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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

penting dalam pembelajaran. Mata pelajaran IPA menjadi penting, karena memuat 

materi-materi yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi media bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih 

lanjut dalam ketidak mampuan siswa ketika diajak tanya jawab oleh guru tentang 

materi tersebut (Muakhirin, 2014). 

guru sangat diperlukan dalam terciptanya proses meningkatkan hasil belajar 

jika proses pembelajaran terlaksana dengan baik Keberhasilan pembelajaran IPA 

dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. 

Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta hasil 

belajar siswa (Ulandari, 2021). 

Hasil belajar adalah hasil pembelajaran dari suatu individu berinteraksi secara 

aktif dan positif dengan lingkungannya. Menurut Oemar Hamalik hasil belajar adalah 

bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. 

Selanjutnya Winkel menyatakan bahwa hasil belajar merupakan suatu kemampuan 

internal yang telah menjadi milik pribadi seseorang dan kemungkinan orang itu 

melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Wahyudin, 2020). 
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Sejalan dengan penelitian yang dilakuan oleh Rumbekwan (2018) yang 

berjudul “Pengaruh model pembelajaran Cooperative Script terhadap hasil belajar 

Biologi di kelas VII SMP 11 Manokwari”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penelitian hasil Siklus I dan Siklus II dengan uji validitas dan realibilitas yang telah 

dilakukan, tentang penerapan model pembelajaran Cooperative Script tehadap hasil 

belajar pada siswa kelas VII-B SMP 11 Manokwari Semanding pada pokok bahasan 

pencemaran lingkungan dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pada hasil belajar 

siswa (Rumbekwan, 2018). 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Maligano terletak di  Jln. poros 

Maligano-Labuan, Desa Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna. Jumlah 

siswa keseluruhan 237 siswa dengan jumlah guru honorer 11 orang dan PNS 10 

orang,  ruang kelas 11, laboratorium 2 yang terdiri dari lab bahasa dan laboratorium 

IPA, kantor, perpustakaan, mushola, ruang keterampilan, ruang serbaguna. SMP 

Negeri 1 Maligano di resmikan pada tahun 2005. 

Proses Pembelajaran mengajar di SMP Negeri 1 Maligano sesuai dengan 

prosedur pendidikan. Model yang digunakan yaitu model konvensioal, dimana model 

konvensional adalah model pembelajaran tradisional yang salah satunya motode 

ceramah. Metode caramah adalah metode memberikan uraian atau penjelasan kepada 

sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu (Beni, 2009). 

Pada hasil observasi awal di SMP Negeri 1 Maligano dapat diketahui bahwa 

guru IPA di sekolah tersebut masih menggunakan model dan metode pembelajaran 

konvensional seperti metode ceramah dan tanya jawab yang dianggap monoton 

menyebabkan siswa menjadi pasif dan kurang tertarik terhadap pelajaran IPA.  
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada guru IPA 

Ibu Sutianti S.Pd pada tanggal 3 Desember 2020 di SMP Negeri 1 Maligano, ada 

beberapa siswa yang mengalami masalah belajar dan masalah yang dialami berbeda-

beda. Beberapa siswa mengalami masalah belajar materi IPA karena  kurangnya 

perhatian dan pemahaman siswa dalam proses   pembelajaran dan semakin diperjelas 

dari hasil ulangan harian, sebagian besar siswa yang masih belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, sampai harus diadakan remedial untuk 

mencukupi nilai KKM, siswa juga mengalami kendala pada masa pandemi Covid-19 

karena proses pembelajaran menjadi terbatas sehingga membuat siswa kurang 

memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Proses pembelajaran tidak 

efisien dimasa pandemi Covid-19  karena jam normal proses pembelajaran dikurangi. 

Sumber masalah juga terlihat dari kurangnya media pembelajaran seperti 

buku-buku siswa, LKS, sehingga proses belajar mengajar menjadi terhambat dan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran  yang diberikan oleh guru menjadi 

sangat kurang sehingga siswa kurang mampu dalam memecakam masalah serta 

kurangnya keaktifan siswa pada saat proses belejar mengajar berlangsung. Hal ini 

dikarenakan model pembelajaran masi berpusat pada guru  sehingga  siswa lebih 

memilih berbicara dengan temannya dari pada memperhatikan penjelasan dari guru 

Sehingga dibutuhkan suatu tindakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam mengarahkan perhatian siswa terhadap materi yang dihadapinya adalah 

dengan diterapkan model pembelajaran Kooperatif Tipe Script yang menuntun siswa 
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untuk aktif. Hal ini sesuai dengan pernyataan suryadi bahwa salah satu model 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

pembelajaran kooperatif. Pentingnya model pembelajaran Kooperatif Tipe Script 

karena model pembelajaran ini mempunyai peran strategis dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga dari masalah yang ada peneliti 

mengusulkan kepada guru IPA untuk meneliti dengan  menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Script (Cahye, 2017).   

Model Kooperatif Tipe Script adalah metode belajar dimana siswa bekerja 

berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan, bagian-bagian materi yang 

dipelajari. Penggunaan model ini, siswa dapat bekerja atau berpikir sendiri tidak 

hanya mengandalkan satu siswa saja  dalam kelompoknya. Karena setiap siswa 

dituntut untuk mengungkapkan pendapatnya secara langsung dengan patnernya. 

Siswa bersama dengan pasangannya memecahkan masalah secara bersama-sama. 

Dalam pembelajaran  Kooperatif Tipe Script  terjadi suatu kesepakatan untuk 

berkolaborasi memecahkan suatu masalah dengan mandiri (Boleng, 2014). 

Kelebihan dari model pembelajaran Kooperatif Tipe Script  ini diantaranya 

melatih pendengaran, ketelitian/kecermatan, setiap siswa mendapatkan peran, melatih 

mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Berdasarkan permasalahan diatas 

sebagai tenaga pendidik haruslah mampu  mengatasinya dengan cara menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif dan  menyenangkan. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dikelas (Laily, 2020). 



   
 

5 
 

  Hal tersebut sejalan dengan Pedoman Pengembangan Kurikulum 2013 

menyebutkan bahwa pembelajaran IPA di tingkat SMP dilaksanakan dengan berbasis 

keterpaduan. Pembelajaran IPA di SMP bukan sebagai disiplin ilmu, tetapi 

dikembangkan sebagai mata pelajaran yang  mempunyai makna memadukan berbagai 

aspek yaitu domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPA dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengembangkan domain sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Model Kooperatif Tipe Script Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar  IPA Siswa Kelas VII Di  SMP Negeri 1 Maligano” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa kurang bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran IPA  

2. Siswa kurang perhatian dan tidak memiliki rasa ketertarikan terhadap 

pembelajaran IPA 

3. Kurangnya siswa dalam penguasaan konsep pembelajaran IPA 

4. Siswa mengalami kendala pada masa pandemi Covid-19 karena proses 

pembelajaran menjadi terbatas sehingga membuat siswa kurang memahami materi 

pelajaran. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penulis meneliti siswa kelas VII khususnya di SMP Negeri 1 Maligano. 

2. Penelitian dilakukan pada mata pelajaran IPA. 
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3. Peneliti menggunakan Model Kooperatif Tipe Script  untuk untuk meningkatkan 

hasil belajar dalam memahami mata pelajaran IPA di masa pandemi Covid-19. 

1.4.  Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas VII yang diajarkan dengan menggunakan 

model Kooperatif Tipe Script di SMP Negeri 1 Maligano pada mata pelajaran 

IPA? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas VII yang diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran Konvensianal di SMP Negeri 1 Maligano pada mata 

pelajaran IPA? 

3. Apakah ada pengaruh model Kooperatif Tipe Script dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Maligano pada mata pelajaran IPA? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VII yang diajarkan dengan 

menggunakan model Kooperatif Tipe Script di SMP Negeri 1 Maligano pada 

mata pelajaran IPA 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VII yang diajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Konvensional di SMP Negeri 1 Maligano 

pada mata pelajaran IPA 

3. Untuk mengetahui pengaruh model Kooperatif Tipe Script dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Maligano pada mata pelajaran IPA  
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1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Bagi Peserta Didik 

Dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar yang dialami siswa 

khususnya pada mata pelajaran IPA Terpadu, sehingga dapat dijadikan sebagai 

motivasi diri untuk meningkatkan semangat belajar. 

1.6.2. Bagi Guru 

Guru tidak hanya mengetahui masalah belajar yang dialami peserta didik 

khususnya pada mata pelajaran IPA Terpadu, tetapi juga dapat menjadikan referensi 

atau masukkan untuk mengatasi masalah belajar yang dialami oleh peserta didik 

sehingga dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik dalam 

menyampaikan materi IPA. 

1.6.3. Bagi Sekolah 

Sekolah berkontribusi dalam memajukan pendidikan serta perkembangan 

dengan meningkatkan kompetisi guru dan peserta didik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah sehingga, mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. 

1.6.4. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan diri dan pengalaman 

untuk mengetahui letak permasalahan belajar yang dialami peserta didik khususnya 

pada mata pelajaran IPA Terpadu. Sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri menjadi guru yang berkualitas khususnya dalam pembelajaran 

IPA. 
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1.6.5. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang permasalahan belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. 

Sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis atau 

pengembangan terhadap topik-topik lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


