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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil 

belajar matematika siswa dengan menggunakan Model Cooperatif Script. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). 

Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VIII dengan jumlah siswa 32 orang dan 

objek dalam penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

melalui model pembelajaran Cooperatif Script pada materi teorema Pythagoras di 

kelas VIII SMP Al-Hidayah Medan Tahun Ajaran 2013/2014. 

 Sebelum tindakan dilakukan terlebih dahulu diberikan tes awal, angket 

motivasi dan setiap akhir siklus diberikan angket motivasi dan tes hasil belajar. 

Dari hasil analisis data diperoleh peningkatan motivasi dan hasil belajar pada 

materi teorema Pythagoras di kelas VIII SMP Al-hidayah Medan mulai dari tes 

awal, angket motivasi siklus I, angket motivasi siklus II, serta tes hasil belajar 

siklus I dan II setelah pembelajaran Cooperative Script.  

Berdasarkan hasil observasi untuk motivasi siswa mengalami peningkatan, 

dimana pada hasil observasi sebelum penelitian siswa masih dalam kategori 

rendah. Pada siklus I terjadi peningkatan rata-rata skor angket motivasi tapi belum 

memenuhi persentase tingkat motivasi kelas mencapai 80% siswa yang memiliki 

tingkat motivasi lebih tinggi atau sama dengan sedang. Tetapi pada siklus II rata-

rata skor motivasi  siswa dan persentase tingkat motivasi kelas terpenuhi karena 

berada pada katagori baik. 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendekatan pembelajaran 

Cooperatif Script dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dimana pada sebelum 

penelitian siswa yang tuntas hanya 12 siswa (37,5%). Pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 19 siswa (59,38%) dan pada siklus II telah memenuhi 

Persentase Ketuntasan Klasikal (PKK) dimana siswa yang tuntas 28 siswa 

(87,5%) dan kelas dikatakan tuntas. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan motivasi siswa dan hasil 

belajar siswa SMP Al-Hidayah Medan.  

 

 

   

 


