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Nurinsan Yamin.2022. Penerapan Moel Pembelajaran Cooperative Script  Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran Geografi Di MAN 1 

Kota Ternate. 

Pembimbing :Dr.Nasir Tamalene.,M.Pd dan Dr.Eva Marthinu.,S.Pd.,M.Pd 

Pembelajaran cooperatif merupakan pembelajaran di mana siswa  bekerja dan belajar 

bersama dalam kelompok, saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap 

pencapaian hasil belajar secara indiviu maupun kelompok. Pembelajaran cooperatif di yakini 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dalam pembelajaran keperatif siswa 

membentuk sendiri pemahaman konsepnya terhadap materi. 

Secara umum, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 

dalam interaksi yang aktif di lingkungan yang menghasilkan di mana perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan dan pemahaman, ketrampilan dan nilai perubahan sikap itu bersifat 

konstan dan membekas. Belajar adalah kegiatan siswa, maka mengajar di katakan kegiatan 

guru, jadi pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara individu dengan lingkungan yang 

di dalamnya terdapat unsur pemberi informasi atau pengetahuan yaitu guru dan penerima 

informasi 

             Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

geografi di MAN 1 kota ternate dengan jumlah siswa 21 orang. Metode  yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas(PTK).yang di laksanakan dalam II 

siklus. Dari hasil penelitian pada pelaksanaan tindakan kelas ini hasil pada siklus I 24% dan 

pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 81% sehingga dapat di simpulkan bahwa model 

pembelajaran cooperative script dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kata kunci: mata pelajaran geografi, cooperative script,aktivitas dan hasil belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO 

Keberhasilan itu hanya bisa di lakukan oleh diri sendiri bukan orang lain 

Keberhasilan bukanlah berapa banyak yang kita dapatkan tetapi berapa banyak yang dapat  

kita berikan serta berarti untuk orang lain. 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Kedua orang tuaku(Rasna Jahum dan Yamin Taher) yang telah berjuang dan menyekolahkan 

hingga saat ini dengan penuh kesabaran dan cinta kasihnya dalam membesarkan dan 

mendidik aku serta memberikan begitu banyak motivasi, inspirasi dan pelajaran bagaimana 

menjalani hidup ini 

2. Untuk saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya 

untukku 

3. Teristimewa untuk ke tiga sahabatku,(safitri,salma,dan susanti) yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi serta membantu dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini 

4.  Untuk teman-temanku tercinta,(winda,yanti,monika,imel,ina) yang selalu memberi semangat 

dan motivasi dalam penulisan skripsi ini 

5. Almamateku tercinta, Universitas Khairun Ternate yang telah membekali aku dengan ilmu 

pengetahuan 

 

 


