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BAB V 

PENUTUP 

   

A. Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Cooperative Scrip terhadap Hasil Belajar siswa pada Materi Sifat 

dan Perubahan Wujud Benda Kelas IV MI Miftakhul Akhlaqiyah 

Bringin Semarang Tahun Ajaran 2015/2016”, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model cooperative script berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa pada materi sifat dan perubahan wujud benda 

kelas IV MI Miftakhul Akhlaqiyah Bringin Semarang Tahun 

Ajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata kelas 

eksperimen lebih besar dari pada rata-rata hasil belajar kelas 

kontrol.  

Hal di atas dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran model cooperative script diperoleh 

rata-rata 76,37 sedangkan rata-rata hasil belajar peserta didik yang 

tidak memperoleh pembelajaran model cooperative script  

diperoleh 68,9, berarti selisih kedua kelas tersebut adalah 7,47. 

Selanjutnya pada pengujian perbedaan dua rata-rata pada hasil 

belajar IPA dari kedua kelas tersebut setelah diberi perlakuan 

yang berbeda, thitung = 2,122 sedangkan ttabel = t(0,05) (55) = 1,673. 

Karena thitung > ttabel maka hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol berbeda. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

efektivitas model Cooperative Script pada pembelajaran IPA materi 

Sifat dan Perubahan Wujud Benda di kelas IV di MI Miftakhul 

Akhlaqiyah Bringin Semarang, kiranya dapat memberikan saran bagi 

guru kelas untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam metode 

pembelajaran IPA dan dapat mengembangkan berbagai strategi dalam 

pembelajaran sehingga materi IPA yang disampaikan dapat diterima 

peserta didik dengan maksimal. 

 

C. Penutup 

Rasa syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah 

SWT atas terselesaikannya skripsi ini. Dengan menyadari akan 

kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis, memungkinkan 

adanya perbaikan-perbaikan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis 

mengharap kritik dan saran demi lebih sempurnanya skripsi ini. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan 

skripsi ini, dengan harapan semoga Allah SWT menerima sebagai 

amal kebaikan. 

Dengan doa dan harapan semoga skripsi ini dapat membawa 

manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. 

 

 


