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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa pembelajaran 

di SDIT Al Istiqomah masih menggunakan pembelajaran konvensional, interaksi antara guru dengan 

siswa maupun siswa dengan siswa masih kurang, siswa kurang terlibat dalam pembelajaran dan pada 

akhirnya hasil belajar siswa menjadi rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan subyek penelitian kelas V SD Islam Terpadu Al Istiqomah tahun ajaran 2017/2018. 

Dilaksanakan dengan dua kali pertemuan menggunakan instrument berupa soal essay. Kesimpulan 

hasil penelitian ini adalah (1) kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan 

lingkungan menggunakan model cooperatve script pada siswa kelas V SDIT Al Istiqomah tahun 

ajaran 2017/2018 tuntas mencapai nilai KKM dengan prosentase ketercapaian 81,5%. (2) kemampuan 

mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan menggunakan model artikulasi pada 

siswa kelas V SDIT Al Istiqomah tahun ajaran 2017/2018 tuntas mencapai nilai KKM dengan 

prosentase ketercapaian 77,8%. (3) terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan mengidentifikasi 

penyesuaian diri hewan dengan lingkungan menggunakan model cooperatve script dan model 

artikulasi pada siswa kelas V SDIT Al Istiqomah tahun ajaran 2017/2018. Dibuktikan dari nilai 

signifikansi pada uji-t dua kelompok menggunakan SPSS yaitu sebesar 0,024. 

 

KATA KUNCI  : cooperative script, artikulasi, penyesuaian diri hewan 
 

 

I. LATAR BELAKANG 

 Salah satu materi IPA di kelas V 

semester ganjil yaitu tentang makhluk hidup 

dan proses kehidupan. Dalam materi tersebut 

terdapat kompetensi dasar mengidentifikasi 

penyesuaian diri hewan dengan lingkungan 

tertentu untuk mempertahankan hidup. 

Dalam kompetensi dasar ini siswa diharapan 

mampu menjelaskan macam-macam dan 

cara penyesuaan diri hewan dengan 

lingkungan dengan baik. Guru harus mampu 

membuat siswa memahami materi dalam 

KD tersebut dengan menggunakan metode 

dan model pembelajaran yang tepat. Dengan 

metode dan model pembelajaran yang tepat 

pelaksanaan pembelajaran IPA dapat 

menarik perhatian siswa dan meningkatkan 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelaja-
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ran, sehingga pada akhirnya siswa 

mendapatkan hasil belajar yang memuaskan.  

 Namun berdasarkan hasil observasi 

kegiatan pembelajaran di kelas V SDIT Al 

Istiqomah, beberapa siswa masih tidak fokus 

mengikuti pembelajaran, siswa yang duduk 

di belakang mengobrol sendiri dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Selain itu 

keaktifan siswa juga masih kurang ,masih 

banyak siswa yang hanya mencatat dan 

mendengarkan guru tanpa menyampaikan 

pendapatnya sama sekali. Aktifitas siswa 

hanya mendengarkan, menjawab, dan 

menulis sehingga pembelajaran terkesan 

pasif. Kondisi tersebut membuat siswa 

kurang tertarik mengikuti kegiatan 

pembelajaran sehingga memuat siswa tidak 

fokus. Hal ini terjadi karena model 

pembelajaran yang digunakan guru masih 

berupa model pembelajaran konvensional, 

interaksi antara guru dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa masih kurang, akhirnya 

siswa tidak merasa terlibat dalam 

pembelajaran. hal ini dapat dibuktikan 

dengan nilai yang diperoleh siswa yang 

belum cukup memuaskan, yaitu dari 27 

siswa terdapat 13 anak yang memperoleh 

nilai di bawah KKM. Karena itu untuk 

meningkatkan aktivitas dan ketertarikan 

siswa dalam mengikuti guru perlu 

menggunakan model pembelajaran yang 

tepat. Banyak sekali variasi model 

pembelajaran yang telah ditemukan oleh 

para ahli salah satunya yaitu model 

cooperative script. Menurut Imas Kurniasih 

dan Berlin Sani (2017:120), “Model 

cooperative script adalah model berpasang- 

pasangan dan masing-masing individu dalam 

pasangan mengikhtisarkan materi-materi 

yang telah dipelajari”. Model pembelajaran 

ini dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dengan interaksi yang dilakukan siswa 

secara berpasangan, selain itu pemahaman 

konsep siswa dalam model cooperative 

script juga ditekankan karena untuk 

mengikhtisarkan materi kepada pasangan, 

sebelumnya siswa perlu memahami konsep-

konsep terlebih dahulu. Jadi model 

cooperative script sangat cocok digunakan 

dalam materi penyesuain diri hewan dengan 

lingkungan yang mengandung banyak fakta 

dan konsep.Selain model cooperative script, 

model pembelajaran yang juga mampu 

meningkatkan aktivitas siswa dan 

menekankan pada konsep yang harus dipa-

hami siswa yaitu model artikulasi. Model 

artikulasi memilliki karakteristik yang 

hampir sama dengan model cooperative 

script. Menurut Imas Kurniasih dan Berlin 

Sani (2017: 66), “model pembelajaran 

artikulasi adalah model pembelajaran 

dengan sistem pesan berantai”. Model ini 

menuntut pemahaman konsep dari siswa 

karena untuk menyampaikan pesan kepada 

siswa lain diperlukan pemahaman materi 

yang baik. Selain itu aktivitas siswa juga 

dapat ditingkatkan dengan menggunakan 

model artikulasi. Jadi model artikulasi juga 
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cocok digunakan untuk materi penyesuain 

diri hewan dengan lingkungan. Atas dasar 

tersebut dipilihlah judul penelitian “Studi 

Komparasi Kemampuan Mengidentifikasi 

Penyesuaian Diri Hewan dengan Lingku-

ngan Menggunakan Model Cooperative 

Script dan Model Artikulasi pada Siswa 

Kelas V SD Islam Terpadu Al Istiqomah 

Kabupaten Nganjuk”. 

 Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk 

mendeskripsikan kemampuan mengidentifi-

kasi penyesuaian diri hewan dengan lingku-

ngan menggunakan model cooperative script 

pada siswa kelas V SDIT Al Istiqomah 

Kabupaten Nganjuk; 2) untuk mendeskripsi-

kan kemampuan mengidentifikasi penyesu-

aian diri hewan dengan lingkungan 

menggunakan model artikulasi pada siswa 

kelas V SDIT Al Istiqomah Kabupaten 

Nganjuk; 3) untuk mendeskripsikan tingkat 

signifikansi perbedaan kemampuan 

mengidentifikasi penyesuaian diri hewan 

dengan lingkungan menggunakan model 

cooperative script dan model artikulasi pada 

siswa kelas V SDIT Al Istiqomah Kabupaten 

Nganjuk. 

 

II. METODE 

 Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik eksperimen. 

Dalam teknik penelitian eksperimen terdapat 

beberapa desain.  Menurut Champbell dan 

Stanley (dalam Arikunto, 2013:123)  secara 

garis besar desain penelitian eksperimen 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pre 

Eksperimental Design dan True 

Eksperimental Design. Pre Eksperimental 

Design  sering disebut dengan “quasi 

eksperimen” atau eksperimen pura-pura 

karena belum memenuhi persyaratan 

eksperimen, sedangkan True Eksperimental 

Design merupakan eksperimen yang sudah 

dianggap baik karena sudah memenuhi 

persyaratan. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penilitian ini adalah 

“Quasi Experimental Design” dengan 

bentuk desain “Nonequivalent Control 

Group Desaign”. Dalam penelitian ini 

digunakan dua kelas eksperimen karena 

untuk melihat adakah perbedaan kemam-

puan mengidentifkasi penyesuaian diri 

hewan dengan lingkungan, dibutuhkan dua 

kelas untuk diberi perlakuan. Perlakuan yang 

diberikan yaitu menerapkan model coope-

rative script pada kelas eksperimen satu dan 

model artikuasi pada kelas eksperimen dua. 

 Populasi merupakan keseluruhan dari 

subjek dalam penelitian, sesuai pendapat 

Arikunto (2013:173), “populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian”. Berdasarkan 

pendapat tersebut pupulasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas V SDIT Al 

Istiqomah, Kecamatan Pace, Kabupaten 

Nganjuk tahun ajaran 2017/2018. Adapun 

jumlah siswanya adalah 54 siswa. Untuk 

menentukan sampel yang diteliti digunakan 

teknik sampling. Menurut Sugiyono 

(2016:81), terdapat dua macam teknik 
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sampling yaitu probability sampling dan non 

probability sampling. probability sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberi peluang yang sama bagi setiap 

anggota poulasi untuk dipilih menjadi 

sampel sedangkan non probability sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang yang sama bagi 

setiap anggota populasi untuk menjadi 

sampel. Pengambilan sampel atau teknik 

sampling dalam penelitian ini meggunakan 

non probability sampling dengan jenis 

sampling jenuh. Menurut Sugiyono 

(2016:85) Sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel dengan menjadikan semua 

anggota populasi sebagai sampel karena 

jumlah populasi relatif kecil. Dengan 

demikian, sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh anggota populasi yaitu semua 

siswa kelas V SDIT Al Istiqomah tahun 

ajaran 2017/2018 yang terdiri dari kelas V-A 

dan kelas V-B dengan jumlah 54 siswa.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil analisis data hasil 

posttest pada siswa kelas V-A SDIT Al 

Istiqomah yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan model cooperative script 

dapat diketahui bahwa siswa mampu 

mencapai nilai KKM 75 dengan prosentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 81,5% 

dengan nilai rata-rata 82,6. Hal tersebut 

dapat terjadi karena diterapkannya model  

cooperative script, dengan menggunakan 

model cooperative script, siswa dilatih untuk 

lebih teliti,tekun,dan rajin, karena mereka 

sendirilah yang akan menyimpulkan materi 

yang diberikan. Dengan menggunakan 

model cooperative sript dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam mempelajari suatu 

materi karena untuk menyampaikan kepada 

pasangannya siswa perlu memahami materi 

terlebih dahulu.  

 Berdasarkan hasil analisis data hasil 

posttes pada siswa kelas V-B SDIT Al 

Istiqomah yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan model artikulasi dapat diketa-

hui bahwa siswa mampu mencapai nilai 

KKM 75 dengan prosentase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 77,8% dengan nilai 

rata-rata 77,6. Hal tersebut dapat terjadi 

karena diterapkannya model artikulasi. 

Model artikulasi merupakan model yang 

menggunakan sistem pesan berantai dengan 

membuat siswa berperan sebagai penyampai 

dan penerima pesan jadi model artikulasi 

dapat melatih daya serap pemahaman dari 

orang lain. Dengan siswa saling bertukar 

informasi tentang materi, siswa mampu lebih 

memahami materi dengan baik, model 

artikulasi mmag hampir mrip dengan model 

cooperative script namun dalam model 

artikulasi siswa tidak merangkum materi 

sendiri. Setelah kelas ekserimen satu diberi 

perlakuan dengan model artikulasi 

terbuktiefektif dilihat dari hasil tes siswa 

dengan ketuntasan mencapai 77,8%. 
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 Sesuai analisis data, penggunaan 

model cooperative script dan model 

artikulasi sama-sama efektif dalam 

mengidentifikasi penyesuaian diri hewan 

dengan lingkungan. Hal tersebut terbukti 

dari ketuntasan klasikal siswa yang 

mencapai lebih dari 75% . Untuk menguji 

hipotesis 3 yaitu untuk melihat ada atau 

tidaknya perbedaan kemampuan mengidenti-

fikasi penyesuaian diri hewan dengan 

lingkungan digunakan program SPSS. Hasil 

yang diperoleh memenuhi kriteria yang 

terdapat pada norma keputusan, yaitu 

signifikansi < 0,05. Dari analisis data 

diperoleh angka sig.(2-tailed) sebesar 0,024, 

sehingga 0,024 < 0,05. Jadi dapat disim-

pulkan bahwa H0 ditolak yang berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan kemam-

puan mengidentifikasi penyesuaian diri 

hewan dengan lingkungan menggunakan 

model cooperative script dan model artiku-

lasi pada siswa kelas V SDIT Al Istiqomah 

tahun ajaran 2017/2018. 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan pada hasil analisis data, 

dapat disimpulkan. 

1. Kemampuan mengidentifikasi penyesu-

aian diri hewan dengan lingkungan 

menggunakan model cooperatve script 

pada siswa kelas V SDIT Al Istiqomah 

Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 

2017/2018, telah tuntas mencapai nilai 

KKM dengan prosentase ketercapaian 

sebesar 81,5%, sehingga hipotesis 1 dapat 

diterima yaitu ≥75 % siswa tuntas 

mencapai nilai KKM. 

2. Kemampuan mengidentifikasi penyesu-

aian diri hewan dengan lingkungan 

menggunakan model artikulasi pada 

siswa kelas V SDIT Al Istiqomah 

Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 

2017/2018, telah tuntas mencapai nilai 

KKM dengan prosentase ketercapaian 

sebesar 77,8%, sehingga hipotesis 2 dapat 

diterima, yaitu ≥75 % siswa tuntas 

mencapai nilai KKM. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan 

kemampuan mengidentifikasi penyesu-

aian diri hewan dengan lingkungan 

menggunakan model cooperatve script 

dan model artikulasi pada siswa kelas V 

SDIT Al Istiqomah Kabupaten Nganjuk 

tahun ajaran 2017/2018. Hal tersebut 

dapat diketahui berdasarkan perolehan 

data penelitian yang telah dianalisis 

menggunakan uji-t dua kelompok 

(independent sample t-test) dengan 

bantuan program SPSS versi 23. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yang diperoleh memenuhi 

kriteria pengambilan keputusan, yaitu 

signifikansi pada uji-t dua kelompok 

menggunakan SPSS sebesar 0,024. Hal 

itu sesuai dengan ketentuan bahwa 

signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak, pada 

taraf 5%, sehingga pada hipotesis ke 3 H0 

ditolak. 
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B. Saran  

  Sebaiknya guru memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran yang sedang diajarkan. 

Salah satunya dengan menerapkan model 

cooperative script dan model artikulasi 

pada materi penyesuaian diri hewan 

dengan lingkungan, agar siswa lebih 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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