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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan strategi pembelajaran kooperatif script pada kompetensi 
penerapan konsep dasar listrik dan elektronika (PKDLE) di kelas X teknik 
komputer dan jaringan SMK Negeri 2 Binjai. 

Penelitian ini dilakukan dengan subyek penelitian yang berjumlah 36 
orang. Obyek penelitian adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan strategi 
kooperatif script pada kompetensi penerapan konsep dasar listrik dan elektronika. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
terdiri dari dua siklus. Dimana dalam satu siklus terdiri dari dua pertemuan dan 
setiap pertemuan alokasinya 2 x 40 menit.  

Prosedural  dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 
empat komponen yang terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 
pengamatan (observation), dan refleksi (reflection).Pembelajaran di desain dengan 
menggunakan strategi kooperatif script. Instrumen yang digunakan adalah tes 
hasil belajar dalam bentuk pilihan berganda serta lembar observasi untuk 
pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Hasil belajar Penerapan konsep dasar listrik dan elektronika siswa sebelum 
diterapkan strategi kooperaif script di kelas X Teknik Komputer Jaringan SMK 
Negeri 2 Binjai tergolong rendah. Nilai rata-rata adalah 68,50. Penerapan strategi 
kooperaif script dapat meningkat hasil belajar penerapan konsep dasar listrik dan 
elektronika siswa yang ditandai dengan terjadinya peningkatan. Nilai rata-rata 
kelas dari yang sebelumnya 71,8 pada siklus I menjadi 86,39 pada siklus II dan 
peningkatan presentase ketuntasan klasikal dari 69,44% pada siklus I menjadi 
100% pada siklus II. Dari paparan ini maka dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran kooperatif script dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
kompetensi Penerapan Konsep Dasar Listrik dan Elektronika kelas X Teknik 
Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Binjai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


