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ABSTRAK
Nama
Program Studi
Judul

: Muhammad Dani
: Pendidikan Agama Islam
: Penerapan Model Pembelajaran Coperative Script Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X IPA Madrasah
Aliyah Negeri 5 Batang Hari

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPA pada
mata pelajaran FIQIH di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari dengan
menggunakan model cooperative script. Penelitian ini merupakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Pengumpulan data dilakukan dengan lembar observasi
dan tes praktek yang dilakukan setiap akhir siklus yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X
IPA di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari yang berjumlah 29 orang. Dalam
penerapan model pembelajaran cooperative script ini terjadi peningkatan hasil
belajar siswa setiap siklusnya. Siklus I skor rata-rata siswa 52,24%. Siklus II skor
rata-rata siswa 75,68%. Siklus III skor rata-rata siswa 90%. Dari hasil penelitian
ini dapat direkomendasikan bahwa penerapan model cooperative script dapat
diterapkan oleh guru dalam pembelajaran FIQIH di sekolah untuk meningkatkan
hasil belajar siswa.
Kata kunci: Model cooperative script, Meningkatkan hasil belajar siswa.
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ABSTRACT
Name
Study program
Title

: Muhammad Dani
: Pendidikan Agama Islam
: Application of the Coperative Script Learning Model in
Improving Learning Outcomes of Class X IPA Madrasah
Students Aliyah Negeri 5 Batang Hari

This study aims to improve the learning outcomes of class X IPA students in
FIQIH subjects at Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari by using a cooperative
script model. This research is a Classroom Action Research (PTK). The data was
collected by means of observation sheets and practical tests which were carried
out at the end of each cycle consisting of planning, implementing, observing, and
reflecting. The subjects of this study were 29 students of class X IPA at Madrasah
Aliyah Negeri 5 Batang Hari. In the application of the cooperative script learning
model, there is an increase in student learning outcomes each cycle. The first
cycle of students' average score was 52.24%. In cycle II, the students' average
score was 75.68%. Cycle III students' average score was 90%. From the results of
this study it can be recommended that the application of the cooperative script
model can be applied by teachers in FIQIH learning in schools to improve student
learning outcomes.
Keywords: Cooperative script model, Improve student learning outcomes.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap individu, baik
sebagai mahluk individual, maupun makhluk sosial.Tiap individu akan tumbuh
dan berkembang cepat atau lambat dalam lingkungan yang terus berubah
ditentukan antara lain oleh kemampuan pendidik dalam memahami tujuan yang
akan tercapai. Keadaan peserta didik yang dihadapi dengan segala latar belakang,
sarana pendidikan, ketetapan memilih bentuk komunikasi pendidikan dan keadaan
lingkungan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi edukatif atau tindakan
yang bersifat mendidik dalam pergaulan pendidikan. Hal ini terjadi jika para
orang tua, guru, pemuka masyarakat, pemimpin organisasi atau kelompok lain
yang berfungsi sebagai pendidik memahami wawasan pendidikan seperti konsep
dasar tentang pendidikan dan memamfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Peningkatan mutu pendidikan yang menjadi harapan dari mutu pendidkan
nasional memerlukan suatu kesadaran, kesetiaan, serta dedikasi yang sangat tinggi
bagi para pengelola pendidikan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi
warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun kenyataannya
dilapangan pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah belum menunjukkan
hasil yang memuaskan, seperti rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa
pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM)
berkualitas.Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP
melaporkan bahwa Indonesia berada pada rangking 124 tahun 2012 dari 178
negara, dan rangking 121 pada tahun 2013 dari 185 negara yang diteliti. (Parna
,2015:15).
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Pendidikan adalah sebuah sistem yang terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara
aktif dapat mengembangkan potensi dirinya (Sarbini, 2011: 21). Sardiman (2011:
21) menyatakan bahwa “Belajar adalah berubah, dalam hal ini yang dimaksudkan
belajar berarti usaha mengubah tingkah laku”. Belajar itu sendiri akan
menunjukkan adanya

perubahan sehingga pada tahap akhir akan didapat

keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Hasil dan proses belajar tersebut
akan tercermin dalam hasil belajarnya, karena melalui belajarnya individu
mengenal lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya
sehingga belajar akan menghasilkan perubahanperubahan dalam diri seseorang .
(Zarkasih , 2016: 144).
Untuk mewujudkan Cita-cita luhur bangsa dan tujuan pendidikan nasional
maka nilai moral bangsa adalah hal mutlak yang harus tertanam dan mengakar
dalam pola hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu,
pendidikan nilai dan moral harus menjadi bagian yang diperhatikan, baik yang
dilakukan dalam rumah tangga, masyarakat, dan sekolah sebagai tiga pilar yang
paling berperan dalam pembentukan karakter atau watak anak.
Apalagi melihat realitas dewasa ini, berbagai bentuk penyimpangan
perilaku sosial sering diperlihatkan tidak hanya oleh para siswa tetapi juga oleh
“mahasiswa”, bahkan orang dewasa. Penyimpangan itu dapat berupa perilaku
kekerasan, pengerusakan, konflik antar kelompok atau golongan, pemaksaan
kehendak, serta tawuran. Tidak kalah pula munculnya kemiskinan sosial juga
banyak diperlihatkan dengan berbagai bentuknya, seperti miskin kejujuran, miskin
toleransi, miskin pengabdian, miskin disiplin dan miskin empati terhadap masalah
sosial.
Di kalangan sekolah gejala krisis pribadi dan sosial ini tampak dalam
perilaku siswa keseharian. Sikap-sikap individualistis, egoistis, acuh tak acuh,
kurangnya rasa tanggung jawab, malas berkomunikasi dan berinteraksi bahkan
lebih memilih menyumbat telinganya dengan headset yang terhubung dengan HP
ataupun MP3-nya atau rendahnya empati dan kepedulian terhadap sesama
merupakan fenomena yang menunjukkan adanya kekosongan nilai sosial dalam
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kehidupan keseharian. Dihadapkan pada kondisi yang demikian, pendidikan di
sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup, sebab pendidikan
memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dapat
menjadi kekuatan utama dalam mengatasi dan memecahkan masalah sosial yang
dihadapi. (Sudirman, 2015: 255).
Dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus dapat menyampaikan
materi dengan baik dan mengajak siswa untuk mendengarkan, menyajikan media
yang dapat dilihat, memberi kesempatan untuk menulis, mengajukan pertanyaan
dan tanggapan sehingga terjadi dialog kreatif yang menunjukkan proses belajar
mengajar yang interaktif. Selain menguasai materi seorang guru juga dituntut
untuk menguasai strategi-strategi yang penyampaian materi dengan baik, cara
guru menciptakan suasana kelas akan berpengaruh terhadap respon siswa dalam
proses pembelajaran. Apabila guru berhasil menciptakan suasana yang
menyebabkan siswa termotivasi aktif dalam belajar akan Memungkinkan terjadi
peningkatan belajar.
Oleh karena itu, agar siswa dapat mempelajari dan memahami materi
pelajaran fiqh lebih bermakna diperlukan strategi pembelajaran yang tepat dan
mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Metode
Cooperatif Script adalah salah satu bagian dari pembelajaran Kooperatif. Model
pembelajaran Cooperatif Script adalah model belajar dimana siswa bekerja
berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan, bagian-bagian dari
materi yang dipelajari. Menurut Schank dan Abelson dalam Hadi (2007:18),
mengatakan bahwa model pembelajaran Cooperatif Script adalah pembelajaran
yang mengatur interaksi siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa dengan
lingkungannya sebagai individu dalam keluarga, kelompok masyarakat yang lebih
luas. (Benny hutapea, 2018: 12).
Selanjutnya Fathurrohman (2010: 8) menyatakan bahwa “Setiap kegiatan
belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa”.
Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada
bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan, karena hasil belajar
siswa akan lebih baik apabila siswa itu senang dengan proses mengajar yang
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dibawakan oleh gurunya, Dengan demikian kegiatan pengajaran yang dilakukan
oleh guru akan mempengaruhi hasil belajar siswa.
Sudjana dalam Zarkasih (2016: 19) menyatakan bahwa “Hasil belajar
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya”. Hasil belajar dari berbagai mata pelajaran dapat dilihat
dari nilai tes yang dilakukan oleh guru kepada siswa setelah mengikuti proses
belajar mengajar. (Zarkasih, 2016:19).
Penulis memilih Model ini karena siswa dapat terlibat secara aktif dalam
kegiatan proses pembelajaran, Suasana belajar juga tercipta menyenangkan karena
model ini dalam pelaksanaannya interaktif. Siswa diharapkan aktif dalam
memecahkan masalah dan materi pelajaran yang diterima akan dapat lebih mudah
diserap oleh siswa, Model ini juga dapat membuat siswa memiliki tanggung jawab
yang sama dalam kelompoknya. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator dan
moderator dengan tetap memberi arahan dan referensi yang relevan.
Table 1.1 Data penilaian Hasil belajar siswa kelas X IPA MAN 5 Batang
Hari
Kelas

Prestasi

No

Nilai

Kriteria

1

70

Tuntas

8

27,58%

2

70

Tidak Tuntas

21

72,42%

29

100%

X

Jumlah

Sumber: diambil dari nilai semester ganjil bidang study fiqih kelas X IPA
Batang Hari tahun ajaran 2019/2020
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa pada semester
ganjil kelas X IPA MAN 5 Batang Hari tahun ajaran 2019/2020 dengan kriteria
ketuntasan minimal (KKM) 70 Siswa yang mendapat nilai lebih dari 70 sebanyak
8 siswa atau 27,58% sedangkan yang mendapat nilai dibawah 70 sebanyak 21
siswa atau 72,42 % dari 29 siswa.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa hasil

nilai belajar peserta didik masih banyak yang rendah atau tidak tuntas, Proses
pembelajaran fiqih di kelas X IPA di MAN 5 Batang Hari khususnya pada pokok
bahasan jual beli mata pelajaran fiqih guru lebih menggunakan metode ceramah,

5

Sehingga siswa-siswa kelas X IPA di MAN 5 Batang Hari kurang aktif dalam
menanggapi suatu pembelajaran dan Masih banyak yang mendapatkan nilai di
bawah KKM. Kondisi seperti ini tidak akan meningkatkan kemampuan siswa
dalam memahami mata pelajaran fiqih dan tidak melatih siswa untuk aktif pada
pokok bahasan jual beli dalam mata pelajaran fiqih, Dan Terlihat jelas bahwa
rendahnya hasil belajar mayoritas siswa pada mata pelajaran tersebut perlu
ditingkatkan.
Berdasarkan Latar Belakang Masalah Di atas, Maka peneliti tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran
Cooperative Script Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Fiqih Kelas X IPA MAN 5 Batang Hari”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat
di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pembelajaran kurang berjalan dengan aktif dan efekktif guru
mengajar hanya menggunakan metode ceramah, dimana dalam kegiatan
belajar mengajar siswa cenderung hanya mendengarkan apa yang
dijelaskan oleh guru tanpa tahu bagaimana cara membuat siswa aktif
tentang apa yang dipelajari.
2. Dalam kegiatan pembelajaran fiqih guru belum pernah menggunakan
model pembelajaran cooperative script, sehingga siswa lebih cendrung
menghafal apa yang dipelajari.
3. Pada proses pembelajaran berlansung siswa kurang aktif dan cendrung
pasif, setiap diberi pertanyaan tidak satupun siswa berani menjawabnya
dan setiap diberi kesempatan bertanya tidak satupun siswa yang berani
untuk bertanya.
4. Hasil belajar siswa rendah Hal ini dibuktikan dari 21 orang siswa tidak
mencapai Standar Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan
sebelumnya yaitu 70.
C. Batasan Masalah
Batasan

masalah

penelitian

ini

adalah

Penyelenggaraan

model
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pembelajaran cooperative script Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran fiqih khususnya pokok pembahasan jual beli dengan menggunakan
bentuk tes tertulis sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi.
D. Rumusan Masalah
Apakah model pembelajaran cooperative script dapat meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas X IPA di MAN 5
Batang Hari ?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan Untuk
Mengetahui model pembelajaran cooperative script ini dapat meningkatkan
hasil belajar siswa pada pelajaran fiqh kelas X IPA di MAN 5 Batang Hari.
F. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan

teoritis

adalah

kegunaan

yang

diambil

untuk

mendapatkan teori baru tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui
penggunaan model pembelajaran cooperative script pada mata pelajaran
fiqh sehingga dapat menambah wawasan berpikir untuk dapat dijadikan
dasar bertindak bagi pendidik dan dunia kependidikan pada umumnya,
baik oleh penulis Penelitian Tindakan Kelas ini, maupun penulis lainnya.
b. Kegunaan praktis
1. Bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para guru, penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih
metode pembelajaran yang efektif digunakan dalam menunjang proses
pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan serta
dapat meningkatkan hasil belajar siwa.
2. Bagi siswa, dengan dengan menggunakan model pembelajaran
cooperative script ini siswa dicenderungkan lebih aktif pada proses
pembelajaran berlangsung, sehingga banyak siswa bnyak yang
mendapatkan pengalaman dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
3. Bagi sekolah, penelitian ini paling tidak dapat dijadikan masukan
untuk mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran cooperative
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script dalam kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu
pembelajaran di sekolah pada khususnya dan mutu pendidikan pada
umumnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Pengertian Model Pembelajaran Cooperatif Script
Secara khusus pembelajaran menurut teori Behavioristik adalah usaha
guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan
lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus dan respons (tingkah
laku yang diinginkan) perlu latihan dan setiap latihan yang berhasil harus
diberi hadiah dan atau reinforcement (penguatan).
Sedangkan menurut Gestalt pembelajaran adalah usaha guru untuk
memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga peserta didik
lebih mudah mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola
bermakna).

Bantuan

guru

diperlukan

untuk

mengaktualkan

potensi

mengorganisir yang terdapat dalam diri peserta didik.
Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk
menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai
akhir. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat
digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka
panjang),

merancang

bahan-bahan

pembelajaran,

dan

membimbing

pembelajaran di kelas atau yang lain.
Pembelajaran Cooperatif adalah jenis pembelajaran yang dilakukan
dengan cara kerja

kelompok yang diarahkan oleh guru, Dimana guru

menetapkan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu
peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang dimaksud. (Suprijono, 2009:
54).
Pembelajaran Cooperatif menampakkan wujudnya dalam bentuk belajar
kelompok, Dalam belajar kelompok anak tidak diperkenankan mendominasi
atau menggantungkan diri pada orang lain, tiap anggota kelompok dituntut
untuk memahami materi ajar demi keberhasilan sebuah kelompok.
(Abdurrahman, 1999:122).
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Model pembelajaran cooperative script adalah metode belajar dimana
siwa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan,
bagian-bagian dari materi yang dipelajari (Suyatno, 2009: 117).
Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran cooperative Script
merupakan metode yang dilakukan oleh siswa secara berpasang-pasangan
untuk

mengungkapkan

gagasan

ataupun

ide

pokok

materi

dengan

menggunakan bahasanya sendiri. Siswa dilatih untuk dapat cermat dalam
menyimak temannya yang sedang mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi
ajar.
2. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran cooperatif berbeda dengan metode pembelajaran yang
lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih
menekankan pada proses kerja sama dalam kelompok. Pembelajaran
Cooperatif dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif, yaitu : 1) perspektif
motivasi artinya penghargaan yang diberikan kepada kelompok yang dalam
kegiatannya saling membantu untuk memperjuangkan keberhasilan kelompok.
2) perspektif sosial artinya melalui kooperatif setiap siswa akan saling
membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota
kelompok memperoleh keberhasilan. 3) perspetif perkembangan kognitif
artinya

dengan

adanya

intraksi

antara

anggota

kelompok

dapat

mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir mengolah berbagai informasi
(Sanjaya, 2006:242). Karakteristik pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan
berikut.
a) Pembelajaran Cooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim.
Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim
harus mampu membuat setiap siswa belajar, Setiap anggota tim harus
saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
b) Didasarkan pada Manajemen Cooperatif adalah Manajemen seperti
yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya mempuyai tiga fungsi,
yaitu:
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1) Fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan menunjukkan
bahwa pembelajaran Cooperatif dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah
ditentukan. Misalnya tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana
cara mencapainya, apa yang harus digunakan untuk mencapai
tujuan, dan lain sebagainya.
2) Fungsi manajemen sebagai organisasi, menunjukan bahwa
pembelajaran Cooperatif memerlukan perencanaan yang matang
agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif.
3) Fungsi manajemen sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam
pembelajaran Cooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan
melalui bentuk tes maupun non tes.
c) Kemauan untuk Bekerja Sama Keberhasilan pembelajaran Cooperatif
ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok, oleh karenanya prinsip
kebersamaan atau kerja sama perlu ditekankan dalam pembelajaran
cooperatif. Tanpa kerja sama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak
akan mencapai hasil yang optimal.
d) Keterampilan

Bekerja

Sama

Kemampuan

bekerja

sama

itu

dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara
berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan
sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam
rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Pembelajaran cooperatif adalah suatu aktivitas pembelajaran yang
menggunakan pola belajar siswa berkelompok untuk menjalin kerja
sama dan saling ketergantungan dalam struktur tugas, tujuan, dan
hadiah. (Muslim Ibrahim, 2000: 155).
3. Langkah-langkah penerapan Model cooperative script
Menurut Riyanto (2009:280), Langkah-langkah untuk menerapkan model
pembelajaran coopertive script adalah sebagai berikut :
1. Guru membagi siswa untuk berpasangan.
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2. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat
ringkasan.
3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
a) Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan
memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara pendengar:
1). Menyimak/mengoreksi/melengkapi ide-ide pokok yang kurang
lengkap. 2). Membantu mengingat/menghafal ide/ide pokok dengan
menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya.
4. Bertukar peran, semula berperan sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya. Kemudian lakukan seperti kegiatan tersebut
kembali.
5. Merumuskan kesimpulan bersama-sama siswa dan guru.
6.

Penutup.
Model

pembelajaran

Cooperative

Script

baik

digunakan

dalam

pembelajaran untuk menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru (dalam
pemecahan suatu permasalahan), daya berfikir kritis serta mengembangkan
jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru yang diyakininya benar.
Model pembelajaran ini 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. Siswa dilatih untuk
mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide
temannya, sehingga dapat membantu siswa belajar menghormati siswa yang
pintar dan siwa yang kurang pintar serta menerima perbedaan yang ada.
Model pembelajaran Cooperative Script merupakan suatu strategi yang
efektif bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan sosial termasuk
meningkatkan prestasi, percaya diri dan hubungan interpersonal positif antara
satu siswa dengan siswa yang lain. Model pembelajaran Cooperative Script
banyak menyediakan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan
jawabannya dan menilai ketepatan jawaban, sehingga dapat mendorong siswa
yang kurang pintar untuk tetap berbuat (meningkatkan kemampuan berpikir
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kreatif siswa). Model pembelajaran ini memudahkan siswa melakukan
interaksi sosial, sehingga mengembangkan keterampilan berdiskusi, dan siswa
bisa lebih menghargai orang lain.
4. Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Script
Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing,
adapun kelebihan dan kekurangan dari metode cooperative script ini yaitu: (Huda,
2013: 214).
a. Kelebihan metode cooperative script
1. Dapat menumbuhkan ide-ide baru, daya berfikir kritis, serta
mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru
yang diyakini benar.
2. Mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi
pada kemampuan sendiri untuk berfikir, mencari informasi dari sumber
lain, dan belajar dari siswa lain.
3. Mendorong siswa untuk berlatih memecahkan masalah dengan
mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide siswa
dengan ide temannya.
4. Membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa
yang kurang pintar serta menerima perbedaan yang ada.
5. Memotivasi siswa yang kurang pandai agar mampu mengungk apkan
pemikirannya.
6. Memudahkan siswa untuk berdiskusi dan melakukan interaksi social.
7. Meningkatkan kemampuan berfikir kreatif.
b. Kekurangan Model cooperative script
1. Ketakutan beberapa siswa untuk mengeluarkan ide karena akan dinilai
oleh teman dalam kelompoknya.
2. Ketidak mampuan semua siswa untuk menerapkan metode ini
sehingga banyak waktu yang akan tersita untuk menjelaskan mengenai
model pembelajaran ini.
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3. Keharusan guru untuk melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap
tugas siswa untuk menghitung hasil prestasi kelompok, dan ini bukan
tugas yang sebentar.
4. Kesulitan membentuk kelompok yang solid dan dapat bekerja sama
dengan baik.
5. Kesulitan menilai siswa sebagai individu karena mereka berada dalam
kelompok.
5. Hasil Belajar
1. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar yang dicapai oleh siswa tergantung pada proses belajar
mengajar. Tidak selamanya guru melaksanakan proses belajar mengajar dengan
baik. Hal ini banyak ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor dalam (Intern)
maupun faktor yang ada diluar siswa (Ekstren). (Tukiran Taniredja & Irma
Pujiati,2012:2).
Menurut Humalik Hasil Belajar adalah bila seseorang telah belajar akan
terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, Misalnya dari tidak tahu
menjadi tahu. (Umar Hamalik,2006:30).
Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan
pengajaran, Sedangkan Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang
dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Howard Kingslay
membagi tiga macam hasil belajar yakni, Ketrampilan dan kebiasaan,
Pengetahuan dan pengertian, dan Sikap dan cita-cita. Masisng-masing jenis hasil
belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, Yakni informasi verbal,
ketrampilan intelektual, strategi kognitif, sikap dan ketrampilan motoris. Dalam
pendidikan Naasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun
tujuan intruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari benyamin Bloom
yang secara garis besar membaginya tiga ranah, yakni ranah kogmitif, ranah
afektif, ranah psikomotoris.
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1) Ranah Kognitif
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek,
yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman aplikasi, analisi sintesis, dan
evaluasi. Kedua kognitif tingkat pertama disebut aspek kognitif tingkat rendah dan
keempat aspek lainnya tingkat tinggi.
2) Ranah Afektif
Berkenaan dari sikap yang terdiri dari lima aspek Yakni, Penerimaan,
jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.
3) Ranah Psikomotoris
Berkenaan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak.
Ada enam aspek psikomotoris, yakni gerakan refleks, ketrampilan gerakan
dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan
ketrampilan kompleks, dan gerakan ekpresif dan interprelatif.
Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar, Di antara tiga
ranah itu, Ranah Kognitiflah yang banyak dinilai oleh para guru disekoalah karena
berkaitan dengan kemapuan para siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran.
(Nana Sudjana,2014:22-23).
Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan Kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Domain Kognitif adalah knowledge (Pengetahuan, Ingatan),
comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), aplication
(menerapkan),

analysis

(menguraikan,

menentukan

hubungan),

synthesis

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk organisasi baru, dan evalution
(menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding
(memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), characterzation
(karakterisasi).

Domain psikomotor meliputi

initiatory, preroutine, dan

rountinized. Psikomotor juga mencakup ketrampilan produktif, teknik fisik, sosial,
manajerial, dan intelektual.
2. Tujuan Hasil Belajar di bidang Kognitif
Kreativitas adalah hasil belajar dalam kecakapan kognitif, sehingga untuk
menjadi kreatif dapat dipelajari melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar
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dalam kecakapan kognitif itu mempunyai hiraki/bertingkat-bertingkat. Adapun
tingkat-tingkat yang di maksud adalah:
a) Informal non verbal
b) Informasi fakta dan pengetahuan verbal
c) Konsep dan prinsip
d) Pemecahan masalah dan kreativitas
Informasi non verbal dikenal/dipelajari dengan cara penginderaan terhadap
objek-objek dan peristiwa-peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan
pengetahuan verbal dikenal/dipelajari dengan cara mendengarkan orang jalan dan
dengan jalan/cara membaca. Semuanya itu penting untuk memoroleh konsepkonsep. Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip
itu penting dalam pemecahan masalah dan di dalam kereativitas (slameto,
2003:138).
B. Studi Relevan
Penjelasan lebih lanjut mengenai deskripsi teorik diatas akan dijabarkan
pada pembahasan sub bab ini, yang akan menjabarkan mengenai studi yang
relevan dengan penelitian ini, guna memberikan penguatan terkait deskripsi
teoritik diatas. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hasil belajar
siswa dengan menggunakan Model pembelajran coopertaive script.
Menurut Siregar (2018) penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan hasil mata pelajaran sejarah kebudayaan islam melalui model
pembelajran cooperative script di RA Al-Waritsu Kabupaten Padang Lawas
Utara. Subjek penelitian ini adalah anak-anak RA Al-Waritsu Kabupaten Padang
Lawas Utara yang berjumlah 15 orang anak yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan
10 anak perempuan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari tiga
siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lembar
observasi, teknik analisis data dan tes tertulis dilakukan dengan menggunakan
statistik deskriptif sederhana. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
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melalui model pembelajaran cooperative script dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa.
Penigkatan tersebut dapat dilihat dari adanya penigkatan rata-rata dalam
bentuk persen dari tahap pra siklus dan setelah dilakukan tindakan kelas.
Berdasarkan ketentuan minimal anak adalah BSH maka dapat dirata-takakan
peningkatan hasil belajar anak yaitu pada prasiklus 25, 8%, selanjutnya siklus I
rata-ratanya 40, 8%, siklus II rata-ratanya 75, 0%, dan pada siklus III rata-rata
yang diperoleh anak adalah 87, 5%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa melalui metode pembelajaran cooperative script dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di RA AL-Writsu Kabupaten
Padang Lawas Utara.
Menurut Rofi’ah (2016) penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) melalui
model pembelajaran coopertive script pada siswa kelas II MI Gondorio, Kec.
Bergas, Kab. Semarang. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) dengan model siklus yang dilakuan secara berulang dan berkelanjutan.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II yang berjumlah 27 siswa dan obyeknya
adalah pembelajaran IPS siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui
dokumentasi, observasi, tes. Teknik analisis data yang digunakan analisis
deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPS,
Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari pengamatan aktivitas siswa yang
berdampak pada ketuntasan belajar siswa dari rata-rata nilai pada data awal siswa
yaitu 50.3 dan memilki ketuntasan belajar sebesar 37% dan pada akhir siklus 1
nilai rata-rata siswa menjadi 78. 8 dengan ketuntasan belajarnya menjadi 81. 4%
dan pada akhir siklus 2 nilai rata-rata siswa naik menjadi 86. 2 dengan ketuntasan
belajar siswa mencapai 92. 5%. Selain dari meningkatnya hasil belajar, keaktifan
siswa dalam proses pembelajaran di kelas juga ikut mengalami peningkatan.
Menurut Fadhilah (2017) tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah dengan model pembelajaran cooperative script dapat
meningkatkan hasil belajar fiqih materi shalat jenazah dan shalat jamak pada
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siswa kelas VII MTs Ma’arif Grabag Magelang Tahun Ajaran 2016/2017. Metode
penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Langkahlangkah dalam PTK ini adalah perencanaan, tindakan, pengematan dan refleksi
yang dilakukan dalam dua siklus. Dengan objek penelitian adalah siswa kelas VII
sebanyak 40 siswa dan satu orang guru yaitu bapak Andi M, S.Pd. i.
Hasil penelitian pra siklus tahun ajaran sebelumnya menunjukkan siswa
yang tuntas sebanyak 12 siswa dalam persen sebesar 34, 2%, pada siklus I siswa
yang tuntas sebanyak 23 siswa dalam persen sebesar 57, 5%, sedangkan pada
siklus II siswa yang tuntas sebanyak 40 siswa dalam persen sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran cooperative script dapat
meningkatkan hasil belajar fiqih materi shalat jenazah dan shalat jamak pada
siswa kelas VII MTs Ma’arif 3 Grabag Magelang Tahun Ajaran 2016/2017.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Desain atau rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). PTK adalah “suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa
sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersama” (Arikunto, 2012: 1). Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimulai
dengan siklus pertama yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu: perencanaan
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting)
(Iskandar, 2012: 48).
Identifikasi Masalah

Perencanaan
Refleksi

Siklus I

Pelaksanaan

Pengamatan
Permasalahan baru hasil refleksi

Perbaikan Perencanaan
Refleksi

Siklus II

Pelaksanaan

Pengamatan
Permasalahan baru hasil refleksi

Refleksi
Tuntas

Perbaikan Perencanaan

Pelaksanaan

Siklus III
Pengamatan

Gambar 3.1 Model Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (Iskandar, 2012: 49).
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Setting dalam penelitian ini meliputi: tempat penelitian dan waktu
penelitian sebagai berikut:
a. Tempat penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MAN 5 Batang Hari
pada mata pelajaran FIQIH kelas X IPA tentang hasil belajar, alasan
peneliti memilih MAN 5 Batang Hari kelas X IPA adalah dalam hal
observasi dan wawancara peneliti dengan guru fiqih di MAN 5 Batang
Hari bahwa siswa MAN 5 Batang Hari kelas X IPA dalam pembelajaran
FIQIH siswa lebih cendrung mendengar, menghafal, dan kesulitan untuk
aktif dan cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan guru
hanya menggunakan metode ceramah.
b. Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021, pada
semester genap.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPA yang terdiri dari 29 orang,
10 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Dari data MAN 5 BATANG HARI
tahun ajaran 2020/2021.
C. Prosedur Umum Penilitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan melalui 3 siklus untuk
melihat peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran FIQIH
dengan menggunakan model pembelajaran cooperative script. Masing-masing
siklus dengan tahap: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi dengan
kolaborasi antara peneliti dengan guru FIQIH kelas X IPA di MAN 5 Batang
Hari, berikut ini adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi
yang dilakukan pada setiap siklus.
Peneliti sudah mengetahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan
pada siklus I, maka peneliti dan guru berkolaborasi menentukan rancangan
tindakan berikut pada siklus II, maka peneliti dan guru berkolaborasi melanjutkan

kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) seperti pada siklus I. Jika telah selesai
pelaksanaan pada siklus II, apabila peneliti belum merasa puas untuk perbaikan
dan peningkatan atas tindakan tersebut, peneliti dapat melanjutkan penelitian
kedalam siklus III, yang cara pelaksanaanya sama dengan siklus sebelumnya.
Tidak ada ketentuan atau ketetapan berapa siklus yang harus dilakukan
oleh peneliti dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hal ini
tergantung dengan peneliti, jika hasil penelitian telah menemukan hasil yang
memuaskan dalam perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran di kelas, maka
peneliti dapat menghentikan dan mengambil kesimpulan, namun disarankan
sebaiknya PTK dilakukan paling kurang dua siklus (Iskandar, 2012: 48-49).
1. Gambaran pelaksanaan siklus I
a. Perencanaan
Adapun langkah-langkah perencanaan yang dilakukan dalam
penelitian ini meliputi:
1. Permintaan izin dari Kepala Sekolah MAN 5 BATANG HARI.
2. Mengadakan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang
perlu segera diatasi. Tahap ini peneliti melakukan observasi pada
pembelajaran, wawancara dengan rekan guru dan siswa.
3. Membuat lembar observasi bagi guru dan siswa untuk melihat proses
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative
script. Bagaimana aktifitas siswa dan kinerja peneliti/guru selama
proses pembelajaran berlangsung yaitu:
a. Menetapkan materi pelajaran dengan berpedoman pada siklus.
b. Membuat RPP.
c. Membuat lembar observasi untuk siswa dan guru.
d. Menyiapkan bahan belajar, materi dan alat evaluasi.
4. Membuat lembar soal tes tertulis sesuai dengan indikator pencapaian
kompetensi.
b. Pelaksanaan tindakan
Pelaksanaan tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari
suatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan adalah bentuk

kegiatan atau tindakan yang dilakukan dari semua yang telah direncanakan
dengan penelitian sebagai berikut:
1) Menyajikan materi sesuai dengan siklus dan RPP.
2) Mempelajari materi pada siklus I, II, dan III dengan menggunakan atau
menerapkan model pembelajaran cooperative script.
3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih berinteraksi, aktif,
kreatif, dan berinovasi dalam proses pembelajaran.
4) Mengamati setiap kegiatan siswa dalam proses pembelajaran.
5) Siswa diberikan waktu untuk mengulas atau mengulangi materi yang
baru saja dipelajari secara bersama–sama.
6) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
7) Siswa diberikan soal yang sudah disiapkan oleh peneliti/guru.
c. Tahap pengamatan
Tahap observasi atau mengamati dalam penelitian tindakan kelas
dipusatkan baik kepada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa,
maupun kepada hasil tindakan pembelajaran beserta segala peristiwa yang
melingkupinya, pada saat dilaksanakan suatu tindakan secara bersamaan
juga dilaksanakan pengamatan tentang segala sesuatu yang terjadi dan
tidak terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.
Observasi atau pengamatan terhadap pembelajaran yang sedang
berlangsung untuk mengetahui aktivitas peneliti/siswa dan hasil belajar
siswa, dalam mempersentasekan materi dengan menggunakan model
pembelajaran cooperative script, serta untuk mengetahui kendala-kendala
yang dihadapi dalam mengimplementasi pembelajaran yang dilaksanakan.
Adapun pengamatan dalam penelitian ini mencangkup:
1) Mengamati aktivitas peneliti/guru selama kegiatan pembelajaran
berlangsung sesuai dengan indikator penilaian.
2) Mengamati aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung
sesuai dengan indikator penilaian.
3) Mengamati evaluasi/hasil belajar siswa.

d. Refleksi
Refleksi adalah untuk mengkaji keseluruhan tindakan yang telah
dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian
melakukan

evaluasi

guna

menyempurnakan

tindakan

berikutnya

(Daryanto, 2014: 40). Tahap-tahap refleksi adalah:
1) Menganalisis kekurangan yang ada pada siklus I.
2) Peneliti (observer) dan guru berkolaborasi mendiskusikan hasil analisis,
kemudian dibuat perbaikan berdasarkan kekurangan yang ada.
3) Hasil dari analisis tersebut akan menjadi pertimbangan dalam
menyusun RPP pada siklus II.
2. Gambaran pelaksanaan siklus II.
a. Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi
siklus II. Perancanaan pembelajaran siklus II masih sama dengan siklus I
hanya saja guru lebih memberi ransangan kepada siswa agar dapat
mengeluarkan pendapat.
b. Pelaksanaan tindakan
Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran

cooperative

script

tentunya

berdasarkan

rencana

pembelajaran hasil refleksi siklus I.
c. Tahap pengamatan
Tahap observasi atau mengamati pada siklus II dalam penelitian
tindakan kelas di pusatkan aktivitas belajar mengajar guru dan siswa
hingga hasil belajar berdasrkan rencana pembelajaran hasil refleksi siklus
1.
d. Refleksi
Refleksi pada siklus II mengkaji keseluruhan tindakan yang telah
dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian
melakukan

evaluasi

(Daryanto, 2014: 40).

guna

menyempurnakan

tindakan

berikutnya.

Tahap-tahap refleksi pada siklus II adalah:
a) Menganalisis kekurangan yang ada pada siklus II.
b) Peneliti (observer) dan guru berkolaborasi mendiskusikan hasil
analisis, kemudian dibuat perbaikan berdasarkan kekurangan yang ada.
c) Hasil dari analisis tersebut akan menjadi pertimbangan dalam
menyusun RPP pada siklus III.
3. Gambaran pelaksanaan siklus III
a. Perencanaan
Pada

siklus

III

Peneliti

membuat

rencana

pembelajaran

berdasarkan hasil refleksi siklus II, Perancanaan pembelajaran siklus III
masih sama dengan siklus II.
b. Pelaksanaan tindakan
Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran

cooperative

script

tentunya

berdasarkan

rencana

pembelajaran hasil refleksi siklus II.
c. Tahap pengamatan.
Observasi atau pengamatan pada siklus III sama dengan siklus
sebelumnya cuma pada siklus ini lebih di fokuskan pada kendala-kendala
pada siklus sebelumnya dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran.
Adapun pengamatan dalam penelitian ini mencangkup.
d. Refleksi
Pada siklus III Peneliti melakukan refleksi dengan membandingkan
dengan hasil siklus sebelumnya, Apabila pada siklus ini belum berhasil
maka dilanjutkan pada siklus berikutnya sampai berhasil. (Iskandar, 2012:
50).
D. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data
1. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data-data
dalam penelitian ini diambil melalui instrumen observasi, wawancara, tes
tertulis, dan dokumentasi. Selama pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran cooperative script berlangsung Lembar

observasi yang digunakan yaitu lembar pengamatan aktivitas pembelajaran
saat

melaksanakan

model

pembelajaran. Di

setiap akhir siklus

dilaksanakan tes tertulis yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan
hasil belajar siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan model
pembelajaran cooperative script.
2. Instrument pengumpulan data
Instrumen pengumpulan data (IPD) adalah alat bantu yang dipilih
dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. (Sugiono, 2013: 222).
a. lembar observasi pelaksanaan pembelajaran
Lembar
pengamatan

observasi
aktivitas

yang

digunakan

pembelajaran

yaitu

didalam

lembar

observasi

pelaksanaan

model

pembelajaran cooperative script. Observasi sangat sesuai digunakan
dalam penelitian yang berhubungan dengan aktivitas belajar mengajar.
Lembar observasi tersebut digunakan sebagai pedoman melakukan
observasi atau pengamatan untuk memperoleh informasi bagaimana
proses dengan model pembelajaran cooperative script yang di laksanakan
di MAN 5 Batang Hari.
b. Panduan wawancara
Menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui informasi
aktivitas belajar mengajar dan hasil belajar mata pelajaran fiqh kelas X
IPA di MAN 5 Batang Hari.
c. Tes tertulis
Instrumen bentuk alat tes tertulis yang disusun berdasarkan
indikator pencapaian kompetensi materi pokok jual beli mata pelajaran
fiqh. Tes pratertulis akan diberikan kepada siswa pada setiap akhir
pelaksanaan siklus. Hasil dari tes tertulis ini bertujuan untuk mengukur
hasil belajar siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan model
pembelajaran cooperative script. Dalam penelitian ini dilaksanakan tiga
kali tes akhir siklus yaitu: tes akhir siklus I, tes akhir siklus II dan tes
akhir siklus III.

d. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan adalah kamera dengan menampilkan
foto-foto kegiatan obsever dalam mewawancarai guru mata mengampu
mata pelajaran fiqh terhadap metode yang digunakan dan foto-foto
proses pembelajaran dengan metode pembelajaran cooperative script.
Foto-foto ini digunakan sebagai alat bantu untuk menggambarkan
kegiatan observer selama peneliti meneliti dikelas/sekolah tersebut.
3. Data dan sumber data
a. Jenis data
1. Data kualitatif seperti data primer dan data sekunder
a. Data primer
Data primer merupakan data yang diambil langsung dari
sumber tanpa perantara. Data primer yang penulis maksud dalam
penelitian ini adalah data wawancara dan observasi mengenai
penerapan model cooperative script dalam meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar siswa kelas X IPA mata pelajaran fiqh di MAN 5
Batang Hari.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi kegitan
peneliti atau publikasi lainnya.
2. Data kuantitatif seperti data hasil aktivitas sesuai dengan model
pembelajaran cooperative script dan hasil belajar siswa.
b. Sumber data
Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa dan guru mata
pelajaran fiqih kelas X IPA di MAN 5 Batang Hari.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi
teknik metode gabungan (Mixed Methods Research). Teknik kualitatif digunakan
untuk mendeskripsikan keterlaksanaan rencana tindakan, menggambarkan
hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran dan

mendeskripsikan aktivitas atau partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran
siswa sesuai dengan hasil pengamatan. Sedangkan teknik kuantitatif digunakan
untuk mendeskripsikan tentang efektivitas dari pembelajaran yang meliputi hasil
belajar siswa.
Penentuan hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes akhir siklus, dan
partisipasi siswa dalam pembelajaran. Hasil belajar siswa ditentukan dari hasil
penilaian kemampuan mempersentasekan dengan baik berdasarkan indikatorindikator penilaian indikator pencapaian.
Peningkatan pembelajaran ditentukan berdasarkan pencapaian pada aspekaspek hasil tes.
Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Triangulasi data
Triangulasi data dilakukan dengan memadukan data yang diperoleh dari
hasil lembar observasi, wawancara, tes tertulis, dan dokumentasi untuk
mempermudah dalam penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun informasi secara
sistematis dari tahap reduksi data sehingga mempermudah dalam membaca
data.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah pemberian makna pada data yang diperoleh
dari penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil data
yang telah diperoleh.
a. Analisis data hasil observasi
Data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan

model

pembelajaran cooperative script. Analisis data observasi adalah sebagai berikut:
1. Untuk setiap aspek yang diamati diberi skor sesuai dengan pedoman
penskoran pada kisi-kisi lembar observasi yang telah dibuat.
2. Menghitung skor total yang telah diperoleh setelah keterlaksanaan
pembelajaran.

Skor

total

yang

telah

diperoleh

tersebut

dihitung

persentasenya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. (Sudjiono,
2012: 43).
𝑝=

𝑓
𝑋 100%
𝑁

Keterangan:
P = angka persentase
F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)
Tabel 3.1
Pedoman Persentase Rata-rata Hasil Observasi Aktifitas Guru dan Siswa.
(Rahayu,2014: 12).
Keterangan:
1

: kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2

: sedang/cukup (41% - 60%) 4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
b. Analisis hasil tes
Analisis hasil tes dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah
mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative
script. Data hasil tes dianalisis berdasarkan pedoman penilaian yang telah dibuat
oleh peneliti. Pedoman penilaian hasil tes berdasarkan rubrik hasil belajar siswa.
Adapun perhitungannya dengan rumus-rumus berikut. Untuk menghitung skor
rata-rata hasil tes belajar siswa menggunakan rumus (Sudjiono, 2012: 85).
𝑀𝑥 =

∑𝑥
𝑋 100%
𝑁

Keterangan:
Mx = Mean yang kita cari (skor rata-rata)
Σx = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada
N = Jumlah Ideal (banyaknya skor-skor itu sendiri)
Hasil perhitungan nilai rata-rata tes yang telah diperoleh pada setiap siklusnya
kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut. (Rahayu, 2014: 13).

Tabel 3.1 Klasifikasi Persentase Nilai Kriteria hasil belajar siswa.
Persentase Rata-rata

Kategori

80 < Mx ≤ 100

Sangat Tinggi

60 < Mx ≤ 80

Tinggi

40 < Mx ≤ 60

Sedang

20 < Mx ≤ 40

Rendah

0 < Mx ≤ 20

Sangat Rendah

Setelah diperoleh hasil persentase hasil belajar yang di peroleh oleh siswa,
peneliti menentukan kategori kemampuan menggunakan model pembelajaran
cooperative script. Pemberian kategori bertujuan untuk mengetahui kualifikasi
persentase hasil belajar siswa.
F. Kriteria Keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah terdapat 70%
siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran (Asep dkk, 2012: 138). Keberhasilan
atau ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil belajar siswa yang diperoleh oleh
siswa. Kriteria ketuntasan minimal yang digunakan di MAN 5 Batang Hari
apabila mencapai 70 atau 70%.

BAB IV
TEMUAN, DESKRIPSI DATA, HASIL, DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis
Madrasah Aliyah Negeri Pemayung adalah Madrasah Aliyah yang terletak
di desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Sebelumnya
Madrasah ini bernama Madrasah Aliyah Nuruzzaman Selat di bawah naungan
yayasan Nuruzzaman desa Selat selaku pendiri dengan ketua bapak H. Jamil.
Madrasah Aliyah yang terletak di titik koordinat selatan 01°33°08.8 dan
timur 103°26°26′ 7 ini berdiri pada tahun 2002 dengan surat keputusan pendirian
kanwil departemen agama provinsi Jambi Nomor: W.e/6-d/PP.02.3/127/2003,
tanggal 6 Maret 2003, dengan piagam pendirian Madarasah swasta nomor:
D/W.e/6/MA?15/2003, tanggal 6 Maret 2003 dengan status terdaftar dan
diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM): 3121506004.
Pada Oktober tahun 2007 Madrasah Aliyah Nuruzzaman dinilai dari tim
asensor dari badan akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi (BAP) Jambi dan
memperoleh nilai prediket C. lalu pada bulan November 2007 mengkuti perivikasi
data dan fisik oleh tim verifikasi penegrian Madrasah departemen agama RI,
sampai akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2009 Madrasah ini dinegerikan oleh
menteri agama republik Indonesia bapak M. basyuni dengan surat keputusan
nomor 151 tahun 2009, tanggal 13 Oktober 2009 dan diresmikan penegriannya
oleh kepala kantor wilayah departemen agama propinsi Jambi bapak Drs. H.
Abdul kadir Husain, M. Pd, pada tanggal 26 Januari 2010 secara serentak dengan
dengan Madrasah yang dinegerikan se Kabupaten Batang Hari di pondok
pesantren nurul jadid Rambutan masam pada tanggal 7 Januari 2010 di lantik
Muhammad, S.Ag, menjadi kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemayung sampai
dengan sekarang.
Pada tahun 2011 Madrasah ini dinilai oleh tim asensor dari badan
akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Jambi (BAP S/M) dan terakreditasi dengan
nilai 70,99 peringkat B, berdasarkan surat keputusan ketua BAP-S/M Propinsi
Jambi, Nomor: 145.c/BAP-S/M/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011. Kemudian
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seiring berjalannya waktu keluarlah SK dari Kementerian Agama pada bulan Mei
tahun 2017 Madrasah Aliyah Negeri Pemayung diganti menjadi Madrasah Aliyah
Negeri 5 Batang Hari, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.
Selama kurun waktu 8 tahun sampai dengan sekarang madrasah ini
berjalan dipimpin oleh 4 orang kepala madrasah yaitu:
1. Sargawi, BA. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.
2. Zainabun tahun 2006 sampai dengan Agustus tahun 2007.
3. Muhammad S. Ag. Agustus tahun 2007 sampai dengan Desember tahun
2009.
4. Jarjani, S,Pd.I tahun 2009 sampai dengan sekarang.
2. Keadaan Guru dan Siswa
a. Keadaan Guru
Guru adalah seorang pengajar dan pendidik yang bertangung jawab
terhadap keberhasilan anak didiknya di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
Keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan oleh guru yang mengajar di
dalam kelas, di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari sebagaimana beban guru
mengajar di dalam kelas atau pun dilingkungan sangat berat, guru yang memikul
tangung jawab terhadap anak didiknya dan terhadap keluarganya sendiri. Yang
demikian membuat guru mencari penghasilan sebagai tambahan untuk kebutuhan
hidup, apalagi imbalan yang diterima tidak mencukupi (minim/rendahnya gaji
guru). Dengan niat yang ikhlas untuk memajukan pendidikan agama, maka proses
belajar mengajar terlaksana dengan baik.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala Madrasah aliyah Negeri 5
Batang Hari, jumlah guru yang mengajar sebanyak 36 orang, keadaan guru yang
mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari ini semuanya termotivikasi
untuk mengajar, walaupun imbalan yang diterima hanya sedikit, dengan niat yang

ikhlas dan juga memajukan pendidikan agama bagi anak didik khususnya di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari maka kelancaran proses belajar mengajar
akan terlaksana dengan baik.
Keberhasilan anak didik memerlukan guru yang berkualitas, kemauan
keras, disiplin, dan ikhlas di dalam mengajar. Dan sumber data yang penulis dapat
mengenai tenaga pengajar dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 4.1 Tenaga Pengajar dan Latar Belakang Pendidikan
No

Nama Guru

Jabatan

Mata Pelajaran

1

Jarjani, S,Pd.I

Kepala Madrasah

-

2

Nani Susrianti, S. Pd.

Waka kurikulum

Fisika

3

Drs. Zainabun

Waka Siswa

Alqur'an Hadits

4

Nani Hertati, S. Pd.I

Waka Sarpas

PPKN

5

Alfaizin, S.Ag

Ka. Tata Usaha

-

6

Neli Mariana

Staf Tata Usaha

-

7

M. Alam

Staf Tata Usaha

-

8

M.Amin

Staf Tata Usaha

-

9

Afrizal

Bendahara

Bhs, Inggris

10

Lukman Edi

Satpam

-

11

Khairul Ihwan

Satpam

-

12

Yusrita

Cleaning Service

-

13

Junaidi.S.Pd.i

Pembina OSIS

Ekonomi

14

Ramalan,S.Pd.I

Pembina Pramuka

Bhs, Arab

15

Irana Wahyuni, S.Pd

Pembina Pramuka

Matematika

16

Fitria Sari, S.Pd

Pembina UKS/PMR

BK

17

Fera Zulainy, S. Pd.

Wali Kelas

Matematika

18

Resti Efriani, S. Pd.

Wali Kelas

Kimia/Fisika

19

Lia Rahtiani, S. Pd.

Wali Kelas

Seni Budaya

20

M. Nazily, S. Ag.

Guru

Sejarah

21

Sri Sumarni, SH

Wali Kelas

Sosiologi

22

Ratumas Eva, S. Pd.I

Guru

Geografi

23

Wulan Widya A.A.Md

Guru

Bhs. Inggris

24

Siasma, S.Pd.I

Wali kelas

Bhs. Indonesia

25

Dwi Refnita, S.Pd.I

Guru

Biologi

26

Amir Mahmud, S.S

Guru

Bhs, Arab

27

Samsinar, S.Pd

Guru

Bhs. Indonesia

28

Sofwan. A. Ma

Guru

Akidah Akhlak

29

Irana Wahyuni, S.Pd

Guru

Matematika

30

Juniadi, S.Pd

Guru

Ekonomi

31

Linziyatul Maula, S.Pd.I

Guru

Bhs, Arab

32

Ansori. S.Pd.I

Guru

Akidah Akhlak

b. Keadaan Siswa
Siswa adalah anak didik yang memerlukan didikan, bimbingan dan arahan
yang siap untuk di ajarkan, dan memerlukan ilmu pengetahuan. Tugas mengajar
untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik dengan bimbingan yang baik
akan menjadi terarah.
Dari sumber data yang penulis peroleh mengenai keadaan siswa di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari tahun ajaran 2019/2020 dapat dilihat tabel
dibawah ini:
Tabel 4.2 Keadaan Siswa
No

Kelas

1

Jumlah Siswa

Jumlah

Lai-laki

Perempuan

X IPA

8

21

29

2

X IPS

9

20

29

3

XI IPA

12

23

35

4

XI IPS

14

25

29

5

XII IPA

11

24

25

6

XII IPS 1

10

17

27

7

XII IPS 2

9

16

25

Jumlah

70

170

220

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan siswa di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari ini berjumlah 220 orang siswa.
3. Struktur Organisasi Madrasa Aliyah Negeri 5 Batang Hari
Dari struktur organisasi Madrasah, Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari
di atas dapat dilihat bahwa kepala sekolah adalah pemimpin yang berfungsi
sebagai manajer dan supervisor, disamping itu ia juga mempunyai tugas
merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses
pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari yang berhubungan dengan
pelaksanaan kurikulum atau kegiatan pembelajaran. Sumber data yang penulis
peroleh mengenai struktur organisasi di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari
dapat dilihat dibawah ini:

Kepala Madrasah
Jarjani, S,Pd.I
Waka Kurikulum

Waka Sapras

Waka Kesiswaan

Nani Surianti, S.Pd

Nani Hertati, S.Pd,I

Pembina Osis

Pembina UKS

PembinaPramuka

Bendahara:

Juniadi, S. Pd

Fitria Sari, S. Pd

Ramalan, S. Pd.I

Afrizal, S. Pd

Staf TU

Satpam

Neli Mariani

Lukman Edi

M. alam

Khairul Ikhwan

Wali Kelas

Drs. Zainabun

Kaur TU

Kelas X IPA

: Fera Zulaini, S. Pd

Kelas X IPS

: Samsinar, S.Pd.I

Kelas XI IPA

: Resti Efriani, S. Pd

M. syahiri

Kelas XI IPS

: Nani Hertati, S. Pd.I

M. amin

Kelas XII IPA

: Sri Sumarni, Sh

Kelas XII IPS 1 : Lia Rahtiani, S. pd
Kelas XII IPS 2 : Rts. Eva, SPd.I

Siwa/Siswi

Alfaizin, S. Ag

(Dokumen, Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari 2020).
B. Temuan Khusus
Kondisi awal nilai ulangan pada mata pelajaran FIQH di kelas X IPA
masih rendah (Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari).
Tabel 4.3 (Nilai Ulangan Siswa Kelas X IPA)
No Nama

Nilai Prasiklus

Ketuntasan

1

Alfian Nando

40

Tidak Tuntas

2

Alfito Apria Atmaja

50

Tidak Tuntas

3

Amelia Syafitri

50

Tidak Tuntas

4

Amas Yolanda

40

Tidak Tuntas

5

Ayu Intan Kartini

70

Tuntas

6

Beyyi Asila

40

Tidak Tuntas

7

Bunga Fitria

70

Tuntas

8

Doni Saputra

50

Tidak Tuntas

9

Erik Gunawan

80

Tuntas

10

Ghina Naradatul. J.

50

Tidak Tuntas

11

Krisdayanti

60

Tidak Tuntas

12

Lisa Kurnia

70

Tuntas

13

M. Diki Syaputra

50

Tidak Tuntas

14

M. Rofi Januarta

60

Tidak Tuntas

15

M. Said Agil

40

Tidak Tuntas

16

Rendi Hanuso

70

Tidak Tuntas

17

Resti Pria Sulastini

70

Tuntas

18

Reza Pahlepi

50

Tidak Tuntas

19

Rian Gunawan

60

Tidak Tuntas

20

Rita Yuli Yanti

70

Tuntas

21

Syandi Irwansyah

60

Tidak Tuntas

22

Sellah Anggraini

70

Tuntas

23

Setiawan G.

50

Tidak Tuntas

24

Sukma Ayu

70

Tuntas

25

Vidia Kholiza

60

Tidak Tuntas

26

Wulandari

60

Tidak Tuntas

27

Yeyen

60

Tidak Tuntas

28

Yoga Saputra

60

Tidak Tuntas

29

Vina Avila Putri

60

Tidak Tuntas

Jumlah

1470

8

Nilai rata-rata

50,68

29

Prestasi keberhasilan siswa

27,58%

8

72,41%

21

Prestasi siswa belum berhasil

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 terlihat nilai ulangan siswa
masih rendah. Jumlah siswa yang berhasil hanya 8 orang atau 27,58% dari jumlah
keseluruhan 29 siswa, sedangkan jumlah siswa yang belum berhasil 21 orang atau
72,42% dari jumlah keseluruhan. Nilai rata-rata ulangan yang diperoleh siswa
masih rendah yakni 58,96. Dari temuan nilai ulangan siswa peneliti mulai
melakukan penelitian tindakan kelas di kelas X IPA untuk memperbaiki
pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode
Cooperative Script.
C. Deskripsi Data
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan
23 juni 2020. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus
dilaksanakan dalam tiga pertemuan dua pertemuan pemberian tindakan dan satu
kali pertemuan tes hasil belajar siswa akhir siklus yang setiap pertemuannya
terdiri dari 2x45 menit. Tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap siklus
disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran FIQH
dengan mengunakan Model pembelajaran cooperative script di kelas X IPA
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari dengan jumlah siswa 29 orang yang terdiri
dari 13 Laki-laki dan 16 perempuan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini

melalui empat tahapan yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap
observasi, dan tahap refleksi. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka
diperoleh data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model
pembelajaran cooperative script

kelas X IPA di Madrasah Aliyah Negeri 5

Batang Hari.
1.

Pelaksanaan Penelitian Siklus I
Pelaksanaan siklus I dilakukan selama tiga kali pertemuan pembelajaran

yang dimulai pada tanggal 26 Maret 2020 dan diakhiri pada tanggal 02 april
2020 denga memberikan tes Hasil belajar akhir siklus I kepada siswa. Dalam
pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a) Tahap Perencanaan Siklus I
Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun rancangan yang akan
dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
tentang materi Jual beli yang akan dipelajari dengan Model pembelajaran
cooperative script, menyusun dan mempersiapkan bahan ajar, menyusun
dan

mempersiapkan

lembar

observasi

keterlaksanaan

proses

pembelajaran, dan mempersiapkan soal tes siswa akhir siklus I dan
menyiapkan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan yang terjadi
selama proses pembelajaran.
Tabel 4.4 Jadwal Perencanaan (Siklus I)
No
1

Hari/tanggal
Kamis 26 Maret

Pertemuan
Pertemuan I

2020
2

3

Senin 30 Maret
2020

Pertemuan II

Materi
Pengertian dan Dasar
hukum jual beli
Rukun dan syarat jual
beli

Kamis

Pertemuan

Tes hasil belajar siswa

02 April 2020

III

(Siklus I)

b) Tahap Pelaksanaan Siklus I
Pada tahap ini peneliti memberikan gambaran kepada guru untuk
melaksanakan

tindakan

sesuai

dengan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), tahap pelaksanaan siklus I Pelaksanaan tindakan
penelitian dilakukan dalam dua kali pertemuan pemberian tindakan, dan
satu kali pertemuan tes tertulis siklus I yang dilakukan selama 2x40
menit atau 2 jam pelajaran dengan pokok bahasan jual beli dan sub
pokok bahasan yang akan dibahas adalah pengertian,dasar hukum jual
beli, rukun dan syarat jual beli. Peneliti dan guru berkolaborasi
melaksanakan penelitian tindakan kelas. Peneliti dibantu satu pengamat
yang akan diamati selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan
menggunakan lembar observasi yang sudah peneliti sediakan. Berikut ini
deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan pembelajaran FIQH
dengan menggunakan Model pembelajaran cooperative script.
Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada hari kamis, 26 Maret
2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.30-10.40 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah sub bahasan Pengertian dan Dasar hukum jual beli.
(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa

akan dilaksanakan

pembelajaran FIQH dengan metode Cooperative script, dimana
pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa belajar mengeluarkan
pendapat mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya guru
menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas pada
pertemuan ini dengan materi pokok jual beli dengan sub pokok
bahasan Pengertian dan Dasar hukum jual beli. Sebelum memulai
pembelajaran

guru

memberikan

apersepsi

untuk

memusatkan

perhatian siswa, kemudian guru juga memberikan motivasi tentang

Pengertian dan Dasar hukum jual beli. Setelah itu guru memulai
pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun.
(2) Kegiatan inti
(a) Persiapan (Preparation)
Guru Membagikan 4 kelompok materi tentang jual beli dengan
sub bahasan Pengertian dan Dasar hukum jual beli.
(b) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru

memberikan

instruksi

kepada

kelompok

untuk

mempersentasekan dari pelajaran yang sudah didiskusikan
dalam kelompoknya masing- masing, kemudian guru bertanya
apa saja yang dapat kalian pahami?
(c) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa/kelompok untuk mencari gagasangagasan yang kemudian dituliskan di papan tulis/white board,
dengan aturan sebagai berikut tidak ada kritik ataupun evaluasi
menuliskan apa pun ide atau gagasan yang dipikirkan
siswa/kelompok, kuantitas

gagasan

yang banyak

sangat

dibutuhkan, gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa untuk
berpikir.
(d) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan
gagasan, guru mengevaluasi gagasan-gagasan yang tertampung
yang telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi gagasan yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), guna
memperoleh beberapa gagasan yang terbaik.
(e) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation gagasan dalam
kelas.

(3) Penutup
Guru mengevaluasi pembelajaran siswa mengambil kesimpulan
tentang materi pokok jual beli sub bahasan Pengertian dan Dasar
hukum jual beli yang telah dipelajari. Selama kegiatan berlangsung
pada pertemuan I, siswa menanggapi dan mengeluarkan pendapat
tentang intruksi yang diberikan oleh guru selama 10 menit.
Kebanyakan siswa/kelompok masih terlihat bingung dan susah
mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan oleh guru.
Sebagian siswa malah mengobrol dan tidak memperhatikan intruksi
guru.
Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada hari senin, 30 Maret
2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.30-10.40 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah sub pokok bahasan Rukun dan syarat jual beli.
(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya

guru

menginformasikan

kembali

bahwa

akan

dilaksanakan pembelajaran FIQIH dengan metode cooperative script,
dimana

pembelajaran

berpusat

pada

siswa.

Siswa

belajar

mengeluarkan pendapat mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya
guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas pada
pertemuan ini dengah sub pokok bahasan Rukun dan syarat jual beli.
Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi untuk
memusatkan perhatian siswa. Setelah itu guru memulai pembelajaran
sesuai dengan RPP yang telah disusun.
(2) Kegiatan inti
(a) Persiapan (Preparation)
Guru membagi 4 kelompok dan mempersiapkan pertanyaan
yang akan diajukan dengah sub pokok bahasan Rukun dan
syarat jual beli.

(b) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberikan pertanyaan atau suatu masalah kepada
siswa/kelompok kemukakan pendapat kalian apa perbedaan
Rukun dan syarat jual beli?
(c) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan menemukan ide-ide
atau pun gagasan-gagasan yang kemudian dipaparkan ataupun
dituli di papan tulis/white board, dengan aturan sebagai berikut
tidak ada kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide atau
gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide yang banyak sangat
dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan,
diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai,
serta terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa
untuk berpikir.
(d) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan
ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang
tertampung yang telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi
ide-ide atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi tanda
silang (X), guna memperoleh beberapa ide atau solusi yang
terbaik.
(e) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam
kelas.
(3) Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa memberikan
kesimpulan pada materi Rukun dan syarat jual beli yang telah
dipelajari. Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan ke II,
sebagian siswa masih tampak bingung

dalam menjawab masalah

yang diberikan guru. Tetapi dalam pertemuan ke II ini kurang lebih 6
orang siswa sudah tampak aktif dalam mengeluarkan pendapat.

Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus I dilaksanakan pada hari kamis, 02 April
2020. Pada pertemuan ini guru mengadakan tes akhir siklus I, tes ini
bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa setelah
menggunakan metode cooperative script.
(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan
doa. Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
tes tertulis/tugas harian.
(2) Kegiatan inti
(a) Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan mengerjakan
tes tertulis akhir siklus I
(b) Siswa bertugas menanggapi perintah guru dan mengerjakan soal
dengan jujur dan benar.
(3) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengumpulkan
lembar jawaban dengan tertib dan guru menutup pelajaran.
c) Hasil Observasi siklus I
Tabel

4.5

Hasil

Observasi

Aktivitas

Belajar

Siswa

dengan

Menggunakan Metode cooperatives script (Siklus I)

No

Rata-

Indikator atau aspek yang

Skor

Nilai
1

Jumlah rata

P1

P2

3

3

6

75

pertanyaan atau instruksi yang diberikan 2

3

5

62,5

2

4

50

Siswa

membuka

pelajaran

dengan

berdoa.

(%)

Siswa memberikan respon terhadap
2

oleh guru (Preparation)
3

Siswa Belajar secara rapi dan tertib
(Preparation)

2

Siswa memperhatikan penjelasan umum
tentang materi ajar dan penjelasan

4

2

2

4

50

atau pertanyaan yang diajukan guru 1

2

3

37,5

1

2

25

1

2

25

2

4

50

1

2

25

2

4

50

19

36

tentang

penerapan

metode

inkuiri

(Preparation).
Siswa bertugas menanggapi masalah
5

(Fact-Finding)
Siswa mengemukakan pendapat dan
6

ide-ide

tentang

pertanyaan

yang 1

diajukan (Idea Finding).
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika
7

diskusi kelas mengenai masalah yang 1
akan diselidiki (Idea Finding).
Siswa dan guru bersama-sama mencari

8

jawaban

yang

paling

benar 2

(Implementation)
Siswa
9

diberi

kesempatan

untuk

menanyakan hal yang kurang dipahami 1
(Implementation)
Siswa dan guru menarik kesimpulan

10

untuk

pembelajaran

FIQIH

yang 2

dilaksanakan hari ini
Jumlah

17

Rata-rata (%)

42,5 47,5

Rata-rata keseluruhan (%)

45

45

Keterangan:
1

: kurang (< 40%)

2

: sedang/cukup (41% - 60%) 4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama

3 : baik (61 - 80%)

P2 : Pertemuan Kedua
Tabel

4.6

Hasil

Observasi

Aktivitas

Mengajar

Guru

dengan

Menggunakan Metode copeerative script (Siklus I)
No Indikator atau aspek yang

Skor

Jumlah

Ratarata

Dinilai

P1

P2

(%)

1

Guru memasuki kelas tepat waktu

3

3

6

75

2

Guru menggali pengetahuan awal siswa

3

3

6

75

3

3

6

75

2

2

4

50

pelajari 2

3

5

62,5

2

4

50

2

2

4

50

2

2

4

50

3

3

6

75

Guru memberikan penjelasan tentang
3

materi ajar atau prosedur kegiatan yang
harus

dilakukan

oleh

siswa

dan

penggunaan metode cooperative script
4

Guru

dapat

mengkondisikan siswa

untuk belajar secara rapi dan tertib
Guru memberikan pertanyaan tentang

5

materi

yang

sedang

di

(Preparation).
Guru memberikan kesempatan pada
6

siswa menjawab pertanyaan yang di 2
ajukan (Fact-Finding).
Guru

7

memotivasi

siswa

untuk

mengemukakan ide-ide secara langsung
maupun yang ditulis di papan tulis
(Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat

8

mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide
yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).

9

Guru

mendiskusikan

hasil

dari

implementation solusi/ide dalam kelas

(implementation).
Guru
10

bersama

siswa

menarik

kesimpulan untuk pembelajaran FIQIH 3

3

6

75

yang dilaksanakan hari ini.
Jumlah

25

26

51

Rata-rata (%)

62,5

65

63,75

Rata-rata keseluruhan (%)

63,75

Keterangan:
1

: kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2

: sedang/cukup (41% - 60%) 4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran FIQIH belum optimal yaitu
persentase rata-rata sebesar 45%, masih terdapat beberapa kekurangan
yaitu siswa belum mengemukakan pendapat dan ide-ide tentang
pertanyaan yang diajukan (Idea Finding) ini terlihat dari persentasenya
sebesar 25% dan juga belum dapat berpartisipasi secara aktif

ketika

diskusi kelas mengenai masalah yang diselidiki (Idea Finding) terlihat
dari persentasenya 25% dalam menanyakan hal yang kurang dipahami
(Implementation) hal ini terlihat dari presentasenya sebesar 25%.
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa
aktifitas guru pada proses pembelajaran FIQIH pada siklus I sudah cukup
baik, hal ini dapat dilihat dari persentase setiap itemnya. Tetapi masih
terdapat beberapa item yang menujukan aktivitas mengajar guru dikelas
masih rendah, yaitu guru kurang mampu mengkomunikasikan rencana
kegiatan pembelajaran FIQH dengan menggunakan metode pembelajaran
cooperative script hingga berakibat pada kurangnya keaktifan siswa saat

pembelajaran sehingga siswa masih bingung dalam menerapkan metode
pembelajaran cooperative script.
Adapun hasil tes belajar siswa akhir siklus I tentang materi Jual
beli dengan menggunakan metode coopertave script.
Tabel 4.7 Hasil Belajar Siswa Dengan Metode Pembelajaran cooperative
script (Siklus I)
No

Indikator

Siklus I

Kategori

1

Mempertanyakan masalah

67,24%

Tinggi

2

Menguji kebenaran permasalahan

43,10%

Sedang

3

Menilai/ membandingkan hasil dengan kriteria

42,67%

Sedang

4

Membuat kesimpulan dari permasalahan

65,51%

Tinggi

Rata-rata keseluruhan (%)

52,24%

Sedang

Untuk lebih jelas data hasil belajar siswa dengan model
pembelajaran cooperative script dapat dilihat pada lampiran 2.
d) Tahap Refleksi
Tahapan refleksi dilakukan setelah melewati tahap pelaksanaan
tindakan dan tahap observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tindakan yang dilakukan pada siklus I sudah
mencapai keberhasilannya atau belum, selain itu hasil kegiatan refleksi
dapat dijadikan acuan peneliti dalam merancang perencanaan tindakan
pada siklus selanjutnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang
diharapkan dan tidak mengulang kesalahan yang sama pada siklus
sebelumnya. Selanjutnya peneliti (observer) dan guru berkolaborasi
melakukan refleksi dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh
selama proses pembelajaran. Setelah peneliti (observer) dan guru
berdiskusi dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari kegiatan
pelaksanaan tindakan dan observasi, diketahui hasil tes belajar siswa
akhir siklus I dikategorikan sedang. Belum mencapai dalam kategori
sangat tinggi yaitu lebih dari 80%. Namun hasil belajar siswa kelas X
IPA hanya 52,24% kategori sedang berdasarkan tes hasil belajar akhir
siklus I.

Selain itu berdasarkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan
aktivitas mengajar guru masih terlihat adanya kekurangan. Dalam proses
pembelajaran pada siklus I siswa belum secara aktif ketika mengeluarkan
pendapat. Hal ini terlihat dari presentasenya sebesar 25%. Selain itu
siswa masih belum terbiasa untuk berpartisipasi secara aktif di kelas
sehingga saat diminta untuk mengeluarkan pendapat siswa masih malumalu dikarenakan guru kurang mampu mengkomunikasikan rencana
kegiatan pembelajaran FIQIH dengan menggunakan metode cooperative
script hingga berakibat pada kurangnya keaktifan siswa saat diskusi
sehingga siswa masih binggung dalam menerapkan metode cooperative
script.
Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I
dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka dilanjutkan pada
siklus II dengan melakukan perbaikan-perbaikan berikut :
(1) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil supaya siswa berani
menanggapi pertanyaan ataupun mengungkapkan pendapatnya
dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi di dalam kelas.
(2) Guru dapat memotivasi siswa agar tidak malu-malu dalam
mengeluarkan pendapat.
Berdasarkan hasil refleksi dapat disimpulkan bahwa pada siklus I
meningkatkan hasil belajar siswa dikategorikan sedang dan belum
mencapai kategori sangat tinggi, masih terdapat kekurangan serta hal-hal
yang perlu di perbaiki dalam proses pelaksanakan tindakan. Oleh karena
itu penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan melakukan perbaikanperbaikan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.
2.

Pelaksanaan Penelitian Siklus II
Pelaksanaan siklus II dilakukan selama tiga kali pertemuan pembelajaran

yang dimulai pada tanggal 06 april 2020 dan diakhiri pada tanggal 13 april
2020 dengan memberikan tes hasil belajar akhir siklus II kepada siswa.
Dalam pelaksanaan siklus II kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

a) Tahap Perencanaan Siklus II
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) tentang materi

yang akan dipelajari dengan metode

inkuiri, menyusun dan mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan,
mempersiapkan lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran,
mempersiapkan soal tes hasil belajar siswa akhir siklus II, dan menyiapkan
kamera untuk mendokumentasikan kegiatan yang terjadi selama proses
pembelajaran.
Tabel 4.8 Jadwal Perencanaan (Siklus II)
No
1

2

3

Hari/tanggal
senin
6 april 2020
kamis
9 april 2020
senin
13 april 2020

Pertemuan
Pertemuan I

Pertemuan II

Pertemuan III

Materi
Pengertian dan Dasar
hukum jual beli
Rukun dan syarat jual
beli
Tes hasil belajar siswa
(Siklus II)

b) Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun rancangan
yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), tahap pelaksanaan siklus II. Pelaksanaan tindakan
penelitian dilakukan dalam dua kali pertemuan pemberian tindakan, dan
satu kali pertemuan tes hasil belajar akhir siklus II yang dilakukan selama
2x40 menit atau 2 jam pelajaran dengan sub pokok bahasan pengertian
dan dasar hukum jual beli. Namun terdapat tambahan kegiatan
berdasarkan hasil refleksi dari siklus I yaitu :
(1) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil supaya siswa berani
menanggapi pertanyaan ataupun mengungkapkan pendapatnya dan
berpartisipasi secara aktif dalam diskusi di dalam kelas.

(2) Guru dapat memotivasi siswa agar tidak malu-malu dalam
mengeluarkan pendapat.
c) Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pada tahap ini peneliti memberikan gambaran kepada guru untuk
melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), tahap pelaksanaan siklus II pelaksanaan tindakan penelitian
dilakukan dalam dua kali pertemuan pemberian tindakan, dan satu kali
pertemuan tes hasil belajar siklus II yang dilakukan selama 2x40 menit
atau 2 jam pelajaran dengan sub pokok bahasan pengertian dan dasar
hukum jual beli. Peneliti dibantu satu pengamat yang akan diamati selama
kegiatan

pembelajaran

berlangsung

dengan

menggunakan

lembar

observasi yang sudah peneliti sediakan. Berikut ini deskripsi pelaksanaan
dan pengamatan kegiatan pembelajaran FIQIH dengan menggunakan
metode cooperative script.
Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari senin, 6 april 2020
jam ke 4-5 pada pukul 09.30-10.40 WIB. Materi yang akan disampaikan
adalah sub bahasan pengertian dan dasar hukum jual beli.
(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
pembelajaran FIQIH dengan metode cooperative script, dimana
pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa belajar mengeluarkan
pendapat mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya guru
menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas pada
pertemuan ini dengan materi sub pokok bahasan pengertian dan dasar
hukum jual beli. Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan
apersepsi untuk memusatkan perhatian siswa, Setelah itu guru
memulai pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun.
(2) Kegiatan inti
(a) Persiapan (Preparation)

Guru membagi siswa dalam 6 kelompok, guru mempersiapkan
pertanyaan yang akan diajukan setiap kelompok dan guru
memotivasi siswa untuk aktif dalam mengeluarkan pendapat.
(b) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi kepada kelompok untuk memperhatikan
2 orang siswa laki-laki untuk melakukan transaksi jual beli..
untuk memeragakannya?.Setiap siswa harus mengemukakan
pendapat dari peragaan yang dilakukan 2 orang siswa tadi.
(c) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide
atau pun gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di papan
tulis/white board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada kritik
ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide atau gagasan yang
dipikirkan siswa, kuantitas ide yang banyak sangat dibutuhkan,
ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa untuk
berpikir.
(d) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan
ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang
tertampung yang telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi
ide-ide atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi tanda
silang (X), guna memperoleh beberapa ide atau solusi yang
terbaik.
(e) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam
kelas.
(3) Penutup
Guru

dan

siswa

mengevaluasi

pembelajaran

siswa

memberikan kesimpulan tentang sub bahasan pengertian dan syarat

jual beli Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan I, siswa
menangapi dan mengeluarkan pendapat tentang peragaan yang
dilakukan salah satu siswa yang diajukan oleh guru selama 10 menit.
Sudah sebagian siswa mengeluarkan pendapat dengan jumlah siswa
13 orang dan sebagian siswa masih susah mengeluarkan pendapat
ketika permasalahan diberikan oleh guru.
Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada hari kamis, 9 april 2020
jam ke 4-5 pada pukul 09.30-10.40 WIB. Materi yang akan disampaikan
adalah sub bahasan rukun dan syarat jual beli.
(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
pembelajaran IPA dengan metode cooperative script.
(2) Kegiatan inti
(a) Persiapan (Preparation)
Guru

membagi

mempersiapkan

siswa

dalam

pertanyaan

6

yang

kelompok
akan

dan

diajukan

guru
setiap

kelompok.
(b) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk mendiskusikan
pertanyaan yang diajukan guru yaitu adakah perbedaan dari
rukum dan syarat jual beli tersebut? Jelaskan setiap prosesnya.
Guru juga meminta setiap siswa harus ikut berpatisipasi dalam
mengeluarkan pendapatnya masing-masing.
(c) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide
atau pun gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di papan
tulis/white board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada kritik
ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide atau gagasan yang
dipikirkan siswa, kuantitas ide yang banyak sangat dibutuhkan,

ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa untuk
berpikir.
(d) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan
ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang
tertampung yang telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi
ide-ide atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi tanda
silang (X), guna memperoleh beberapa ide atau solusi yang
terbaik.
(e) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam
kelas.
(3) Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa mengambil
kesimpulan tentang sub bahasan rukun dan syarat sah jual beli yang
telah dipelajari. Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan II,
siswa menanggapi dan mengeluarkan pendapat tentang soal yang
diajukan oleh guru selama 8 menit. Sudah sebagian siswa
mengeluarkan pendapat dengan jumlah siswa 17 orang dan sebagian
siswa masih susah mengeluarkan pendapat ketika permasalahan
diberikan oleh guru.
Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus II dilaksanakan pada hari senin, 13 april
2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.30-10.40 WIB. Pada pertemuan ini guru
mengadakan tes hasil belajar akhir siklus II. Tes ini bertujuan untuk
mengetahui hasil belajar siswa siswa setelah menggunakan metode
cooperative script.

(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tes
hasil belajar siswa.
(2) Kegiatan inti
(a) Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan mengerjakan
tes hasil belajara siswa siklus II.
(b) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan soal dengan jujur dan benar.
(3) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengumpulkan
lembar jawaban dengan tertib dan guru menutup pelajaran.
c)

Hasil Observasi siklus II

Tabel

4.9

Hasil

Observasi

Aktivitas

Belajar

Siswa

dengan

Menggunakan Metode cooperative script (Siklus II)

No

Rata-

Indikator atau aspek yang

Skor

Nilai
1

Jumlah rata

P1

P2

3

3

6

75

pertanyaan atau instruksi yang diberikan 3

3

6

75

3

3

6

75

3

3

6

75

Siswa bertugas menanggapi masalah 2

3

5

62,5

Siswa

membuka

pelajaran

dengan

berdoa.

(%)

Siswa memberikan respon terhadap
2

oleh guru (Preparation)
3

Siswa Belajar secara rapi dan tertib
(Preparation)
Siswa memperhatikan penjelasan umum

4

tentang materi ajar dan penjelasan
tentang penerapan metode cooperative
script (Preparation).

5

atau pertanyaan yang diajukan guru
(Fact-Finding)
Siswa mengemukakan pendapat dan
6

ide-ide

tentang

pertanyaan

yang 2

2

4

50

2

4

50

3

6

75

3

5

62,5

3

5

62,5

diajukan (Idea Finding).
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika
7

diskusi kelas mengenai masalah yang 2
akan diselidiki (Idea Finding).
Siswa dan guru bersama-sama mencari

8

jawaban

yang

paling

benar 3

(Implementation)
Siswa
9

diberi

kesempatan

untuk

menanyakan hal yang kurang dipahami 2
(Implementation)
Siswa dan guru menarik kesimpulan

10

untuk

pembelajaran

IPA

yang 2

dilaksanakan hari ini
Jumlah

25

28

53

Rata-rata (%)

62,5

70

66,25

Rata-rata keseluruhan (%)

66,25

Keterangan:
1

: kurang (< 40%)

2

: sedang/cukup (41% - 60%) 4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua

3 : baik (61 - 80%)

Tabel 4.10 Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan
Menggunakan Metode cooperative script (Siklus II)
No

Indikator atau aspek yang

Skor

Jumlah

Ratarata

Dinilai

P1

P2

(%)

1

Guru memasuki kelas tepat waktu

4

4

8

100

2

Guru menggali pengetahuan awal siswa

3

3

6

75

3

3

6

75

3

3

6

75

pelajari 3

3

6

75

2

2

4

50

mengemukakan ide-ide yang kemudian 2

3

5

62,5

2

3

5

62,5

implementation solusi/ide dalam kelas 2

3

5

62,5

Guru memberikan penjelasan tentang
3

materi ajar atau prosedur kegiatan yang
harus

dilakukan

oleh

siswa

dan

penggunaan metode cooperative script
4

Guru dapat mengkondisikan siswa untuk
belajar secara rapi dan tertib
Guru memberikan pertanyaan tentang

5

materi

yang

sedang

di

(Preparation).
Guru
6

memberikan

kesempatan

pada

siswa untuk berpikir kritis menjawab
pertanyaan

yang

di

ajukan

(Fact-

siswa

untuk

Finding).
Guru
7

memotivasi

dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat
8

mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide
yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
Guru

9

mendiskusikan

(implementation).

hasil

dari

Guru bersama siswa menarik kesimpulan
10

untuk

pembelajaran

IPA

yang 3

3

6

75

dilaksanakan hari ini.
Jumlah

25

30

52

Rata-rata (%)

62,5 75

65

Rata-rata keseluruhan (%)

65

Keterangan:
1

: kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2

: sedang/cukup (41% - 60%) 4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan
metode cooperative script siswa sudah mengalami peningkatan dari
siklus I hal ini dapat dibuktikan persentase rata-rata siklus II sebesar
66,25% dari siklus I yaitu persentase rata-rata sebesar 45%, upaya
peningkatan hasil belajar siswa sudah dapat terlaksana walaupun secara
keseluruhan belum memuaskan masih terdapat beberapa kekurangan
yaitu siswa belum secara aktif ketika siswa mengemukakan pendapat dan
ide-ide tentang pertanyaan (Idea Finding), dan siswa berpartisipasi secara
aktif diskusi kelas mengenai masalah yang diselidiki (Idea Finding) ini
terlihat dari persentasenya sebesar 50%.
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa
aktifitas guru pada proses pembelajaran IPA pada siklus II mengalami
peningkatan dalam menciptakan suasana belajar yang mengaktifkan
siswa, hal ini dapat dilihat dari persentase setiap itemnya. Tetapi masih
terdapat beberapa item yang menujukan aktivitas mengajar guru dikelas
masih rendah, yaitu guru kurang memberikan kesempatan pada siswa
untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang diajukan (Fact-Finding).
Adapun hasil tes belajara siswa akhir siklus II tentang materi rukun
dan syarat sah jual beli dengan menggunakan metode cooperative script.

Tabel 4.11 Hasil tes belajar Siswa Dengan Metode
Pembelajaran cooperative script (Siklus II)
No

Indikator

Siklus II

Kategori

1

Mempertanyakan masalah

79,31%

Tinggi

2

Menguji kebenaran permasalahan

73,27%

Tinggi

72,41%

Tinggi

3

4

Menilai/ membandingkan hasil dengan
kriteria
Membuat kesimpulan dari permasalahan

81,03%

Rata-rata keseluruhan (%)

75,68%

Sangat
Tinggi
Tinggi

Untuk lebih jelas data hasil belajar siswa dengan metode
pembelajaran brainstorming dapat dilihat pada lampiran 3.
d) Tahap Refleksi
Tahapan refleksi dilakukan setelah melewati tahap pelaksanaan
tindakan dan tahap observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tindakan yang dilakukan pada siklus II sudah
mengalami peningkatan dari siklus I. Hal ini terlihat dari hasil belajar
siswa sudah sebagian memenuhi indikator yang telah ditetapkan, setelah
peneliti dan guru berkolaborasi berdiskusi dengan menggunakan datadata yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi,
diketahui hasil tes belajar siswa siklus II dalam kategori tinggi. Belum
mencapai dalam kategori sangat tinggi yaitu lebih dari 80%. Namun
kemampuan

hasil

belajar

kelas

IPA

sudah

mencapai

75,68%

dikategorikan tinggi berdasarkan hasil tes hasil belajar akhir siklus II.
Selain itu berdasarkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan
aktivitas mengajar guru masih terllihat adanya kekurangan. Dalam proses
pembelajaran pada siklus II siswa belum secara aktif ketika
mengeluarkan pendapat. Hal ini terlihat dari presentasenya sebesar 50%.
Selain itu siswa masih belum terbiasa untuk menanyakan hal yang
kurang dipahami dan siswa masih belum aktif mengeluarkan pendapat.

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus
II dan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, maka
dilanjutkan pada siklus III dengan melakukan perbaikan-perbaikan
berikut :
(1) Guru harus optimal memberi kesempatan kepada siswar untuk
berpikir kritis menjawab pertanyaan yang diajukan mengeluarkan
pendapat dan guru dapat menunjuk salah satu siswa supaya mau
bertanya.
(2) Guru memberikan tambahan point kepada siswa yang aktif agar
siswa terpancing untuk mengeluarkan pendapatnya
Berdasarkan hasil refleksi dapat disimpulkan bahwa pada siklus II
meningkatkan hasil belajar siswa dikategorikan tinggi dan belum
mencapai kategori sangat tinggi, masih terdapat kekurangan serta hal-hal
yang perlu di perbaiki dalam proses pelaksanakan tindakan. Oleh karena
itu penelitian dilanjutkan ke siklus III dengan melakukan perbaikanperbaikan sebagaimana yang telah dipaparkan.
3.

Pelaksanaan Penelitian Siklus III
Pelaksanaan

siklus

III

dilakukan

selama

tiga

kali

pertemuan

pembelajaran yang dimulai pada tanggal 16 april 2020 dan diakhiri pada
tanggal 23 april 2020 dengan memberikan tes hasil belajar akhir siklus III
kepada siswa. Dalam pelaksanaan siklus III kegiatan yang dilakukan meliputi
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a) Tahap Perencanaan Siklus III
Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun rancangan yang akan
dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
tentang materi jual beli dalam sub pokok bahasan pengertian jual beli dan
dasar hukum jual beli yang akan dipelajari dengan metode cooperative
script, menyusun dan mempersiapkan bahan pembelajaran yang akan
digunakan,

menyusun

dan

mempersiapkan

lembar

observasi

keterlaksanaan proses pembelajaran dan mempersiapkan soal tes hasil

belajar

akhir

siklus

III.

dan

menyiapkan

kamera

untuk

mendokumentasikan kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran.
Tabel 4.12 Jadwal Perencanaan Siklus III
No
1

2

3

Hari/tanggal
Kamis
16 april 2020
senin
20 april 2020
Kamis
23 april 2020

Pertemuan
Pertemuan I

Pertemuan II

Pertemuan III

Materi
Pengertian jual beli dan
dasar hukum jual beli
Rukun dan syarat sah
jual beli
Tes hasil belajar (Siklus
III)

b) Tahap Pelaksanaan Siklus III
Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan yang akan dilaksanakan,
yaitu: menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tahap
pelaksanaan siklus III Pelaksanaan tindakan penelitian dilakukan dalam
dua kali pertemuan pemberian tindakan, dan satu kali pertemuan tes hasil
belajar siklus III yang dilakukan selama 2x40 menit atau 2 jam pelajaran
dengan sub pokok bahasan sifat benda konduktor dan isolator panas.
Namun terdapat tambahan kegiatan berdasarkan hasil refleksi dari
siklus II yaitu :
(1) Guru harus optimal memberi kesempatan kepada siswar untuk
aktif menjawab pertanyaan yang diajukan mengeluarkan pendapat
dan guru dapat menunjuk salah satu siswa supaya mau bertanya.
(2) Guru memberikan tambahan point ke siswa agar siswa terpacing
untuk mengeluarkan pendapatnya.
Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus III dilaksanakan pada hari kamis, 16 april
2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.30-10.40 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah pengertian dan dasar hukum jual beli.

(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
pembelajaran IPA dengan metode coopertaive script, dimana
pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa belajar mengeluarkan
pendapat mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya guru
menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas pada
pertemuan ini dengan sub bahasan pengertian dan dasar hukum jual
beli. Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi
untuk memusatkan perhatian siswa, kemudian guru juga memberikan
motivasi tentang sebutkan macam-macam jual beli. Setelah itu guru
memulai pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun.
(2) Kegiatan inti
(a) Persiapan (Preparation)
Guru

membagi

mempersiapkan

siswa

dalam

pertanyaan

6

yang

kelompok
akan

dan

diajukan

guru
setiap

kelompok.
(b) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk mendiskusikan
pertanyaan yang diajukan guru yaitu apa yang dimAaksud jual
beli dan apa dasar hukum yang membolehkannya?.
(c) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide
atau pun gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di papan
tulis/white board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada kritik
ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide atau gagasan yang
dipikirkan siswa, kuantitas ide yang banyak sangat dibutuhkan,
ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa untuk
berpikir.

(d) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan
ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang
tertampung yang telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi
ide-ide atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi tanda
silang (X), guna memperoleh beberapa ide atau solusi yang
terbaik.
(e) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam
kelas.
(3) Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa melalui
mengambil kesimpulan yang telah dipelajari. Selama kegiatan
berlangsung

pada

pertemuan

I,

siswa

menangapi

dan

mengeluarkan pendapat tentang soal yang diajukan oleh guru
selama 7 menit. Hampir seluruh siswa yang berjumlah 23 orang
tampak berkonsentrasi memahami soal dan mengeluarkan
pendapat, hanya beberapa siswa saja masih diam dan susah
mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan oleh guru.
Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus III dilaksanakan pada hari senin, 20
April 2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.30-10.40 WIB. Materi yang
akan disampaikan adalah sub bahasan rukun dan syarat sah jual beli.
(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
pembelajaran IPA dengan metode cooperative script, dimana
pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa belajar mengeluarkan
pendapat mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya guru
menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas pada
pertemuan ini dengan sub bahasan rukun dan syarat sah jual beli.

Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi
untuk memusatkan perhatian siswa, kemudian guru juga
memberikan motivasi tentang materi sub bahasan pada pertemuan
sebelumnya.
(2) Kegiatan inti
(a) Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru
mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan setiap
kelompok.
(b) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru

memberi

intruksi

disetiap

kelompok

untuk

mendiskusikan materi yang diberikan guru, kemudian
memerintahkan

membuat

ringkasan

dan

rangkuman

kemudian dengan kelompoknya masing-masing. Dan apakah
semua kelompok dapat menemukan esensi dari materi yang
guru berikan?
(c) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ideide atau pun gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di
papan tulis/white board. dengan aturan sebagai berikut tidak
ada kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide atau
gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide yang banyak
sangat

dibutuhkan, ide

atau

gagasan

tersebut

dapat

digabungkan, diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan
gembira dan santai, serta terkadang waktu jeda ”diam” juga
diperlukan bagi siswa untuk berpikir.
(d)

Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru

menghentikan

bahwa

siswa

tidak

dapat

lagi

mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide atau
gagasan-gagasan yang tertampung yang telah dituliskan
dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang kurang

sesuai dengan memberi tanda silang (X), guna memperoleh
beberapa ide atau solusi yang terbaik.
(e)

Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide
dalam kelas.

(3) Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa melalui
mengambil kesimpulan tentang sub pokok bahasan rukun dan syarat
sah jual beli. Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan II, siswa
yang aktif berjumlah 26 orang siswa aktif mengungkapkan,
menangapi, dan mengeluarkan pendapat tentang soal yang diajukan
oleh guru meskipun terkadang masih ada beberapa orang siswa yang
diam saja.
Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus II dilaksanakan pada hari kamis,
23 april 2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.30-10.40 WIB. Pada
pertemuan ini guru mengadakan tes hasil belajar akhir siklus III. Tes
ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah
menggunakan metode cooperative script.
(1) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tes
hasil belajar.
(2) Kegiatan inti
(a)

Guru

memberikan

intruksi

dan

menjelaskan

aturan

mengerjakan tes hasil belajar siklus III.
(b) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan soal dengan jujur dan benar.

(3) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengumpulkan
lembar jawaban dengan tertib dan guru menutup pelajaran.
c) Hasil Observasi siklus III
Tabel 4.13

Hasil

Observasi

Aktivitas Belajar Siswa

dengan

Menggunakan Metode Brainstorming (Siklus III)

No

Rata-

Indikator atau aspek yang

Skor

Nilai
1

Jumlah

rata

P1

P2

4

4

8

100

yang 4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

atau pertanyaan yang diajukan guru 4

4

8

100

4

7

87,5

4

7

87,5

4

7

87.5

Siswa membuka pelajaran dengan
berdoa.

(%)

Siswa memberikan respon terhadap
2

pertanyaan

atau

instruksi

diberikan oleh guru (Preparation)
3

4

Siswa Belajar secara rapi dan tertib
(Preparation)
Siswa

memperhatikan

penjelasan

umum

tentang

ajar

materi

dan

penjelasan tentang penerapan metode
cooperative script (Preparation).
Siswa bertugas menanggapi masalah

5

(Fact-Finding)
Siswa mengemukakan pendapat dan
6

ide-ide

tentang

pertanyaan

yang 3

diajukan (Idea Finding).
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika
7

diskusi kelas mengenai masalah yang 3
akan diselidiki (Idea Finding).

8

Siswa dan guru bersama-sama mencari 3

jawaban

yang

paling

benar

(Implementation)
Siswa
9

diberi

kesempatan

untuk

menanyakan hal yang kurang dipahami 3

3

6

75

3

6

75

38

73

(Implementation)
Siswa dan guru menarik kesimpulan
10

untuk

pembelajaran

IPA

yang 3

dilaksanakan hari ini
Jumlah

35

Rata-rata (%)

87,5 95

Rata-rata keseluruhan (%)

91,25

91,25

Keterangan:
1

: kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2

: sedang/cukup (41% - 60%) 4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Tabel 4.14

Hasil

Observasi

Aktivitas Mengajar Guru dengan

Menggunakan Metode cooperative script (Siklus III)

No

Indikator atau aspek yang

Skor

Jumlah

Ratarata

Dinilai

P1

P2

(%)

1

Guru memasuki kelas tepat waktu

4

4

8

100

2

Guru menggali pengetahuan awal siswa

4

4

8

100

4

4

8

100

3

4

7

87,5

Guru memberikan penjelasan tentang
3

materi ajar atau prosedur kegiatan yang
harus

dilakukan

oleh

siswa

dan

penggunaan metode coopertive script.
4

Guru dapat mengkondisikan siswa untuk
belajar secara rapi dan tertib

Guru memberikan pertanyaan tentang
5

materi

yang

sedang

di

pelajari 4

4

8

100

4

7

87,5

3

6

75

3

4

7

87,5

implementation solusi/ide dalam kelas 3

4

7

87,5

3

6

75

(Preparation).
Guru memberikan kesempatan pada siswa
6

untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan 3
yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru

7

memotivasi

siswa

untuk

mengemukakan ide-ide yang kemudian 3
dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat
mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide

8

yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
Guru

9

mendiskusikan

hasil

dari

(implementation).
Guru bersama siswa menarik kesimpulan
10

untuk

pembelajaran

IPA

yang 3

dilaksanakan hari ini.
Jumlah

34

37

71

Rata-rata (%)

85

92,5

88,75

Rata-rata keseluruhan (%)

88,75

Keterangan:
1

: kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2

: sedang/cukup (41% - 60%) 4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan
metode cooperative script siswa sudah mengalami peningkatan aktivitas

belajar siswa. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas
belajar siswa pada siklus III, antara lain:
(1) Siswa makin bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran IPA
dengan menggunakan metode cooperative script, karena siswa
terlibat langsung dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam
pembelajaran.
(2) Hampir semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan proses
pembelajaran karena mereka merasa termotivasi dan tertantang
untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru.
(3) Siswa

semakin berani untuk bertanya, bertukar pendapat,

mengungkapkan pendapat, dan berpartisipasi secara aktif dalam
diskusi yaitu dengan adanya pemberian point.
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.12 aktivitas mengajar guru
mengalami peningkatan yang optimal. Guru semakin baik dalam
menciptakan suasana belajar yang mengaktifkan siswa, selain itu terdapat
peningkatan pada kegiatan guru memotivasi siswa untuk aktif ketika
diskusi yang mengakibatkan adanya peningakatan pada keaktifan siswa.
Untuk lebih data observasi aktivitas mengajar guru pada siklus III dapat
dilihat pada hasil hasil belajar siswa dapat dilihat dari tes tertulis akhir
siklus III yang dilakukan setelah pemberian tindakan pada siswa
mengenai materi jual beli dengan menggunakan metode cooperative
script. Adapun hasil tes hasil belajar akhir siklus III adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.15 Hasil Tes Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model
Pembelajaran Cooperative script (Siklus III)
Siklus

No

Indikator

1

Mempertanyakan masalah

81,89%

2

Menguji kebenaran permasalahan

93,10%

III

Kategori
Sangat
Tinggi
Sangat

Tinggi
3

4

Menilai/ membandingkan hasil dengan
kriteria

92,67%

Membuat kesimpulan dari permasalahan

97,41%

Rata-rata keseluruhan (%)

90%

Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi

Untuk lebih jelas data hasil kemampuan berpikir kritis siswa
dengan metode pembelajaran cooperative script dapat dilihat pada
lampiran 4.
d) Tahap Refleksi
Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindakan yang
dilakukan pada siklus III sudah memenuhi indikator keberhasilan
penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil refleksi yang
diperoleh menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan hasil pada siklus
III. Hal ini terlihat dari adanya peningakatan pada aktivitas belajar siswa
dan aktivitas mengajar guru serta peningakatn hasil belajar siswa pada tes
tertulis akhir siklus III yang telah mencapai indikator keberhasilan yang
telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut penelitian pada siklus III
dikatakan sudah berhasil karena sudah memenuhi indikator keberhasilan
tindakan yang telah ditetapkan, yaitu adanya peningakatan aktivitas belajar
siswa dan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kedalam
kategori sangat tinggi yaitu 90%, maka pemberian tindakan pada
penelitian diakhiri pada siklus III.
B. Analisis Data
Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data
tersebut berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa, hasil observasi aktivitas
mengajar guru, dan tes hasil belajar siswa. Hasil data yang diperoleh dari
pengumpulan data dengan teknik observasi adalah sebagi berikut:

1. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada suklis I diperoleh rata-rata
prosentase sebesar 45% sedangakan pada siklus II diperoleh rata-rata
prosentase sebesar 66,25% dan pada siklus III diperoleh rata-rata
prosentase sebesar 91,25%. Hal ini menunjukan adanya peningakatan
aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA dengan
menggunakan metode pembelajaran cooperative script.
2. Hasil observasi aktivitas mengajar guru pada siklus I diperoleh rata-rata
prosentase sebesar 63,75% sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
prosentase sebesar 65% dan pada siklus III di peroleh rata-rata prosentase
sebesar 88,75%. Hal ini pun menunjukan adanya peningakatan
kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga mampu meningakatkan
aktivitas belajar siswa.
3. Sedangkan hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik
tes tertulis adalah sebagai berikut: perolehan persentase rata-rata tes
tertulis hasil belajar siswa pada tes akhir siklus I sebesar 52,24% kategori
sedang, pada tes akhir siklus II sebesar 75,68% kategori tinggi dan pada
tes akhir siklus III sebesar 90% kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukan
adanya peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA dengan
menggunakan metode cooperative script.
C. Interprestasi Hasil Analisis Data
Dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa
pada pelaksanaan siklus I dari hasil observasi yang dilakukan selama proses
pembelajaran menunjukan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa belum optimal.
Namun terjadi peningakatan pada aktivitas belajar dan hasil belajar siswa setelah
dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II dan siklus III. Adapun data yang
diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman bagi observer dalam
melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan aktivitas
mengajar guru selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil yang diperoleh
dari lembar observasi digunakan peneliti dan observer sebagai bahan untuk

melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan dan
sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Hasil
observasi yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.16
Persentase Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode cooperative
script
Pertemuan

Skor Aktivitas

Peningkatan

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1

42,5%

62,5%

87,5%

45%

2

47,5%

70%

95%

47,5%

Rata-rata

45%

66,25%

91,25%

46,25%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.14 terjadi peningkatan aktivitas
belajar siswa dari siklus I ke siklus II dan III. Hal ini menunjukan bahwa
pembelajaran IPA dengan menggunakan metode cooperative script dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X IPA MAN 05 Batanghari selama
proses pembelajaran.
Adapun persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I, siklus II, dan
siklus III disajikan pada diagram berikut:

100%

Persentase Aktivitas Belajar Siswa
91,25%

80%
60%

66,25%

45%

40%

20%
0%
Siklus I

Gambar 4.1

Siklus II

Siklus III

Diagram Aktivitas Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model
cooperative script.
Sedangkan hasil observasi aktivitas mengajar guru yang diperoleh pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.17
Persentase Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan Metode
cooperative script.
Pertemuan

Skor Aktivitas

Peningkatan

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1

62,5%

62,5%

85%

22,5%

2

65%

75%

92,5%

27,5%

Rata-rata

63,75%

65%

88,75%

25%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.17 terjadi peningkatan mengajar
guru dari siklus I ke siklus II dan siklus III. Hal ini menunjukan bahwa guru
mengalami perbaikan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran IPA dengan
menggunakan metode cooperative script sebagai upaya untuk meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X IPA MAN 05 Batanghari.

Adapun persentase aktivitas mengajar guru pada siklus I, siklus II, dan
siklus III disajikan pada diagram berikut:

Persentase Aktivitas Mengajar Guru

100,00%

88,75%

80,00%

63,75%

65%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.2
Diagram Aktivitas Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode
cooperative script.
2.

Tes Tertulis Hasil Belajar Siswa
Tes hasil belajar siswa yang digunakan adalah tes formatif, yaitu tes yang

dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Tes ini bertujuan untuk mengukur
peningkatan hasil belajar siswa. Adapun hasil tes hasil belajar siswa pada
setiap tes akhir siklus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.18
Persentase Hasil Tes Belajar Siswa Kelas X IPA dengan Menggunakan
Model cooperative script.
Tes Akhir

Persentase

Kriteria

Siklus I

52,24%

Sedang

Siklus II

75,68%

Tinggi

Siklus III

90%

Sangat Tinggi

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.18 dapat dilihat adanya
peningakatan hasi; belajar siswa dari siklus I ke siklus II dan siklus III dengan
peningkatan yaitu persentase sebesar 37,76%. Peningkatan hasil tes ini
menunjukan tercapainya indikator keberhasilan Untuk lebih jelas data

peningakatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dan siklus III dapat
dilihat pada lampiran 5. Adapun persentase hasil belajar siswa tersaji dalam
diagram sebagai berikut:
Persentase Peningkatan Hasil Belajar siswa
100,00%

90%

75,68%
80,00%
52,24%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.3
Diagram Hasil Test tertulis hasil belajar Siswa Dengan Menggunakan
Model cooperative script.
Sedangkan rincian persentase hasil belajar siswa pada masing-masing
indikator penilaian berdasarkan hasil tes siklus I,II dan tes siklus III dapat
dilihat dalam tabel 4.19 dan diagram batang berikut:
Tabel 4.19
Persentase Masing-Masing Indikator penilaian hasil belajar Siswa Kelas X
IPA Pada Siklus I,II dan Siklus III
Persentase dan Kategori
Indikator

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Mempertanyakan

67,24%

79,31%

81,89%

permaslahan

(Tinggi)

(Tinggi)

(Sangat Tinggi)

kebenaran 43,10%

73,27%

93,10%

(Tinggi)

(Sangat Tinggi)

72,41%

92,67%

(Tinggi)

(Sangat Tinggi)

Menguji
permasalahan
Menilai/

(Sedang)

membandingkan 42,67%

hasil dengan kriteria

(Sedang)

Membuat kesimpulan dari 65,51%

81,03%

97,41%

solusi permasalahan

(Sangat Tinggi)

(Sangat Tinggi)

(Tinggi)

Diagram indikator Penilaian hasil belajar siswa sebagai berikut :
Persentase Indikator Hasil Tes Belajar Siswa

120,00%
93,10%

100,00%

80,00%

79,31% 81,89%
67,24%

97,41%

92,67%

81,03%
73,27%

72,41%

65,51%

60,00%
43,10%

42,67%

40,00%
20,00%
0,00%
Indikator I

Indikator II
Siklus I

Siklus II

Indikator III

Indikator IV

Siklus III

Gambar 4.4
Diagram Indikator Penilaian Hasil Belajar Siswa
Keterangan
Indikator I : Mempertanyakan permasalahan
Indikator II : Menguji kebenaran permasalahan
Indikator III : Menilai/ membandingkan hasil dengan kriteria
Indikator IV : Membuat kesimpulan dari solusi permasalahan
E. Pembahasan
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan
hasil belajar siswa dengan menggunakan metode cooperative script kelas X IPA.
Penelitian yang pembelajaran yang dilaksanakan pada penelitian ini telah sesuai
dengan tahapan metode cooperative script tahapan-tahapan pembelajaran metode
cooperative script dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kegiatan pembelajaran

dengan menerapkan metode cooperative script telah menunjukan hasil yang
cukup efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPA di kelas X MAN 05
Batanghari. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dan
hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan metode cooperative script, karena
dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative script siswa
sedemikian rupa terlibat aktif dalam pembelajaran serta melatih kemampuan
berpikir siswa secara kritis sehingga siswa mampu memecahkan permasalahan
yang dihadapi.
Hal ini terbukti berdasarkan hasil observasi aktivitas belajar siswa yang
dilakukan pada siklus I mencapai 45% mengalami peningkatan pada siklus II
menjadi 66,25% dan pada siklus III lebih meningkat menjadi 91,25%. Sejalan
dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan metode
cooperative script, hal serupa terjadi pada tes hasil hasil belajar siswa. Hal ini
terbukti berdasarkan hasil tes tertulis akhir siklus I diperoleh hasil belajar siswa
dengan kemampuan mempertannyakan permasalahan mencapai 67,24%, pada
siklus II mengalami peningkatan mencapai 79,31% dan pada siklus III lebih
meningkat lagi hingga mencapai 81,89% kategori sangat tinggi, hasil tes tertulis
akhir siklus I kemampuan menguji kebenaran permasalahan mencapai 43,10%,
pada siklus II mencapai 73,27% dan pada siklus III mencapai 93,10% kategori
sangat tinggi, hasil tes siklus I kemampuan menilai/membandingkan hasil dengan
kriteria mencapai 42,67%, pada siklus II mengalami peningkatan mencapai
72,41% dan pada siklus III meningkat hingga mencapai 92,67% kategori sangat
tinggi dan hasil tes kemampuan membuat kesimpulan dari solusi permasalahan
mencapai 65,51%, pada siklus II mengalami peningkatan yang sangat signifikan
mencapai 81,03% dan pada siklus III meningkat hingga mencapai 97,41%
kategori sangat tinggi. berdasarkan hasil tes penilaian peningkatan kehasil belajar
siswa kelas X IPA MAN 05 Batanghari pada siklus I diperoleh rata-rata
persentase hasil hasil belajar siswa kelas X IPA pada kategori sedang dengan
persentase 52,24%, mengalami peningakatan pada siklus II mencapai 75,68%
kategori tinggi dan mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus III
kategori sangat tinggi dengan persentase 90%. Berdasarkan analisis hasil tes

siklus I, siklus II dan siklus III, kemampuan berpikir kritis siswa kelas X IPA
MAN 05 Batanghari mengalami peningkatan pada setiap indikatornya. Sehingga
dapat di simpulkan bahwa metode cooperative script dapat meningkatkan
kemampuan hasil belajar siwa kelas X IPA MAN 05 Batanghari.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian tindakan kelas (PTK), dapat
ditarik kesimpulan yaitu:
1. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 45%,
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 66,25% dan mengalami
peningkatan yang signifikan pada siklus III menjadi 91,25%.
2. Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I mencapai 63,75%, mengalami
peningkatan pada siklus II menjadi 65% dan mengalami peningkatan yang
signifikan pada siklus III menjadi 88,75%.
3. Sejalan dengan aktivitas belajar siswa yang meningkat maka, penerapan
pembelajaran metode cooperative script juga meningkatkan hasil belajar
siswa kelas X IPA MAN 05 Batang Hari pada siklus I diperoleh
persentase rata -rata pada kategori sedang dengan persentase 52,24%. Pada
siklus II diperoleh hasil Hasil belajar siswa diperoleh rata-rata pada
kategori tinggi yaitu persentase 75,68%. Pada siklus III diperoleh hasil
belajar siswa diperoleh rata-rata persentase hasil kemampuan berpikir
kritis siswa pada kategori sangat tinggi dengan persentase 90%. Sehingga
penerapan metode cooperative script dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas X IPA MAN 5 Batang Hari.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomondasikan saran
kepada guru sebagai berikut :
1. Metode cooperative script yang telah diterapkan pada siswa kelas X IPA
MAN Batang Hari dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dapat
dijadikan alternatif dalam pembelajaran IPA.
2. Diharapkan kepada guru sebelum mengajar terlebih dahulu menyiapkan
rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran dan metode
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pembelajaran

yang

sesuai

dengan

kondisi

sekolah

dan

materi

pembelajaran.

C. Penutup
Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada
allah SWT, bahwa penulis telah dapat menyelesaikan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) ini, namun dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya masih
terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam sistematis penulisan maupun
bentuk kata-kata.
Untuk itu kritik dan saran sangat di harapkan penulis demi perbaikan
penulisan Penelitian Tindakan (PTK) ini. Kemudian penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia
memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para guru di MAN 5 Batang
Hari.
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LAMPIRAN 1

Pedoman Penskoran Per Indikator
Indikator
Memenuhi semua atau hampir indikator berikut:
1. Memahami petunjuk, pernyataan, dan pertanyaan
dengan tepat
2. Membedakan antara fakta, non fakta dan pendapat.
3. Menguji tingkat keterpercayaan.
4. Membuat keputusan untuk menarik kesimpulan
Memenuhi sebagian dan beberapa indikator berikut:
1. Memahami petujuk, pernyataan, dan pertanyaan
dengan tepat
2. Membedakan antara fakta, non fakta dan pendapat.
3. Menguji tingkat keterpercayaan.
4. Membuat keputusan untuk menarik kesimpulan
Memenuhi sebagian atau beberapa indikator berikut:
1. Kurang memahami petujuk, pernyataan, dan
pertanyaan dengan tepat
2. Kurang dapat membedakan antara fakta, non fakta
dan pendapat.
3. Kurang dapat menguji tingkat keterpercayaan.
4. Kurang dapat membuat keputusan
Memenuhi sebagian atau beberapa indikator berikut:
1. Tidak dapat memberikan petujuk, pernyataan, dan
pertanyaan dengan tepat
2. Tidak dapat membedakan antara fakta, non fakta dan
pendapat.
3. Tidak dapat menguji tingkat keterpercayaan.
4. Tidak dapat membuat keputusan untuk menarik
kesimpulan
Memenuhi semua atau hampir indikator berikut:
1. Tidak dapat memberikan petujuk, pernyataan, dan
pertanyaan dengan tepat
2. Tidak dapat membedakan antara fakta, non fakta dan
pendapat.
3. Tidak dapat menguji tingkat keterpercayaan
4. Tidak dapat membuat keputusan untuk menarik
kesimpulan

Skor
4

Keterangan
Baik

3

Cukup

2

Kurang

1

Sangat
Kurang

0

Sangat
Kurang
Sekali

LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 1

Skor Indikator Aktivitas Pembelajaran (Siklus I)
Responden
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
Jumlah
Jumlah Ideal
Presentase
X

Indikator
I
2
2
2
1
2
2
3
2
4
2
2
3
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
2
4
2
3
4
2
4
78
116
67,24%

Mx = N X 100% =

303
580

Indikator
II
1
1
1
1
3
2
3
2
2
1
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
50
116
43,10%

X 100%

= 52,24%

Indikator
III
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
2
1
2
1
4
2
1
1
2
1
2
1
3
1
3
1
2
3
3
1
3
1
1
1
2
1
3
1
3
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
3
1
2
1
4
2
99
232
42,67%

Indikator
IV
2
2
3
3
3
1
2
2
3
2
3
4
2
3
2
4
3
2
3
4
2
3
2
4
2
2
3
2
3
76
116
65,51%

Skor
7
7
8
8
12
8
11
9
15
7
9
13
9
13
11
14
12
8
9
13
11
12
10
14
8
9
13
8
15
303
580
52,24%

LAMPIRAN 3

Skor Indikator Aktivitas Pembelajaran(Siklus II)
Responden
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
Jumlah
Jumlah Ideal
Presentase

X

Indikator
I
3
3
3
2
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
4
4
3
2
4
2
3
2
3
3
4
3
3
3
92
116
79,31%

Indikato
r II
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
2
3
3
2
3
4
2
3
2
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
86
116
73,27%

439

Mx = N X 100% = 580 X 100%
=75,68%

Indikator
III
3
1
3
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3
4
4
2
3
3
3
3
1
4
3
4
1
2
3
3
3
3
3
2
2
3
1
3
2
3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3168
232
72,41%

Indikator
IV
3
4
2
3
4
2
3
4
4
2
4
4
3
2
4
4
3
3
3
3
3
2
3
4
3
4
4
4
3
94
116
81,03%

Skor
13
16
14
13
18
14
15
19
20
14
17
19
14
13
14
19
14
14
13
15
12
13
13
14
15
16
17
16
15
439
580
75,6
8%
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LAMPIRAN 4

Skor Indikator Aktivitas Pembelajaran (Siklus III)
Responden

Indikator Indikator
I
II
R1
4
4
R2
4
3
R3
3
4
R4
3
2
R5
3
4
R6
3
3
R7
4
4
R8
4
4
R9
4
4
R10
2
3
R11
4
4
R12
4
4
R13
3
4
R14
3
4
R15
3
4
R16
4
3
R17
4
4
R18
3
4
R19
4
4
R20
2
4
R21
3
4
R22
3
4
R23
3
4
R24
3
3
R25
3
4
R26
3
3
R27
3
4
R28
3
4
R29
3
4
Jumlah
95
108
Jumlah Ideal
116
116
Presentase
81,89%
93,10%
X
522
Mx = N X 100%= 580 X 100%
=90%

Indikator
III
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
1
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
3
215
232
92,67%

Indikator
IV
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
113
116
97,41%

Skor
19
17
17
15
17
17
17
20
20
17
20
19
18
15
18
19
20
19
19
17
17
19
19
17
19
17
18
19
16
522
580
90%
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LAMPIRAN 5

Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Indikator

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Peningkatan

Mempertanyakan pemersalahan

67,24%

79,31%

81,89%

14,65%

Menguji pemersalahan

43,10%

73,27%

93,10%

50%

Menilai/membandingkan hasil
42,67%
72,41%
92,67%
dengan kriteria
Membuat kesimpulan dari solusi
65,51%
81,03%
97,41%
permasalahan
Persentase rata-rata tes
52,24% 75,68%
90%
kemampuan berfikir kritis
Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa
1. (X Siklus II – X Siklus I)+ (X Siklus III – X Siklus II)
= (79,31%-67,24%)+(81,89%-14,65%)
= 12,07%+2,58%
=14,65%
2. (X Siklus II – X Siklus I)+ (X Siklus III – X Siklus II)
= (73,27%-43,10%)+(93,10%-73,27%)
= 30,17%+19,83%
=50%
3. (X Siklus II – X Siklus I)+ (X Siklus III – X Siklus II)
= (72,41%-42,67%)+(92,67%-72,41%)
=29,75%+20,26%
=50,01%
4. (X Siklus II – X Siklus I)+ (X Siklus III – X Siklus II)
= (81,03%-65,51%)+(97,41%-65,51%)
= 15,52%+16,38%
= 31,9%
5. (X Siklus II – X Siklus I)+ (X Siklus III – X Siklus II)
= (75,68%-52,24%)+(90%-75,68%)
= 23,44%+14,32%
= 37,76%

50,01%
31,9%
37,76%
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LAMPIRAN 6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP SIKLUS I )
Sekolah
Kelas / Semester
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu

: MAN 5 Kabupaten Batang Hari
: X (Sepuluh)/Semester Genap
: Fiqih
: 6 x 40 Menit (3 x Pertemuan)

A. Standar Kompetensi
Memahami berbagai sistem jual beli.
B. Kompetensi Dasar
Mendiskripsikan sistem jual beli.
C. Indikator
1. Menjelaskan pengertian dan dalil jual beli.
2. Menyebutkan rukun dan syarat jual beli.
3. Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang.
4. Mengsimulasikan tata cara jual beli.
D. Tujuan Pembelajaran
Agar siswa dapat mengetahui:
1. Pengertian dan dalil jual beli
2. Rukun dan syarat-syarat jual beli
3. Jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang
4. Tata cara melakukan jual beli yang benar
E. Materi Pembelajaran
Jual Beli
F. Model Pembelajaran
1. Model Cooperative Script
G. Langkah- langkah Kegiatan :
1. Pertemuan I
No
Kegiatan Pembelajaran
Waktu
1
Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
1) Salam pembuka
2) Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran
3) Menjelaskan penggunaan Model Pembelajaran
Cooperative Script.
4) Sebagai Apersepsi guru memberikan pertanyaan
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2

3

siapa yang tahu definisi Jual Beli.
Kegiatan inti
60 menit
a. Eksplorasi
Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan
Cooperative script. Guru berusaha menciptakan
situasi yang kondusif.
b. Elaborasi
1) Persiapan (Preparation)
Guru memberikan materi Jual Beli dimulai dengan
definisi Jual beli da dasar hukum jual beli.
2) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberikan pertanyaan atau suatu masalah
kepada siswa/kelompok kemukakan pendapat
kalian apa tentang jual beli?
3) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
menemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
yang kemudian dipaparkan ataupun ditulis di
papan tulis/white board, dengan aturan sebagai
berikut tidak ada kritik ataupun evaluasi
menuliskan apa pun ide atau gagasan yang
dipikirkan siswa, kuantitas ide yang banyak
sangat dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut
dapat digabungkan, diubah dan diperbaiki,
dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi
siswa untuk berpikir.
4) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide
atau gagasan-gagasan yang tertampung yang telah
dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide
atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi
tanda silang (X), guna memperoleh beberapa ide
atau solusi yang terbaik.
5) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
c. Konfirmasi
Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajaran hari ini.
Kegiatan penutup
1) Guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan
hal yang kurang dipahami dari materi yang
dilaksanakan hari ini.

10 enit
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2) Guru menutup pelajaran.
2. Pertemuan II
No Kegiatan Pembelajaran
1

2

Waktu

Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
1) Salam pembuka
2) Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran.
3) Guru memberitahukan kepada siswa bahwa pada
pertemuan kedua ini masih menggunakan model
pembelajaran cooperative script..
4) Sebagai Apersepsi guru memberikan pertanyaan
coba kamu sebutkan apa yang kamu ketahui
tentang jual beli.
Kegiatan inti
60 menit
a. Eksplorasi
Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan
pembelajaran cooperative script. Guru berusaha
menciptakan situasi yang kondusif.
b. Elaborasi
1) Persiapan (Preparation)
Guru membagi 4 kelompok dan mempersiapkan
pertanyaan yang akan diajukan dengah sub pokok
bahasan Rukun dan syarat jual beli.
2) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberikan pertanyaan atau suatu masalah
kepada siswa/kelompok kemukakan pendapat
kalian apa perbedaan Rukun dan syarat jual beli?
3) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada
kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide atau
gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide yang
banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan
tersebut dapat digabungkan, diubah dan diperbaiki,
dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi
siswa untuk berpikir.
4) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
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yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada
kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide
atau gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide
yang banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan
tersebut dapat digabungkan, diubah dan diperbaiki,
dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi
siswa untuk berpikir.
5) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide
atau gagasan-gagasan yang tertampung yang telah
dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide
atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi
tanda silang (X), guna memperoleh beberapa ide
atau solusi yang terbaik.
6) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
.
c. Konfirmasi
Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi
materi pembelajaran hari ini.
3

Kegiatan penutup
10 menit
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa
memberikan kesimpulan pada materi Rukun dan
syarat jual beli yang telah dipelajari. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan ke II, sebagian siswa
masih tampak bingung dalam menjawab masalah
yang diberikan guru. Tetapi dalam pertemuan ke II
ini kurang lebih 6 orang siswa sudah tampak aktif
dalam mengeluarkan pendapat.

3. Pertemuan III
No Kegiatan Pembelajaran
Waktu
1
Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
1) Salam pembuka
2) Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran.
3) Sebagai Apersepsi guru menanyakan kembali
pelajaran yang telah di ajarkan minggu lalu
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2

Kegiatan inti
60 menit
1) Guru memberikan dan mengarahkan siswa untuk
mengerjakan tes hasil belajar akhir siklus I
2) Guru membahas soal latihan dengan melontarkan
pertanyaan kepada siswa, sehingga dapat
menganalisis peningkatan hasil belajar siswa

3

Kegiatan penutup
10 menit
1) Guru dan siswa bersama-sama membahas tes yang
baru dikerjakan tadi
2) Siswa diminta mempelajari proses jual beli.
3) Guru menutup pelajaran

H. Alat- Alat, sumber belajar, dan penilaian
1. Alat-alat
a. Papan Tulis
b. Spidol
c. Penghapus
2. Sumber Belajar
a. Buku paket kelas XII MAN
b.Fatwa-fatwa jual beli

: Grafindo media pratama
: Pustaka islam syafi’i

3. Penilaian Hasil Belajar
a. Teknik penilaian:
- Tes tertulis
b. Bentuk instrumen:
- Isian

Mengetahui
Guru mape

Siasma S.Pd

Peneliti

Jambi,
Kepala Sekolah

Muhammad Dani
NIM. TP. 161518

Jarjani, S.Pd.I
NIP. 196911081997031001
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LANJUTAN
LANJUTAN

Kisi- Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Siswa
( Siklus I )
SK : Memahami Jual Beli
KD : 1. Mendiskripsikan sistem Jual Beli Secara Umum
No
1.
2.
3.
4.
5.

Soal
Indikator
Seorang yang terbiasa makan riba, beranggapan Mempertanyakan
bahwa riba sama dengan?
permasalahan
Sebutkan rukun jual beli?
Menguji kebenaran
permasalahan
Sebutkan syarat barang yang dapat
Membandingkan hasil dengan
diperjualbelikan?
kriteria
Apa syarat penjual dan pembeli?
Menilai hasil dengan kriteria
Status hukum bagi orang yang melakukan jual
Membuat kesimpulan dari
beli adalah?
solusi permasalahan
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LANJUTAN
LANJUTAN

Instrumen Tes hasil belajar siswa
( Siklus I )
Petunjuk
1. Sebelum mengerjakan, perhatikan dan ikuti semua petunjuk berikut ini :
2. Tuliskan nama, kelas, sekolah.
3. Bacalah setiap soal dengan teliti, ikuti semua perintahnya ? kerjakan
sendiri
dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin!
4. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan
1.
2.
3.
4.
5.

Sebutkan syarat barang yang dapat diperjualbelikan?
Apa syarat penjual dan pembeli?
Sebutkan rukun jual beli?
Status hukum bagi orang yang melakukan jual beli adalah?
Seorang yang terbiasa makan riba, beranggapan bahwa riba sama dengan?
Jawaban Soal hasil belajars Siklus I
1. a. Suci, bukan barang najis atau haram
b.Ada Mamfaatnya
c.Dapat dikuasi
d.Milik penjual atau dikuasai
e.diketahui oleh penjual dan pembeli,bentuk,ukuran,maupun sifat-sifatnya
2. a. Berakal
b. Suka sama suka
c. Balig
3. a. Harus ada penjual dan pembeli
b. Harus ada barang yang dibeli dan harga (uang)
c. Harus ada akad dan ikrar
4. Mubah (boleh)
5. jual beli
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Lampiran 7
LANJUTAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP SIKLUS II )
Sekolah
: Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari
Kelas / Semester
: X /Semester Genap
Mata Pelajaran
: Fiqih
Alokasi Waktu
: 6 x 40 Menit (3 x Pertemuan)
A. Standar Kompetensi
Memahami berbagai sistem dalam jual beli.
B. Kompetensi Dasar
Mendiskripsikan sistem jual beli secara umum.
C. Indikator
1) Menjelaskan pengertian dan dalil jual beli
2) Menyebutkan rukun dan syarat jual beli
3) Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang
4) Mengsimulasikan tata cara jual beli
D. Tujuan Pembelajaran
1. Pengertian dan dalil jual beli
2. Rukun dan syarat-syarat jual beli
3. Jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang
4. Tata cara melakukan jual beli yang benar
E. Materi Pembelajaran
Jual Beli
F. Model Pembelajaran
Cooperative Script
G. Langkah- langkah Kegiatan :
Pertemuan I
No Kegiatan Pembelajaran
1

2

Waktu

Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
1. Salam pembuka
2. Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran
3. Menjelaskan penggunaan Model Cooperative
script
4. Sebagai Apersepsi guru memberikan pertanyaan
mengapa kita perlu jual beli.
Kegiatan inti
60 menit
a. Eksplorasi
Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan
brainstorming. Guru berusaha menciptakan situasi
yang kondusif.
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b. Elaborasi
4) Persiapan (Preparation)
Guru memberikan materi pengetian dan dasar
hukum jual beli.
5) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk
menyediakan salah satu siswa laki-laki untuk
mempelajar jual beli dengan kelompoknya masing
dengan cara siswa/kelompok tersebut maju dan
menjelaskan apa hasil dari persentase merekan
tentang materi jual beli tersebut. Amati penjelasan
yang dipaparkan? Bagaimana transaksi jual beli.
Setiap /kelompok harus mengemukakan pendapat
dari peragaan yang dipahami dari materi tersebut.
6) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada
kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide
atau gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide
yang banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan
tersebut dapat digabungkan, diubah dan diperbaiki,
dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi
siswa untuk berpikir.
4) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide
atau gagasan-gagasan yang tertampung yang telah
dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide
atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi
tanda silang (X), guna memperoleh beberapa ide
atau solusi yang terbaik.
7) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.

3

c. Konfirmasi
Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajaran hari ini.
Kegiatan penutup
10 menit
11 Guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan
hal yang kurang dipahami dari materi yang
dilaksanakan hari ini.
12 Guru menutup pelajaran.
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Pertemuan II
No Kegiatan Pembelajaran
1

2

Waktu

Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
6. Salam pembuka
7. Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran.
8. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa
pada pertemuan kedua ini masih menggunakan
model pembelajaran cooperative script.
9. Sebagai Apersepsi guru memberikan pertanyaan
coba kamu sebutkan apakah yang dimaksud
jual jual beli.
Kegiatan inti
60 menit
a. Eksplorasi
Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan
cooperative script. Guru berusaha menciptakan
situasi yang kondusif.
b. Elaborasi
1) Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru
mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan
setiap kelompok.
2) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk
mendiskusikan pertanyaan yang diajukan guru
yaitu menjelaskan jual? Jelaskan setiap prosesnya.
Guru juga meminta setiap siswa harus ikut
berpatisipasi dalam mengeluarkan pendapatnya
masing-masing.
3) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada
kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide
atau gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide
yang banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan
tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai,
serta terkadang waktu jeda ”diam” juga
diperlukan bagi siswa untuk berpikir.
4) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
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3

mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada
kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide
atau gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas
ide yang banyak sangat dibutuhkan, ide atau
gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan
santai, serta terkadang waktu jeda ”diam” juga
diperlukan bagi siswa untuk berpikir.
5) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat
lagi mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi
Ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertampung
yang telah dituliskan dipapan tulis dan
menyeleksi ide-ide atau solusi yang kurang
sesuai dengan memberi tanda silang (X), guna
memperoleh beberapa ide atau solusi yang
terbaik.
6) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
c. Konfirmasi
Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi
materi pembelajaran hari ini.
Kegiatan penutup
1) Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi
materi pembelajaran hari ini.
2) Siswa diminta untuk bertanya hal yang kurang
dipahami pada materi hari ini.
3) Siswa diminta mempelajari materi yang
diajarkan berkaitan materi jual beli untuk
melaksanakan Tes hasil belajar siswa akhir
siklus II
4) Guru menutup pelajaran

10 enit
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Pertemuan III
No Kegiatan Pembelajaran
Waktu
1
Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
1. Salam pembuka
2. Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran.
3. Sebagai Apersepsi guru menanyakan kembali
pelajaran yang telah di ajarkan minggu lalu
2
Kegiatan inti
60 enit
1. Guru memberikan dan mengarahkan siswa
untuk mengerjakan tes hasil belajar akhir
siklus II
2. Guru membahas soal latihan dengan
melontarkan pertanyaan kepada siswa,
sehingga dapat menganalisis peningkatan hasil
belajar siswa
3
Kegiatan penutup
10 menit
1. Guru dan siswa bersama-sama membahas tes
yang baru dikerjakan tadi
2. iswa diminta mempelajari kelainan dan
penyakit pada sistem pernapasan.
3. Guru menutup pelajaran
H. Alat- Alat, sumber belajar, dan penilaian
1. Alat-alat
a. Papan tulis
b. Spidol
2. Sumber Belajar
a. Istamar Syamsuri, dkk. Ipa fiqih. 2007. Jakarta : Erlangga
b. Sumber belajar lain yang relevan.
3. Penilaian Hasil Belajar
c. Teknik penilaian:
- Tes tertulis
d. Bentuk instrumen:
- Isian
Mengetahui
Guru Mapel

Siasma

Guru Mata Pelajaran

Muhammad Dani
Nim. TP. 161518

Jambi,
Kepala Sekolah

Jarjani, S.Pd.I
12
NIP.LAMPIRAN
196911081997031001
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LANJUTAN
LANJUTAN

Kisi- Kisi Instrumen Tes hasil belajar
( Siklus II )
SK : Memahami Jual Beli
KD : 1. Mendiskripsikan sistem Jual Beli Secara Umum
No
1.
2.
3.
4.
5.

Soal
Indikator
Seorang yang terbiasa makan riba, beranggapan Mempertanyakan
bahwa riba sama dengan?
permasalahan
Sebutkan rukun jual beli?
Menguji kebenaran
permasalahan
Sebutkan syarat barang yang dapat
Membandingkan hasil dengan
diperjualbelikan?
kriteria
Apa syarat penjual dan pembeli?
Menilai hasil dengan kriteria
Status hukum bagi orang yang melakukan jual
Membuat kesimpulan dari
beli adalah?
solusi permasalahan
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LANJUTAN
LANJUTAN

Instrumen Tes hasil belajar siswa
( Siklus II )
Petunjuk
1. Sebelum mengerjakan, perhatikan dan ikuti semua petunjuk berikut ini :
2. Tuliskan nama, kelas, sekolah.
3. Bacalah setiap soal dengan teliti, ikuti semua perintahnya ? kerjakan
sendiri
dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin!
4. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan
1. Sebutkan syarat barang yang dapat diperjualbelikan?
2. Apa syarat penjual dan pembeli?
3. Sebutkan rukun jual beli?
4. Status hukum bagi orang yang melakukan jual beli adalah?
5. Seorang yang terbiasa makan riba, beranggapan bahwa riba sama dengan?
Jawaban Soal hasil belajars Siklus II
1.a. Suci, bukan barang najis atau haram
b.Ada Mamfaatnya
c.Dapat dikuasi
d.Milik penjual atau dikuasai
e.diketahui oleh penjual dan pembeli,bentuk,ukuran,maupun sifat-sifatnya
2. a. Berakal
b. Suka sama suka
c. Balig
3. a. Harus ada penjual dan pembeli
b. Harus ada barang yang dibeli dan harga (uang)
c. Harus ada akad dan ikrar
4. Mubah (boleh)
5. jual beli
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LAMPIRAN 8

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP SIKLUS III )
Sekolah
: Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari
Kelas / Semester
: X IPA/Semester Genap
Mata Pelajaran
: Fiqih
Alokasi Waktu
: 6 x 40 Menit (3 x Pertemuan)
A. Standar Kompetensi
Memahami berbagai sistem dalam jual beli.
B. Kompetensi Dasar
Mendiskripsikan sistem jual beli di masyarakat.
C. Indikator
1. Menjelaskan pengertian dan dalil jual beli
2. Menyebutkan rukun dan syarat jual beli
3. Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang
4. Mengsimulasikan tata cara jual beli
D. Tujuan Pembelajaran
Agar siswa dapat mengetahui:
1. Pengertian dan dalil jual beli
2. Rukun dan syarat-syarat jual beli
3. Jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang
4. Tata cara melakukan jual beli yang benar
E. Materi Pembelajaran
Jual Beli
F. Model Pembelajaran
Cooperative script
G. Langkah- langkah Kegiatan :
1. Pertemuan I
No Kegiatan Pembelajaran
1

2

Waktu

Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
1. Salam pembuka
2. Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran
3. Menjelaskan penggunaan model cooperative
script
4. Sebagai Apersepsi guru memberikan pertanyaan
apa pengertian jual beli
Kegiatan inti
60 enit
a. Eksplorasi
Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan
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cooperative script. Guru berusaha menciptakan situasi
yang kondusif.
b. Elaborasi
1. Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru
mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan
setiap kelompok.
2. Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk
mendiskusikan pertanyaan yang diajukan guru
yaitu mengapa kita perlu mempelajari jual beli ?
dan apabila transaksi jual beli itu tidak ada?
3. Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada
kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide
atau gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide
yang banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan
tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai,
serta terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan
bagi siswa untuk berpikir.
4. Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide
atau gagasan-gagasan yang tertampung yang telah
dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide
atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi
tanda silang (X), guna memperoleh beberapa ide
atau solusi yang terbaik.
5. Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
c. Konfirmasi
Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajaran hari ini.
3

Kegiatan penutup
10 menit
1. Guru meminta siswa untuk mengajukan
pertanyaan hal yang kurang dipahami dari materi
yang dilaksanakan hari ini.
2. Guru menutup pelajaran.
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6. Pertemuan II
No Kegiatan Pembelajaran
1

2

Waktu

Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
1. Salam pembuka
2. Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran.
3. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa
pada pertemuan kedua ini masih menggunakan
model cooperative script. apakah kalian tahu
apa tujuan dari jual beli?
Kegiatan inti
60 menit
a. Eksplorasi
Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan
cooperative script. Guru berusaha menciptakan
situasi yang kondusif.
b. Elaborasi
1) Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru
mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan
setiap kelompok.
2) Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk
mendiskusikan pertanyaan yang diajukan guru
yaitu coba kalian pikirkan tujuan dari jual beli?.
3) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada
kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide atau
gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide yang
banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan
tersebut dapat digabungkan, diubah dan diperbaiki,
dilakukan dengan gembira dan santai, serta
terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi
siswa untuk berpikir.
4) Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan
yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board, dengan aturan sebagai berikut tidak ada
kritik ataupun evaluasi menuliskan apa pun ide
atau gagasan yang dipikirkan siswa, kuantitas ide
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yang banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan
tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai,
serta terkadang waktu jeda ”diam” juga
diperlukan bagi siswa untuk berpikir.
5) Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi Ide-ide
atau gagasan-gagasan yang tertampung yang telah
dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide
atau solusi yang kurang sesuai dengan memberi
tanda silang (X), guna memperoleh beberapa ide
atau solusi yang terbaik.
6) Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
c. Konfirmasi
Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi
materi pembelajaran hari ini.
Kegiatan penutup
10 menit
11 Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi
materi pembelajaran hari ini.
12 Siswa diminta untuk bertanya hal yang kurang
dipahami pada materi hari ini.
13 Guru menutup pelajaran
4. Pertemuan III

No Kegiatan Pembelajaran
Waktu
1
Kegiatan pendahuluan
10 menit
a. Apersepsi
1. Salam pembuka
2. Mengabsen siswa kemudian berdoa bersama
sebelum membuka pelajaran.
3. Sebagai Apersepsi guru menanyakan kembali
pelajaran yang telah di ajarkan minggu lalu
2
Kegiatan inti
60 menit
1. Guru memberikan dan mengarahkan siswa
untuk mengerjakan tes hasil belajar siswa akhir
siklus III
2. Guru memberitahu untuk mengerjakan dengan
teliti.
3

Kegiatan penutup
10 menit
1. Guru dan siswa bersama-sama membahas tes
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yang baru dikerjakan tadi
2. Guru menutup pelajaran

H. Alat- Alat, sumber belajar, dan penilaian
1. Alat-alat
c. Papan Tulis
d. Kartu
e. Spidol
2. Sumber Belajar
c. Istamar Syamsuri, dkk. Ipa Biologi. 2007. Jakarta : Erlangga
d. Sumber belajar lain yang relevan.
3. Penilaian Hasil Belajar
e. Teknik penilaian:
- Tes tertulis
f. Bentuk instrumen:
- Isian

Mengetahui
Guru maple fiqi

Siasma, S.Pd.I

Peneleiti

Jambi,
Kepala MAN 5 Batang Hari

Muhammad Dani
NIM. TP. 161518

Jarjani, S.Pd.I
NIP. 196911081997031001
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Kisi- Kisi Instrumen Tes hasil belajar siswa
( Siklus III )
SK : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia.
KD : 1. Mendiskripsikan sistem pernafasan pada manusia dan hubungannya
dengan kesehatan.
No
1.
2.
3.
4.
5.

Soal
Indikator
Seorang yang terbiasa makan riba, beranggapan Mempertanyakan
bahwa riba sama dengan?
permasalahan
Sebutkan rukun jual beli?
Menguji kebenaran
permasalahan
Sebutkan syarat barang yang dapat
Membandingkan hasil dengan
diperjualbelikan?
kriteria
Apa syarat penjual dan pembeli?
Menilai hasil dengan kriteria
Status hukum bagi orang yang melakukan jual
Membuat kesimpulan dari
beli adalah?
solusi permasalahan
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Instrumen Tes Hasil Belajar Siswa
( Siklus III )
Petunjuk
1. Sebelum mengerjakan, perhatikan dan ikuti semua petunjuk berikut ini :
2. Tuliskan nama, kelas, sekolah.
3. Bacalah setiap soal dengan teliti, ikuti semua perintahnya ? kerjakan
sendiri
dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin!
4. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan
1.
2.
3.
4.
5.

Sebutkan syarat barang yang dapat diperjualbelikan?
Apa syarat penjual dan pembeli?
Sebutkan rukun jual beli?
Status hukum bagi orang yang melakukan jual beli adalah?
Seorang yang terbiasa makan riba, beranggapan bahwa riba sama dengan?
Jawaban Soal hasil belajars Siklus III
1.a. Suci, bukan barang najis atau haram
b.Ada Mamfaatnya
c.Dapat dikuasi
d.Milik penjual atau dikuasai
e.diketahui oleh penjual dan pembeli,bentuk,ukuran,maupun sifat-sifatnya
2. a. Berakal
b. Suka sama suka
c. Balig
3. a. Harus ada penjual dan pembeli
b. Harus ada barang yang dibeli dan harga (uang)
c. Harus ada akad dan ikrar
4. Mubah (boleh)
5. jual beli
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LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : I/ 1
Kelas/Sekolah
: X / MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Kamis/26 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Pengertian dan dasar hukum jual beli
Petunjuk Penilaian
a) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
b) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7
8
9.
10

Indikator atau aspek yang diamati
Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.
1
Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1
Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
1
penjelasan tentang penerapan model Cooperative script
(Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang
1
diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
1
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
1
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling 1
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
1
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran biologi
1
yang dilaksanakan hari ini (Implementation).
Jambi, 26 Maret
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

Skor
2 3
2 3

4
4

2
2

3
3

4
4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2020
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LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : 1/1
Kelas/Sekolah
: x IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
:Kamis/26 maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Pengertian dan dasar hukum jual beli
Petunjuk
a) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
b) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
Indikator atau aspek yang diamati
Skor
1. Guru memasuki kelas tepat waktu
1 2 3
2. Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
1 2 3
3. Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik
1 2 3
pembelajaran
4. Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
1 2 3
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan
penggunaan model cooperative script
5. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di 1 2 3
pelajari (Preparation).
6. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab 1 2 3
pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
7. Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang 1 2 3
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
8. Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan 1 2 3
mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
9. Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam 1 2 3
kelas (implementation).
10. Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran 1 2 3
biologi yang dilaksanakan hari ini.
Jambi, 26 Maret 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
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LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : I/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
:Senin/30 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Syarat dan Rukun Jual Beli
Petunjuk Penilaian
c) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
d) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7
8
9.
10

Indikator atau aspek yang diamati
Skor
Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.
1 2 3
Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1 2 3
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1 2 3
Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
1 2 3
penjelasan tentang penerapan model cooperative script
(Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang
1 2 3
diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
1 2 3
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
1 2 3
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling 1 2 3
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
1 2 3
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang 1 2 3
dilaksanakan hari ini (Implementation).
Jambi,30 Maret 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
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LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : I/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Senin/30 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Syarat dan Rukun Jual Beli
Petunjuk
c) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
d) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
Indikator atau aspek yang diamati
Skor
1. Guru memasuki kelas tepat waktu
1 2 3
2. Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
1 2 3
3. Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik
1 2 3
pembelajaran
4. Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
1 2 3
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan
penggunaan model cooperative script
5. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di 1 2 3
pelajari (Preparation).
6. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab 1 2 3
pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
7. Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang 1 2 3
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
8. Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan 1 2 3
mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
9. Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam 1 2 3
kelas (implementation).
10. Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1 2 3
yang dilaksanakan hari ini.
Jambi,30 Maret 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
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LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : II/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Senin/6 April 2020
Sub Pokok Bahasan : Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
Petunjuk Penilaian
e) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
f) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7
8
9.
10

Indikator atau aspek yang diamati
Skor
Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.
1 2 3
Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1 2 3
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1 2 3
Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
1 2 3
penjelasan tentang penerapan model cooperative script
(Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang
1 2 3
diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
1 2 3
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
1 2 3
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling 1 2 3
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
1 2 3
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang 1 2 3
dilaksanakan hari ini (Implementation).
Jambi,6 April 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
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LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : II/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Senin/6 April 2020
Sub Pokok Bahasan : Pengertian Dasar Hukum Jual Beli
Petunjuk
e) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
f) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
Indikator atau aspek yang diamati
Skor
1. Guru memasuki kelas tepat waktu
1 2 3
2. Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
1 2 3
3. Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik
1 2 3
pembelajaran
4. Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
1 2 3
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan
penggunaan model cooperative script
5. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di 1 2 3
pelajari (Preparation).
6. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab 1 2 3
pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
7. Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang 1 2 3
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
8. Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan 1 2 3
mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
9. Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam 1 2 3
kelas (implementation).
10. Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1 2 3
yang dilaksanakan hari ini.
Jambi, 6 April 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
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LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : II/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
:Kamis/9 April 2020
Sub Pokok Bahasan : Syarat dan Rukun Jual Beli
Petunjuk Penilaian
g) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
h) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baikI )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7
8
9.
10

Indikator atau aspek yang diamati
Skor
Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.
1 2 3
Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1 2 3
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1 2 3
Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
1 2 3
penjelasan tentang penerapan model cooperative script
(Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang
1 2 3
diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
1 2 3
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
1 2 3
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling 1 2 3
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
1 2 3
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang 1 2 3
dilaksanakan hari ini (Implementation).
Jambi, 9 April 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
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LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : II/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Kamis/9 April 2020
Sub Pokok Bahasan : Syarat dan Rukun Jual Beli
Petunjuk
g) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
h) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
Indikator atau aspek yang diamati
Skor
1. Guru memasuki kelas tepat waktu
1 2 3
2. Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
1 2 3
3. Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik
1 2 3
pembelajaran
4. Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
1 2 3
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan
penggunaan model cooperative script
5. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di 1 2 3
pelajari (Preparation).
6. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis 1 2 3
menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
7. Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang 1 2 3
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
8. Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan 1 2 3
mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
9. Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam 1 2 3
kelas (implementation).
10. Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1 2 3
yang dilaksanakan hari ini.
Jambi,9 April 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
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LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : III/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
:Kamis/16 April 2020
Sub Pokok Bahasan : Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
Petunjuk Penilaian
i) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
j) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7
8
9.
10

Indikator atau aspek yang diamati
Skor
Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.
1 2 3
Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1 2 3
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1 2 3
Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
1 2 3
penjelasan tentang penerapan model cooperative script
(Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang
1 2 3
diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
1 2 3
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
1 2 3
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling 1 2 3
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
1 2 3
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang 1 2 3
dilaksanakan hari ini (Implementation).
Jambi,16 April 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
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LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : III/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
:Kamis/16 April 2020
Sub Pokok Bahasan : Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
Petunjuk
i) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
j) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
Indikator atau aspek yang diamati
Skor
1. Guru memasuki kelas tepat waktu
1 2 3
2. Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
1 2 3
3. Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik 1 2 3
pembelajaran
4. Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau 1 2 3
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan
penggunaan cooperative script
5. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di 1 2 3
pelajari (Preparation).
6. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis 1 2 3
menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
7. Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang 1 2 3
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
8. Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan 1 2 3
mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
9. Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam 1 2 3
kelas (implementation).
10. Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1 2 3
yang dilaksanakan hari ini.
Jambi,16 April 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
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LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : III/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Senin/20 April 2020
Sub Pokok Bahasan : Syarat dan Rukun Jual Beli
Petunjuk Penilaian
k) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
l) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9.
10

Indikator atau aspek yang diamati
Skor
Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.
1 2 3
Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1 2 3
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1 2 3
Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
1 2 3
penjelasan tentang penerapan cooperative script (Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang
1 2 3
diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
1 2 3
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
1 2 3
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling 1 2 3
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
1 2 3
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang 1 2 3
dilaksanakan hari ini (Implementation).
Jambi,20 April 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL COOPERATIVE SCRIPT
Siklus/Pertemuan ke : III/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPA/ MAN 5 Batang Hari
Observer
: Muhammad Dani
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Senin/20 April 2020
Sub Pokok Bahasan : Syarat dan Rukun Jual Beli
Petunjuk
k) Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
l) Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
Indikator atau aspek yang diamati
Skor
1. Guru memasuki kelas tepat waktu
1 2 3
2. Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
1 2 3
3. Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik
1 2 3
pembelajaran
4. Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
1 2 3
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan
penggunaan cooperative script
5. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di 1 2 3
pelajari (Preparation).
6. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis 1 2 3
menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
7. Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang 1 2 3
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
8. Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan 1 2 3
mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
9. Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam 1 2 3
kelas (implementation).
10. Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1 2 3
yang dilaksanakan hari ini.
Jambi,20 April 2020
Observer

Muhammad Dani
NIM. Tp.161518

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
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DOKUMENTASI
1. Siklus 1

Guru sedang melakukan aktivitas mengajar dengan menggunakan model
coooperative script

Siswa Sedang Menanggapi Masalah yang Diberikan Oleh guru
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Siswa sedang melaksanakan tes hasil belajar akhir siklus I
2. Siklus 11

Siswa melaksanakan tes hasil belajar akhir siklus II
3. Siklus III
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Tes hasil belajar Akhir Siklus III

