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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang telah dilakukan 

oleh peneliti pada penelitian yang berjudul tentang pengaruh model Kooperatif Tipe 

Script dalam meningkatkan hasil belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Terpadu 

kelas VII SMP Negeri 1 Maligano tahun pelajaran 2020/2021, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil belajar siswa menggunakan model Kooperatif Tipe Script ditemukan bahwa 

nilai rata-rata sebelum perlakuan (pretest) adalah 40,2 dan nilai rata-rata sesudah 

perlakuan (posttest) adalah  81,6. 

2. Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

ditemukan bahwa nilai rata-rata sebelum perlakuan (pretest) adalah 40,13 dan nilai 

rata-rata sesudah perlakuan (posttest) adalah  70,4. 

3. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif 

Tipe Script terhadap peningkatan hasil belajar siswa dengan nilai thitung sebesar 

4,03 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,70. Dari data ini menunjunkkan bahwa nilai 

thitung> ttabel, sehingga hipotesis diterima dimana variabel model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Script (X) berpengaruh signifikan terhadap Hasil belajar (Y). 

5.2. Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Kooperatif Tipe Script dapat dijadikan model pembelajaran 

bagi guru, khususnya pada materi sistem pernapasan pada manusia. 
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2. Kepala sekolah, sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam rangka 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran sehingga mutu pendidikan di sekolah 

dapat ditingkatkan. 

3. Peneliti lebih lanjut agar membandingkan model pembelajaran lain dan model 

Kooperatif Tipe Script), atau model pembelajaran Kooperatif Tipe Script untuk 

materi yang berbeda pada mata pelajaran IPA Terpadu. 

5.3. Keterbatasan Peneliti 

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran diskusi berpasangan, sehingga 

peneliti harus memberikan perhatian ekstra untuk mengondisikan keadaan kelas 

agar tetap kondusif dan penelitian berjalan lancar. 

2.  Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran terbagi menjadi satu hari, yaitu 

40 menit pelajaran pada hari kamis mengakibatkan kegiatan pembelajaran 

menjadi kurang kondusif dan peneliti harus bekerja lebih keras untuk 

mengondisikan kelas. 

3.  Suasana yang kurang kondusif karena ada beberapa siswa berinteraksi dengan 

siswa yang lain 

 

 

 

 

 


