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ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh penerapan cooperative learning tipe cooperative script berbasis 
scientific terhadap hasil belajar PPKn.Penelitian ini merupakan penelitian quasi 
eksperimen dengan nonequivalent control group design. Data hasil belajar siswa 
diambil menggunakan soal tes berupa pilihan ganda yang sudah memenuhi 
persyaratan instrument penelitian.Sampel penelitian ini adalah sampel kelas 
dengan jumlah dua kelas terdiri dari satu kelas sebagai kelompok kontrol dan satu 
kelas sebagai kelompok eksperimenyang diambil secara random sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terrdapat perbedaan hasil belajar PPKn antara 
kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dengan melihat nilai rata-rata kelas 
eksperimen lebih tinggi dari nilai kelas kontrol. Disimpulkan terdapat pengaruh 
dari model pembelajaran cooperative learning tipe cooperative script berbasis 
scientific terhadap hasil belajar PPKn siswa. 
 
Kata Kunci: Cooperative Script, Scientific, Hasil Belajar  
 

The Influence of Cooperative Learning Model of Cooperative Script Type 
Scientific Based to Learning Outcomes of PPKn 

This research aims to determine whether there is influence of the application of 
cooperative learning type cooperative script based on the scientific results of 
learning PPKn. This research is a quasi experimental research with non equivalent 
control group design. The result data of the students were taken by using multiple 
choice question that has fulfilled the requirements of the research instrument. This 
sample is a class sample with two classes consisting of one class as a control 
group and one class as the experimental group, taken by random sampling. The 
result of the research shows that there were differences in learning outcomes 
between the experimental class and the control class, by looking at the average 
value of the experimental class was higher than the control class value. It was 
concluded that there was an influence of cooperative learning model of 
cooperative script type based on the learning outcomes of PPKn students. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana individu dalam mengembangkan potensi 

yangdimilikinya baik aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Untuk 

mengembangkan ketiga ranah tersebut, diperlukan pendidikan yang berkualitas 

dan mampu memberikan dampak yang bagus terhadap perkembangan individu.  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamalik (2013: 57) pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

suatu tujuan pembelajaran semua unsur dalam kegiatan pembelajaran harus ikut 

terlibat pada saat kegiatan pembelajaran, baik itu guru, siswa, fasilitas, materi 

pembelajaran, serta metode atau model pembelajaran yang digunakan pada saat 

kegiatan pembelajaran. 

Jerome Bruner (Budiningsih, 2005: 42) berpendapat bahwa kegiatan 

belajar akan berjalan baik dan kreatif jika peserta didik dapat menemukan sendiri 

suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini Bruner membedakan menjadi 

tiga tahap. Ketiga tahap itu adalah: (1) tahap informasi, yaitu tahap awal untuk 

memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru, (2) tahap transformasi, yaitu 

tahap memahami, mencerna dan menganalisis pengetahuan baru serta 

mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal 

yang lain, dan, (3) evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil tranformasi pada 

tahap kedua tadi benar atau tidak. 

Dalam proses pembelajaran penerapan metode mengajar yang tepatpun 

harus diperhatikan dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa 

prosedur pembelajaran diadopsi dari pendapat Reigeluth dan Merrill (1978) yang 

membaginya menjadi tiga komponen, yaitu pengorganisasian materi, 

penyampaian materi dan pengelolaan pembelajaran (Sukardi, 2016: 119). 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dari proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar diukur untuk mengetahui pencapaian 

tujuan pendidikan sehingga hasil belajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan 

(Purwanto, 2008: 54). Sedangkan menurut Arikunto (2006: 52) mengatakan hasil 



belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik yang biasanya dinyatakan dalam 

bentuk angka, huruf, atau kata-kata. 

Namun dalam realitanya yang terjadi di lapangan pada mata pelajaran 

PPKn, sangat bertolak belakang dengan pembahasan diatas, yaitu dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan disekolah tersebut adalah pembelajaran yang 

berpusat pada guru, guru menjadi sumber dan informasi utama (Sanjaya, 2006). 

Tinggi rendahnya hasil belajar PPKn siswa menurut Slameto (2003: 54) 

disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal, terdiri dari dari 2 (dua) faktor, yaitu: (1) faktor jasmaniah meliputi faktor 

kesehatan dan cacat tubuh; (2) faktor psikologis mencakup untelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motovasi, kesiapan, faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal, 

terdiri dari 3 faktor, yaitu: (1) faktor keluarga meliputi orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan; (2) faktor sekolah meliputi metode atau 

model pembelajaran; (3) faktor masyarakat meliputi kegiatan dalam masyarakat, 

media massa, teman bermain, dan bentuk kehidupan bermasyarakat. 

Tanpa menafikkan faktor yang lain, sekiranya faktor penerapan model 

pembelajaran merupakan faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya hasil 

belajar dan juga memiliki pengaruh terhadap hasil belajar belajar PPKn siswa. 

Model pembelajaran menurut Soekanto dkk (Nurulwati, 2000: 10) “merupakan 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar’’.Karakteristik pembelajaran yang 

baik di dalam kelas adalah pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, bukan yang berpusat pada guru. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu sebuah model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa berfikir untuk 

mengembangkan cara berfikir dalam mata pelajaran PPKn, sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa akan menjadi aktif dan tidak mudah bosan, ini akan sangat 

membantu tercapainya kompetensi yang diharapkan atau diinginkan. 



Membiasakan berpikir dalam proses pembelajaran sangat diharapkan mampu 

untuk meningkatkan hasil belajar pengetahuansiswa pada mata pelajaran PPKn. 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan 

menerapkan model cooperative learning tipe cooperative script. Model 

cooperative learning tipe cooperative script merupakan model pembelajaran 

dimana siswa bekerja secara berpasangan dan secara lisan mengiktisarkan bagian-

bagian dari materi yang dipelajari. Model pembelajaran ini mengembangkan 

pemahaman siswa pada saat merangkum dan mengikhtisarkan materi. Model 

pembelajaran ini juga bisa merangsang aktivitas siswa dalam suasana belajar yang 

menyenangkan. Dalam model cooperative learning tipe cooperative script ini 

siswa dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan siswa yang lainnya dan siswa 

juga diharapkan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Model 

cooperative learning tipe cooperative script akan melatih siswa untuk 

mengembangkan ide-idenya sehingga siswa dapat mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya. Disamping itu model cooperative learning tipe cooperative 

script ini merangsang aktivitas belajar siswa, karena dalam metode pembelajaran 

ini setiap siswa terlibat dalam proses pembelajaran dengan peran dan tugasnya 

masing-masing (Danserau dalam Depdiknas, 2009).  

Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryani dkk 

(2013) menujukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

belajar dengan penerapan model pembelajaran cooperative script dengan siswa 

yang belajar menggunakan metode pembelajaran konvensional bahwa penerapan 

model cooperative learning tipe cooperative script memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Pendekatan scientific merupakan salah satu pendekatan yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat terjun langsung dalam proses membangun 

pengetahuannya dengan peran aktif di kelas. Pendekatan yang diterapkan di kelas 

hendaknya dapat menyediakan peluang kepada siswa untuk mengembangkan ide-

ide secara lebih luas, mendukung kemandirian siswa belajar dan berdiskusi 

dengan temannya, serta selalu menempatkan pembelajaran berpusat pada siswa 

(student center) agar siswa dapat belajar secara optimal yang akhirnya akan 



berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa yang baik.Hal ini sesuai dengan 

beberapa penelitian yang dilakukan para ahli yang menunjukkan bahwa 

pendekatan scientific dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut salah satu 

penelitian dari Hidayati (2014) menunjukkan bahwa dalam penerapan pendekatan 

scientific 81,73 % siswa merasa lebih mudah memahami materi pembelajaran, dan 

80,77 % siswa berpendapat pendekatan ilmiah mampu membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajarnya. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan  penelitian kuantitatif jenis quasi eksperimen 

dengan desain penelitian ini menggunakan nonequivalent control group design. 

Desain ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian kelompok eksperimen 

diberikan perlakuan, dan terakhir kedua kelompok sama-sama diberikan post-test 

untuk melihat apakah ada pengaruh penerapan model cooperative learning tipe 

cooperative script berbasis scientific terhadap hasil belajar PPKn siswa  

(Sugiyono, 2007: 116). Adapun gambarnya mengenai rancangan nonequivalent 

control group design dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Nonequivalent Control Group Design  

Eksperimen  O1 X1 O2 

Kontrol  O1 - O2 
Sumber ; Suharsimi Arikunto, 2006 

Namun demikian, desain nonequivalent control  group design memiliki 

kelemahan dasar, karena desain ini tidak menggunakan pengacakan atau random 

dalam menempatkan subyek ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, kita tidak dapat berasumsi bahwa kedua kelompok tersebut sama sebelum 

perlakuan diberikan. Untuk mengurangi kelemahan desain penelitian yang 

digunakan maka sebelum sampel ditentukan perlu dilakukan penyepadanan kelas 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, adapun penyepadanan kelas yang telah 

dilakukan anatara lain: 1) guru yang mengajar mata pelajaran PPKn sama; 2) 

materi yang di sampaikan sama; 3) waktu pelajaran relatif sama; 4) hasil belajar 

siswa. 



Selanjutnya pengumpulan data menggunakan instrumen tes hasil belajar 

kognitif pilihan ganda. Instrumen yang digunakan sudah memenuhi kualitas 

instrument yang baik, berupa: validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda soal. Dari 30 soal, 27 dinyatakan valid  berdasarkan hasil analisis korelasi 

produk moment. Selanjutnya hasil uji reliabilitas menggunakan rumus cronbach's 

alpha, diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar = 0,793 yang tergolong dalam 

kriteria reliabel. Tingkat kesukaran soal diperoleh 4soal  yang berkriteria sukar,7 

soal berkriteria mudah dan 12 soal yang berkriteria sedang. Daya pembeda soal 

juga proporsional, dimana 10 soal dengan kategori baikdan 13 soal dengan 

kategori cukup. 

Kemudian data-data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di analisis, 

teknik analisis data mencakup uji normalitas, uji homogenitas kemudian 

dilakukan uji hipotesis dan uji N-gain. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Deskripsi hasil ini mencakup hasil uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. 

Uji Persyaratan Analisis 

Uji Normalitas 

Tabel 2. Data Hasil Uji Normalitas 

            Pre-test        Pre-test         Post-test           Post-test 
                                   Eksperimen  Kontrol       Eksperimen        Kontrol 
Kolmogorov-Smirnov Z  ,863                 ,768            1,037              1,119 
Asymp. Sig. (2-tailed)     ,445                ,597              ,232                 ,164 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Hasil uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat dari rata-rata pretest kelas 

eksperimen sebesar 66,628 dan posttest 79,018, dengan Sig (2-tailed) 0,445 serta 

0,232 sedangkan pretest kelas kontrol sebesar 62,485 dan posttest 65,514 dengan 

Sig (2-tailed) 0,597 serta 0,164. Artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. 

 

 

 



Uji Homogenitas  

Tabel 3.  Data Hasil Uji Homogenitas  

Kelas             Uji-F              F table            Df           Sig               Kesimpulan 

Posttest          1,68                4,14              68            5%                Homogen 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

Berdasarkan hasil rumus uji-F diperoleh Fhitung = 1,68, sedangkan Ftabel = 

4,14 dengan df 68 pada taraf signikan 5%. Dengan demikian  Fhitung (1,68)< Ftabel 

(4,14) maka varian sampel penelitian homogen. 

Tabel 4. Data Hasil Uji Hipotesis 

Variabel  Kelas  Mean  SD Uji-t T 
tabel 

Dk Sig  

Hasil 
Belajar 
PPKn 

Eksperimen  79,028 10,537 5,859 2,080 
 

68 
 

5% 

 Kontrol  65,514 8,139 
Sumber: Pengolahan Data Primer 

Berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

5,859>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 2,080 dengan taraf signifikan 5% dan dk 68. Maka  hipotesis 

penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh model 

pembelajaran cooperative script berbasis scientific terhadap hasil belajar  PPKn 

siswa. 

Tabel 5. Hasil Uji N-Gain 

Kelas             Jumlah siswa      Pre-Test          Post-Test    Gain Skor 
Eksperimen           35                  66,628           79,028           12,4% 
Kontrol                  35                  62,485           65,514           3,02% 
Sumber; Pengolahan data Primer 
 

Berdasarkan hasil yang di dapat antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menunjukkan bahwa perkembangan hasil belajar PPKn siswa dengan penerapan 

model pembelajaran cooperative script barbasis scientific terhadap hasil belajar 

PPKn siswa lebih besar dibandingkan dengan perkembangan hasil belajar PPKn 

siswa menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 



PEMBAHASAN 

Penelitian tentang pengaruh penerapan model cooperative learning tipe 

cooperative script berbasis scientific terhadap hasil belajar PPKn membuktikan 

ada pengaruh yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan nilai 

posttest antara kedua kelompok. Apabila dilihat dari nilai rata-rata siswa rata-rata 

nilai kelompok eksperimen 79,02 sedangkan kelompok kontrol 65,5. Perbedaan 

nilai rata-rata posttest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terdapat 

selisih 13,5. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil posttest kelompok eksperimen 

dinyatakan lebih tinggi dibandingkan hasil posttest kelompok kontrol. 

Jika dilihat dari peningkatan rata-rata pretest-posttest antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, peningkatan rata-rata pretest-posttest 

kelompok eksperimen sebesar 12,4%, sedangkan kelompok kontrol sebesar 

3,02%. Sementara itu hasil uji-t dari posttest hasil belajar PPKn siswa 

menunjukkan bahwa nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 5,585 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 2,080 dengan taraf signifikan 

5% dan df 68. Artinya ada pengaruh model pembelajaran cooperative script 

berbasis scientific terhadap hasil belajar PPKn. Menurut Lambiotte dkk (1988) 

dalam buku Miftahul Huda cooperative script adalah salah satu strategi 

pembelajaran dimana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara 

lisan dalam mengikhtisarkan bgaian-bagian materi yang dipelajari.Menurut 

Hamadi (2009) kelebihan dari model cooperative learning tipe cooperative script 

adalah: a) melatih mendengarkan, ketelitian/kecermatan; b) setiap siswa mendapat 

peran; c) melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan; d) 

mengajarkan siswa untuk menghormati siswa yang lebih pintar dan siswa yang 

memiliki kekurangan serta menerima perbedaan yang ada; e) mengembangkan 

dan meningkatkan keterampilan berdiskusi; f) dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir kreatif siswa. 

Hasil penelitian di atas didukung pula oleh beberapa penelitian terdahulu 

diantaranya adalah Suryani dkk (2012),menujukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

cooperative script dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

konvensional dengan nilai F hitung yang diperoleh sebesar 7,088 dan F tabel 



sebesar 3,92. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

cooperative script memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

kognitif siswa. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrilusiyanti 

(2013: 10), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipecooperative script dengan metode praktikum 

terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa yaitu pada kelas eksperimen hasil belajar 

rata-rata kognitif produknya sebesar 82,20 dan aktivitas siswa sebesar 64,02%, 

sedangkan kelas kontrol hasil belajar rata-rata kognitif produknya yaitu sebesar 

71,30 aktivitas sebesar 51,28%. 

 

PENUTUP  

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar PPKn antara siswa yang 

belajar dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script berbasis 

scientific dengan siswa yang belajar dengan metode konvensional. Hasil belajar 

siswa dengan penerapan model pembelajaran  cooperative script berbasis 

scientific  lebih baik dari pada hasil belajar PPKn siswa pada metode 

konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

cooperative script berbasis scientific  berpengaruh terhadap hasil belajar PPKn. 
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