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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

1. Konsep Model Pembelajaran

Menurut Milss yang dikutip Agus Suprijono, istilah model adalah bentuk

representasi akurat sebagai proses actual yang memungkinkan seseorang atau

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu.1Dalam hai ini dapat di

artikan sebagai mewakili atau diwakili secara cermat dan seksama dalam

menggunakan model, dimana seseorang atau kelompok mungkin saja meniru gaya

atau model yang sudah ditentukan.

Belajar adalah perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari

pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya sekedar

menghafal, melainkan  suatu proses mental yang terjadi dalam diri seseorang.2

Menurut Muhibbin Syah bahwa belajar sebagai tahap perubahan, seluruh

tingkah laku individu yang relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi

dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.3 Jadi dapat disimpulkan bahwa

1 Agus Suprijono. Kooperatif Learning (Teori dan Aplikasi PAIKEM), (Pustaka Pelajar.
Yogyakarta. 2014). h. 45.

2 Rusman.Model-model Pembelajaran: Mengembangkan ProfesionalismeGuru. (Ed. 2. Cet.6.
Jakarta. 2016),  h.134

3 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan. (PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000.) h.92.
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belajar merupakan hasil dari proses tingkah laku dan proses interaksi suatu individu

dalam memperoleh pengalaman kognitifnya.

Pengertian pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, yang merupakan

aktivitas interaksi aktif individu terhadap lingkungan sehingga terjadi perubahan

tingkah laku. Sementara itu pembelajaran adalah penyedian kondisi yang

mengakibatkan terjadinya proses belajar pada peserta didik.4

2. Konsep Hasil Belajar

a. Pengertian Belajar

Secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian

atau ilmu”. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan

untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Menurut Hilgrad dan Bower, belajar memiliki

pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui

pengalaman, mengiangat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi

sehingga belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaan

tentang sesuatu.5

Menurut Roger, belajar adalah sebuah proses internal yang menggerakkan

anak didik agar menggunakan seluruh potensi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya

4 Abdullah Sani. Inovasi Pembelajaran. (PT Bumi Aksara. Jakarta. 2013). h 40.
5 Baharuddin dan Esa Nur Wahyudi, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2012), h.13
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agar memiliki kapabilitas intelektual, moral, dan psikomotoriknya.6Menurut Slameto

bahwa “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.7

Menurut Sardiman dalam Hasnibeti mengatakan bahwa belajar sebagai suatu

proses interaksi antara diri manusia (id-ego-super ego) dengan lingkungannya

sedangkan menurut Djamarah dalam Hasnibeti belajar adalah proses perubahan

perilaku berkat pengalaman dan latihan. Secara umum belajar dapat diartikan sebagai

proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungannya.8

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya system

lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan

mengajar. Mengajar diartikan sebagai suatu usaha penciptaan system lingkungan

yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan belajar ini sendiri

terdiri.

Dari beberapa pendapat di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh dan

menguasai pengetahuan melalui pengalaman, pelatihan, dan interaksi antara individu

dan lingkungannnya serta melalui informasi yang diperoleh untuk suatu perubahan

tingkah laku.

6 Abudin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada,
2009), h. 101

7 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2010) h. 10

8 Hasnibeti. Penerapan Metode Cooperative Script Dalam  Meningkatkan Hasil  Belajar
Siswa Kelas Iv Sd Pada Mata Pelajaran Matematika. Vol. 3 (3), 2017,  h. 429.



13

Menurut Purwanto dalam Hasnibeti mengemukakan adanya beberapa elemen

penting yang mencirikan pengertian belajar, yaitu:

1. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu

bisa mengarah pada tingkah laku yang lebih baik tetapi juga ada kemungkinan

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk

2. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman.

3. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus

merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang.

4. Mengajar merupakan proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar menyampaikan

informasi dari guru kepada siswa. Berbagai kegiatan maupun tindakan harus

dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh

siswa.9

b. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan

belajar. Peserta didik yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai

tujuan-tujuan pembelajaran.10 Sehingga penetapan tujuan belajar dalam proses

pembelajaran sangatlah penting agar pendidik dapat menilai hasil belajar peserta

didik secara tepat. Pendapat lain mengenai hasil belajar adalah kemampuan yang

9 Hasnibeti. Penerapan Metode Cooperative Script Dalam  Meningkatkan Hasil  Belajar
Siswa, . . .  h. 429.

10 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), h. 14.
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dimiliki peserta setelah menerima pengalaman belajarnya.11 Dalam hal ini hasil

belajar memiliki peranan yang penting, karena dari hasil belajar memberikan

informasi kepada pendidik untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik,

menarik dan aktif.

Penulis menemukan informasi tentang hasil belajar dari beberapa literature,

secara garis besar terdapat tiga jenis hasil atau prestasi belajar sebagaimana

diungkapkan dalam teori Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun

tujuan belajar peserta didik menurut Bloom adalah diarahkan untuk mencapai tiga

ranah yang telah disebutkan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, maka melalui

tiga ranah ini pula akan terlihat tingkat keberhasilan siswa dalam menerima hasil

pembelajaran atau ketercapaian siswa dalam penerimaan pembelajaran.

Dengan kata lain, hasil belajar akan terukur melalui ketercapaian siswa dalam

penguasaan ketiga ranah tersebut. Maka untuk lebih spesifiknya, penulis akan

menguraikan ranah kognitifsebagaimana yang terdapat dalam teori Bloom sebagai

berikut:

1. Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian dan keterampilan

berpikir. Bloom membagi domain kognitif ke dalam 6 tingkatan. Domain ini

terdiri dari dua bagian, bagian pertama adalah berupa pengetahuan (kategori 1)

dan bagian kedua berupa kemampuan dan keterampilan intelektual (kategori 2-6):

11 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 67
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a. Pengetahuan (Knowledge). Berisikan kemampuan untuk mengenali dan

mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan,

metodologi, prinsip dasar dan sebaginya. Pengetahuan juga diartikan  sebagai

kemampuan mengingat akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan

dalam ingatan.

b. Pemahaman (Comprehension). Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan

untuk menangkap makna dan arti yang dari bahan yang dipelajari.

Pemahaman juga dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami

gambaran, laporan, table, diagram, arahan, peraturan, dan sebaginya

c. Aplikasi (Application). Aplikasi atau penerapan diartikan sebagai kemampuan

untuk menerapkan suatu kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau

problem yang konkret dan baru. Di tingkat ini, seseorang memiliki

kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan

sebagainya di dalam kondisi kerja.

d. Analisis (Analisys). Analisis didefinisikan sebagai kemampuan untuk merinci

suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau

organisasinya dapat dipahami dengan baik. Di tingkat analisis, seseorang akan

mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali

pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan factor

penyebab dan akibat dari sebuah scenario yang rumit.
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e. Sintesis (Synthesis). Sintesis diartikan sebagai kemampuan untuk membentuk

suatu kesatuan atau pola baru. Sintesis satu tingkat di atas analisa. Seseorang

di tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah

scenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau

informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan

f. Evaluasi (Evaluation). Evaluasi diartikan sebagai kemampuan untuk

membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama

dengan pertanggungjawaban pendapat itu, yang berdasarkan criteria tertentu.

Evaluasi dikenal dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap

solusi, gagasan, metodologi, dengan menggunakan criteria yang cocok atau

standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya.12

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil atau prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang

saling terkait antara satu faktor dengan faktor yang lain. Secara garis besar faktor

tersebut dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi

kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan dan intelegensi, latihan dan ulangan,

motivasi dan faktor keluarga dan keadaan rumah, guru dan cara mengajarnya, dan

factor alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran.13

12 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta; Gramedia, 2006), h. 247
13 M. Thobroni, Balajar dan Pembelajaran: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media,

2015), h.28
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Faktor kematangan atau pertumbuhan berhubungan erat dengan kematngan

atau tingkat pertumbuhan organ-organ tubuh manusia. Dengan kata lain, kegiatan

mengajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika taraf pertumbuhan pribadi telah

memungkinkan, petensi-potensi jasmani, dan ruhaninya telah matang. Disamping

factor kematangan, berhasil atau tidaknya seseorang mempelajari sesuatu dipengaruhi

pula oleh factor kecerdasan, misalnya anak yang berumur empat belas tahun keatas

umumnya telah matang untuk belajar ilmu pasti, tetapi pada kenyataannya tidak

semua anak-anak tersebut pandai dalam ilmu pasti, demikian pula dalam mempelajari

mata pelajaran dan kecakapan-kecakapan lainnya. Selanjutnya, factor latihan dan

pengulangan, dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang

kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan makin

mendalam.14

Selanjutnya faktor keluarga atau keadaan rumah tangga juga turut

mempengaruhi hasil belajar siswa. Suasana dan keadaan rumah yang bermacam-

macam turut menentukan bagaimana dan sampai dimana belajar dialami anak-anak.

Ada keluarga yang memiliki cita-cita tinggi bagi anak-anaknya, ada juga yang biasa-

biasa saja. Termasuk dalam faktor keluarga yang juga turut berperan adalah ada

tidaknya atau ketersedian fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar. Selain itu,

factor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang sangat penting. Sikap dan

kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru dan bagaimana

14 M. Thobroni, Balajar dan Pembelajaran: Teori dan Praktek,. . . h.28
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cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut kepada peserta didiknya turut

menentukan hasil belajarnya yang di capai.15

Pada Penelitian ini penulis tidak menjadikan seluruh factor tersebut sebagai

variable terikat (dependent variable). Namun peneliti hanya membatasi pada factor

eksternalnya saja, yaitu  garu dan cara mengajarnya dalam hal ini adalah model

pembelajaran Cooperatif Script.

3. Konsep Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scrip

a. Pengertian model pembelajaran Kooperatif Tipe Script

Cooperatif dalam bahasa inggris disebut dengan cooperate yang artinya

bekerja sama, bantu-membantu, gotong royong. Sedangkan kooperatif adalah strategi

belajar dimana siswa belajar dengan kelompok kecil yang memilikikemampuan yang

berbeda.16 Sedangkan Script berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti uang

kertas darurat, surat saham sementara dan surat adil sementara. Jadi yang dimaksud

Koopertaif Tipe Script adalah naskah tulisan tangan, surat saham

sementara.17Pembelajaran kooperatif Tipe script merupakan salah satu bentuk

pembelajaran kooperatif, dalam perkembangannya mengalami perkembangan

sehingga melahirkan beberapa pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda satu

dengan yang lainnya.

15M. Thobroni, Balajar dan Pembelajaran: Teori dan Praktek,. . . h.29.
16 Donni Juni Peiansa. Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran. (Alfabeta.

Bandung. 2015), h. 243
17 Jhony Andreas. Kamus Lengkap. (Surabaya. Karya Agung), h. 91
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Cooperatif Tipe Script diperkenalkan oleh Dansereau Cs pada tahun 1985.

Model pembelajaran ini memberikan penekanan pada struktur tertentu yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dalam kegiatan belajar

kelompok. Model pembelajaran Cooperatif Tipe Script merupakan model belajar

dimana siswa berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-

bagian dari materi yang dopelajari. Pada model pembelajaran ini siswa akan

dipasangkan dengan temannya dan akan berperan sebagai pembicara dan pendengar.

Pembicara membuat kesimpulan dari materi yang akan disampaikan kepada

pendengar dan pendengar akan menyimak, mengoreksi, serta menunjukkan ide-ide

pokok yang kurang lengkap.18

Menurut Hamdani di kutip oleh Saragi LE dan Tarigan L menyatakan bahwa

Model pembelajaran kooperatif Tipe Script merupakan model pembelajaran dimana

peserta didik berperan sebagai pembaca dan pendengar. Mereka membaca satu bagian

teks, kemudian pembaca merangkum informasinya sementara pendengar mengoreksi

kesalahan, mengisi materi yang hilang, dan memikirkan cara bagaimana kedua

peserta didik dapat mengingat gagasan utamanya. Pada bagian berikutnya para

peserta  didik bertukar peran. Model pembelajaran kooperatif Tipe Script sangat

18 I.D.E, Modul Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SMA/MA dan SMP/MTS se-
Banda Aceh Dan Aceh Besar, (Banda Aceh: 2014), h.13
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efektif untuk melatih pendengaran siswa, melatih siswa untuk mengungkapkan

kesalahan orang lain dengan lisan dan melatih ingatan siswa.19

b. Tujuan model pembelajaran Cooperatif Tipe Script

Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan rangkaian kegiatan guru dalam

rangka membuat siswa belajar. Oleh karena itu pembelajaran perlu didukung oleh

sejumlah komponen yang terorganisir seperti tujuan pembelajaran. Tujuan

pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai

oleh siswa setelah delaksakannya pembelajaran tersebut.20

Tujuan pembelajaran membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman

dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah baik kuantitas maupun

kualitas.21Pembelajaran Cooperati fTipe Scriptmemiliki tujuan untuk

memberdayakan potensi siswa dalam mengaktualisasikan pengetahuan dan

keterampilannya dalam pembelajaran dikelas.22

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Cooperatif Tipe Script yaitu suatu

model pembelajaran yang membantu siswanya untuk berfikir secara sistematis,

dengan adanya interaksi atau kolaborasi siswa dengan siswa maupun siswa dengan

guru dalam bekerjasama memecahkan masalah dan memungkinkan ditemukannya

ide-ide dan gagasan baru. Tujuan pembelajaran Cooperatif Tipe Script yaitu untuk

19 Saragih, LE & Tarigan, R, Perbedaan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model
Pembelajaran Kooperatif Script Dan Problem Based Instruction Pada Materi Pokok Sistem  Ekskresi
Manusia, Vol. 4 (2), 2016, h. 149.

20 Omar Hamalik, Metode Pembelajaran Yang Kreatif, (Jakarta, Media Wiyata, 1996), h. 28
21 Muhammad Surya, Kapita Selekta Kependidikan Di SD, (Jakarta, UT, 2003), h. 123
22 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi PAIKEM, (Surabaya, Pustaka

Pelajar, 2014), h. 135
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meningkatkan rasa harga diri terhadap pendapat orang lain menjadi tinggi, motivasi

terhadap siswa lebih besar, dapat memahami materi lebih mendalam, dan membantu

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

c. Ciri-ciri Model Pembelajaran Cooperative Tipe Script

Adapun cirri-ciri Model Pembelajaran Cooperative Tipe Script adalah sebagai

berikut:

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara Cooperatif untuk menyelesaikan materi

belajarnya

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan berbeda

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok juga berasal dai ras, budaya, suku dan

jenis kelamin yang berbeda

4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu.23

d. Langkah-langkah Model Pembelajaran Cooperative Tipe Script

Menurut Miftahul di kutip oleh Meilani R dan Sutarni N Bahwa Langkah

yang harus dilakukan dalam model pembelajaran Cooperative Tipe Script adalah

sebagai berikut:

23 Hasnibeti, Penerapan Metode Cooperative Script Dalam  Meningkatkan Hasil  Belajar
Siswa Kelas Iv Sd Pada Mata Pelajaran Matematika, Vol. 3 (3), 2017
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1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok secara berpasangan.

2. Guru membagi wacana/materi untuk dibaca dan dibuat ringkasannya.

3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan

siapa yang berperan sebagai pendengar

4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukan

ide-ide pokok ke dalam ringkasannya. Selama proses pembacaan, siswa-siswa

lain harus menyimak/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan

membantu mengingat dan menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkannya

dengan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya.

5. Siswa bertukar peran, yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar

dan sebaliknya.

6. Guru dan siswa melakukan kembali kegiatan seperti di atas.

7. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi pelajaran

8. Penutup.24

Berdasarkan penjelasan di atas model Cooperatif Tipe Script harus diterapkan

selama pembelajaran. Diharapkan dengan menerapkan langkah-langkah tersebut

penggunaan model Cooperatif Tipe Script di dalam proses pembelajaran dapat

berjalan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan langkah-

langkah yang tepat dan benar seperti yang tertara di atas, diharapkan model

24 Meilani R dan Sutarni N. Penerapan Model Pembelajaran  Cooperative Script Untuk
Meningkatkan  Hasil Belajar. Vol 1 (1), 2016, h. 189.
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Cooperatif Tipe Script dapat membuat peserta didik lebih mudah memahami materi

pelajaran dan hal ini adalah mata pelajaran Biologi.

e.Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Cooperative Tipe Script

Kelebihan model pembelajaran Cooperatif Tipe Script adalah:

1. Model pembelajaran Cooperatif Tipe Script mengajarkan siswa untuk percaya

kepada guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan sendiri untuk berpikir,

mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain.

2. Model pembelajaran Cooperatif Tipe Script mendorong siswa untuk

mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya.

Ini secara khusus bermakna ketika dalam proses pemecahan masalah.

3. Model pembelajaran Cooperatif Tipe Script membantu siswa belajar

menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar dan menerima

perbedaan yang ada.

4. Model pembelajaran Cooperatif Tipe Script merupakan suatu strategi yang efektif

bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan social termasuk meningkatkan

prestasi, percaya diri dan hubungan interpersonal positif antara satu siswa dengan
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siswa yang lainnya meningkatkan manajemen waktu dan sikap positif terhadap

sekolah.

5. Model pembelajaran Cooperatif Tipe Script banyak menyediakan kesempatan

kepada siswa untuk membandingkan jawabannya dan menilai ketepatan jawaban.

6. Cooperatif Tipe Script suatu strategi yang dapat digunakan secara bersama

dengan orang lain seperti pemecahan masalah.

7. Cooperatif Tipe Script mendorong siswa lemah untuk tetap berbuat dan

membantu siswa pintar mengidentifikasi celah-celah dalam pemahamannya

8. Interaksi yang terjadi selama pembelajaran Cooperatif Tipe Script membantu

memotivasi siswa dan mendorong pemikirannya.

9. Dapat memberikan kesempatan pada para siswa belajar keterampilan bertanya

dan mengomentari suatu masalah.

10. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan

diskusi.

11. Memudahkan siswa melakukan interaksi social

12. Menghargai ide orang lain yang dirasa lebih baik

13. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.25

Selanjutnya yang menjadi kelemahan dari model pembelajaran Cooperatif

Tipe Script, yaitu:

25 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif(Referensi Guru dalam Menentukan Model
Pembelajaran), (Media Persada. Medan. 2011), h. 16
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1. Beberapa siswa mungkin pada awalnya takut untuk mengeluarkan ide, takut

dinilai teman dalam kelompoknya.

2. Tidak semua mampu menerapkan model pembelajaran Cooperatif Script,

sehingga banyak

3. tersita waktu untuk menjelaskan mengenai model pembelajaran ini.Penggunaan

model pembelajaran Cooperatif Tipe Script harus sangat rinci melaporkan setiap

penampilan siswa dan tugas siswa, dan banyak menghabiskan waktu untuk

menghitung hasil prestasi kelompok.

4. Sulit membentu kelompok yang solid yang dapat bekerja sama dengan baik.

5. Penilaian terhadap murid sebagai individual menjadi sulit karena tersembunyi di

dalam kelompok.26

Berdasarkan uraian di atas, kelebihan dan kelemahan tersebut diketahui yang

menjadi acuan dalam penerapan pembelajaran koopratif tipe Cooperatif Tipe Script

adalah bagaimana kelebihan tersebut dapat digali dan diterapkan semaksimal

mungkin sehingga dapat menutupi kelemahan yang terdapat dalam model

pembelajaran kooperatif tipe Cooperatif Tipe Script.

4. Hubungan Model Pembelajaran Cooperative Tipe Script dengan Hasil

Belajar

Menurut Muhibbin Syah menyatakan bahwa taraf keberhasilan siswa dalam

belajar sangat dipengaruhi oleh strategi belajar yang diterapkan oleh guru. 27 Untuk

26Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif . . . h. 16
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dapat menungkatkan hasil belajar Biologi guru harus melakukan banyak cara untuk

memaksimalkan hasil belajar biologi. Guru diharapkan mampu menciptakan iklim

belajar yang memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan kemampuannya.

Sebagaimana yang dikatakana oleh Hartono bahwa “ apabila ingin mengubah hasil

belajar maka ubalah system belajarnya. Strategi belajar yang sama akan

menghasilkan autput yang sama pula, kalau ingin mengubah autputnya maka ubalah

strategi belajarnya”.28

Menurut Anita Lie menyatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang

dilakukan siswa bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa.29 Namun dalam

pembelajaran Biologi dikelas siswa hanya mendengar, mencatat tanpa memahami

konsepnya sehingga menimbulkan anggapan bahwa pembelajaran Biologi

membosankan. Pembelajaran pasif kurang membantu siswa untuk mencapai hasil

belajar yang maksimal, karena belajar pasif membuat siswa tidak merasa dilibatkan

dalam proses pembelajaran. Salah satu alternative untuk mengaktifkan siswa dalam

pembelajaran adalah dengan menerapkan Model Pembelajaran Cooperatif Tipe Script

yaitu dimana siswa kerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtiarkan

bagian-bagian dari materi yang dipelajari.

Menurut Solihatin bahwa model pembelajaran Cooperatif Tipe Script pada

dasar jerjanya adalah “ pembelajaran kelompok, dan model pembelajaran ini sangat

27 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h.133
28 Hartono, Statistik Untuk Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 116
29Lie, Anita, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2007). h 24
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cocok di terapkan dalam proses pembelajaran karena dapat mendorong aktivitas kerja

kelompok”. Bekerjasama dalam kelompok akan menyadari bahwa dirinya ada

kekurangan dan kelebihan, yang mempunyai kelebihan ikhlas mau membantu mereka

yang mempunyai kekurangan, sebaliknya mereka yang mempunyai kekurangan

dengan rela hati mau belajar dari mereka yang mempunyai kelebihan, tanpa ada rasa

malu.30 Dengan suasana belajar seperti ini aka nada rasa tanggung jawab bersama dan

beban yang sama untuk mereka selesaikan secara bersama pula, sehingga suasana

belajar akan menyenangkan dan inilah yang diharapkan yakni membuat siswa yang

aktif, kreatif, dan mandiri.

Coopertaif Tipe Script pada prinsipnya merupakan suatu pembelajaran

dimana guru dapat melakukan berbagai pendekatan pembelajaran sesuai dengan

tujuan yang diinginkan. Dalam proses pembelajaran, dimana Cooperatif Tipe Script

diterapkan, ceramah bervariasi, pemberian tugas serta kerja kelompok merupakan

bagian dari pengelolaan pembelajaran, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil

belajar siswa. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi

dibutuhkan pengeloaan proses pembelajaran yang terencana dengan baik sehingga

tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal.

Penggunaan model pembelajaran Cooperatif Tipe Script merupakan salah satu

model pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa karena pada

30Solihatin Etin, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2007), h. 42.



28

prinsipnya, setiap siswa dalam model ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan

peran-peran yang sudah diberikan guru sehubungan dengan materi pelajaran yang

diajarkan saat itu. Dalam berperan, setiap siswa akan memahami dan menguasai

materi pelajaran sebelum dipresentasikan. Penerapan model ini juga bisa membuat

siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.  hal ini pula yang menjadi alas an utama

mengapa Cooperatif Tipe Script tepat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar

siswa.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sarah Ariyani.31 dengan judul

“Pengaruh penerapan model Cooperatif Script Terhadap Hasil BelajarKognitif

Materi Tarikh pada Mata Pelajaran Agama Islam pada MA Manbaul Ulum Bale

Kambang Jepara Tahun Pelajaran 2009/2010.” Dari hasil penelitiannya

menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran Cooperatif

Script terhadap hasil belajar siswa materi tarikh pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam.

2. Hasil penelitian Nurul Ibrilusiyanti.32dengan judul: Pengaruh Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Script Dengan Metode Praktikum

Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Dalam Pembelajaran IPA Fisika Kelas VIII

31 Sarah Aryani, Pengaruh Penerapan Metode Cooperative Script Terhadap Hasil Belajar
Siswa Materi Tarikh Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MA Manbaul Ulum Bale
Kambang Jepara Tahun Pelajaran 2009/2010, skripsi UNISNU Jepara, 2011.

32 Ibrilusiyanti, Nurul. 2013. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative
Script Dengan Metode Praktikum Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Dalam Pembelajaran IPA
Fisika Kelas VIII di Mts. Jurnal Pendidikan Fisika, Vol 2 (3).
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Di MTs. Berdasarkan hasil  penelitian diperoleh kesimpulan  ada pengaruh

model pembelajaran  Kooperatif Tipe Cooperative  Script dengan metode

praktikum terhadap hasil belajar dan  Aktivitas  siswa  tahun  ajaran 2012/2013

yaitu pada kelas eksperimen hasil belajar rata-rata kognitif produknya sebesar

82,20 dan Aktivitas siswa sebesar 64,02%, sedangkan kelas kontrol hasil belajar

rata-rata kognitif produknya yaitu sebesar 71,30 aktivitas sebesar 51,28%.

C. Kerangka Berpikir

Agar mudah dalam memahami arah dan maksud dari penelitian ini, penulis

jelaskan kerangka berpikir yang dituju dari model pembelajaran hasil

belajar.Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa, salah satunya adalah model

pembelajaran yang digunakan guru. Penggunaan model pembelajaran dalam proses

belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keanekaragaman

model pembelajaran yang ada pada saat ini merupakan alternative yang dapat

digunakan oleh guru untuk memilih model pembelajaran mana yang sesuai dengan

materi yang akan disampaikan. Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dilihat

bagan berikut:
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Hasil belajar
yang masih
rendah Penyebabnya belum bervariasinya

metode pembelajaran yang
digunakan pendidik pada
pembelajaran biologi

Diharapkan hasil
belajar
meningkat

Digunakan model Cooperatif
Script karena dengan model
pembelajaran ini peserta didik
dapat memahami materi pelajaran
biologi dengan bahasa mereka
sendiri

Pendidik
menyampaikan
materi

Pendidik bersama peserta didik
menyimpulkan materi pelajaran
yang telah dipelajari

Pendidik mengintruksikan
model Cooperatif Script
kepada peserta didik untuk
mempelajari materi
pelajaran biologi

Peserta didik membuat
rangkuman mengenai materi
pelajaran biologi dan
menyampaikan hasil rangkuman
kepada teman kelompoknya
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Bagan 2.1 Kerangka Pikir

D. Perumusan Hipotesis

Menurut margono bahwa hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara

(dugaan) tersebut memiliki dua kemungkinan yaitu benar atau salah, dia akan ditolak

jika salah dan akan diteima jika fakta-fakta membenarkannya.33 Berdasarkan rumusan

masalah, tinjauan pustaka, kerangka piker, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Ho  :Tidak terdapat perbedaan hasil belajar biologi dengan penerapan model

Kooperatif Tipe Script dan konvensional

H1 :Terdapat perbedaan hasil belajar biologi dengan penerapan model Kooperatif

Tipe Script dan Konvensional

33 Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h.63
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