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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaks+anakan di SMA Negeri 1 Tanah Grogot pada tahun 
2017/2018. Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action 

research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu 
rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini 

adalah siswa Kelas XI IPA-2. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif serta 
lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analis didapatkan bahwa 
prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, 

siklus I (75%,), siklus II (89,60 %), siklus III (93,75%).  Simpulan dari penelitian 
ini adalah metode Cooperative script dapat berpengaruh positif terhadap motivasi 

belajar Siswa XI IPA- 2, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai 
salah satu alternative Fisika. 

 

Kata Kunci : Cooperative script, Fisika, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk yang bergelut secara intens dengan 
pendidikan. Itulah sebabnya manusia dijulukianimal educandum dan animal 

educandus yaitu makhluk yang mendidik dan makhluk yang didik. Dengan kata 
lain, manusia adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, 

baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. 
Pendidikan sebagai upaya manusia yang merupakan aspek dan hasil budaya 
terbaik yang mampu disediakan setiap generasi manusia untuk kepentingan 

generasi muda agar melanjutkan kehidupan dengan cara hidup mereka dalam 
konteks sosio-budaya. Pendidikan mampu berperan mengantisipasi dan mengatasi 

persoalan, oleh karena itu pendidikan memegang kedudukan dalam menanggapi 
tantangan masa depan.  

Pendidikan pada umumnya merupakan sarana bagi individu untuk 

mengembangkan dirinya secara optimal. Pendidikan di suatu Negara dapat 
meningkatkan harkat dan martabat manusia, karena melalui pendidikan, pola fikir, 

wawasan dan pengetahuan manusia semakin berkembang. Oleh karena itu, 
Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan dan 
meningkatkan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran. “Belajar dan mengajar 

sebagai salah satu proses yang mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan yakni 
tujuan pengajaran (instruksional), pengalaman (proses) belajar mengajar dan hasil 

belajar” (Sudjana, Nana 2007 :2). Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari 
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proses pendidikan di sekolah yang di dalamnya terdapat interaksi antara berbagai 
komponen pengajaran. Komponen pengajaran yang dimaksud adalah guru, siswa, 
materi pelajaran, sarana dan prasarana, metode dan media serta penataan 

lingkungan tempat belajar sehingga memungkinkan tercapainya keberhasilan 
pendidikan. 

Metode adalah jalan yang ditempuh dalam rangka memberikan sebuah 
pemahaman terhadap murid tentang pelajaran yang mereka pelajari. Metode sangat 
penting yang harus dimiliki oleh seorang guru sebelum memasuki ruang belajar, 

dan harus dipakai oleh seorang guru. Metode sangat 1 2 berpengaruh besar dalam 
pengajaran, dengan metode, nilai bisa baik atau buruk, dengan metode pula 

pembelajaran bisa sukses atau gagal. 
Pesatnya perkembangan peradaban dunia ini banyak mempengaruhi 

terjadinya perubahan definisi Fisika, pembelajarannya, dan tujuan pembelajaran 

Fisika itu sendiri di kelas. Menurut Shaddiq (2010:1), materi (content) Fisika pada 
tahun 1900 jelas berbeda dengan materi Fisika pada tahun 2007. Ini disebabkan 

kebutuhan para siswa terhadap Fisika pada tahun 1990 sangat berbeda dengan 
kebutuhan siswa terhadap Fisika pada saat sekarang.           

Dari latar belakang diatas, maka penulis akhirnya mengambil sebuah judul” 

Implementasi Model Pembelajaran metode Cooperative script Mata Pelajaran 
Fisika Guna Meningkatkan Pemahaman Rotasi dan Benda Tegar Pada Siswa Kelas  

XI IPA-2  Tahun Pelajaran 2017/2018”. 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka masalah yang timbul dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah tingkat kepahaman siswa Kelas XI IPA-2 terhadap mata 
pelajaran Fisika tahun pelajaran 2017/2018 ?  

2. Seberapa jauh tingkat penguasaan materi yang telah diterima siswa dalam 

menghadapi ujian akhir?  
3. Bagaimanakah pengaruh metode Cooperative script dalam mengingatkan 

kembali materi pelajaran Fisika yang telah dipelajari pada siswa Kelas XI 
IPA-2 tahun pelajaran  2017/2018 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui tingkat pengusasaan materi pelajaran Fisika yang telah dipelajari 
pada siswa Kelas  XI IPA - 2 tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Mengetahui pengaruh metode belajar aktif model Cooperative script pada 

siswa Kelas XI IPA- 2. Tahun pelajaran  2017/2018. 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Metode Cooperative Script   

Metode Cooperative Script ini berasal dari kata 

’’Methodos’’’Cooperative’’dan ’’Script’’ yang memiliki arti masing-masing yang 
diantarannya yaitu Metode berasal dari Bahasa Yunani “Methodos’’ yang berarti 

cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode 
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menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi 
sasaran ilmu yang bersangkutan.  Ada juga pengertian tentang,  Metode yaitu; 
Cara kerja yang sistematis untuk mencapai suatu maksud tujuan. Cara yang teratur 

dalam menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan landasan teori (Yatim 
,2009. 

Cooperative berasal dari kata  Cooperate yang artinya bekerja sama, 
bantuan-membantu, gotong royong.  Sedangkan kata dari  Cooperation  yang 
memiliki arti kerja sama, koperasi persekutuan. Script ini berasal dari kata Script  

yang memiliki arti uang kertas darurat, surat saham sementara dan surat andil 
sementara. Jadi pengertian dari Cooperative adalah Strategi belajar dimana siswa 

belajar dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan yang berbeda. Disini ada 
pengertian Cooperative Yaitu toko  koperasi dalam artian sebagai   bekerja sama 
dan secara kooperatif (Suyatno,2009). 

Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ada juga yang 
mengartikan metode yaitu Cara yang telah di atur dan berfikir baik-baik untuk 

mencapai tujuan. Metode  cooperative script yang menurut Departemen Nasional,  
yaitu dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan 
mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari.Jadi pengertian dari Metode 

Cooperative Script adalah Metode belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan 
bergantian secara lisan mengikhtisarkan, bagian-bagian dari materi Pendidikan 

Agama Islam  yang dipelajari.  
Cooperative script adalah metode belajar dimana siswa bekerja berpasangan 

dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari.  

Langkah- langkahnya terdiri dari (Ibrhim,2002) :  
1. Guru membagi siswa untuk berpasangan.  

2. Guru membagikan wacana atau 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.  
4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide- ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar 
menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide- ide pokok yang kurang lengkap dan 
membantu mengingat/menghapal ide- ide pokok dengan menghubungkan 

materi sebelumnya atau dengan materi lainnya.  
5. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan 

sebaliknya, serta lakukan seperti di atas.  
6. Kesimpulan guru dan Penutup.  

Kelebihandari metode ini adalah melatih pendengaran, ketelitian/kecermatan 

serta Setiap siswa mendapat peran dan Melatih mengungkapkan kesalahan orang 
lain dengan lisan. Kekurangan dari metode ini adalah Hanya digunakan untuk 

mata pelajaran tertentu  dan Hanya dilakukan dua orang (tidak melibatkan seluruh 
kelas sehingga koreksi hanya sebatas pada dua orang tersebut). 
 

Materi Pembelajaran Fisika Rotasi Benda Tegar 

Gerak benda ada berbagai jenis ada gerak lurus,getaran dan ada lagi gerak 

melingkar atau gerak rotasi. Contoh benda yang bergerak rotasi adalah orang yang 
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membuka pintu, gerak rotasi bumi, gerak roda dan seperti gambar di atas 
seseorang yang melepas ban mobil.  

Bagaimana sebuah benda dapat berotasi, besaran apakah yang 

mempengaruhi, bagaimana percepatan, energi dan momentumnya? Semua 
pertanyaan inilah yang dapat kalian pelajari pada bab ini. Oleh sebab itu setelah 

belajar bab ini diharapkan kalian dapat menentukan momen gaya dan momen 
inersia suatu benda yang berotasi; menentukan syarat-syarat benda yang seimbang 
rotasi; menentukan percepatan benda yang berotasi serta menentukan energi 

kinetik rotasi dan momentum sudut (Purwoko,2010) 
 

Momen Gaya dan Momen Inersia 

Momen gaya merupakan besaran yang dipengaruhi oleh gaya dan lengan. 
Lihat pada Gambar 6.1, untuk memutar baut diperlukan lengan d dan gaya F. 

Besar momen gaya  didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja 
dengan lengan yang saling tegak lurus. Bagaimana jika membutuhkan sudut 

tertentu? Besarnya dapat memenuhi persamaan berikut.  
τ = d • F  ;  atau 
τ = d F sin θ         ........................ (6.1) 

Momen inersia merupakan besaran vektor. Besarnya memenuhi persamaan 
6.1 dan arahnya sesuai kaedah tangan kanan seperti pada Gambar 6.2.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Momen Inersia 

Pada gerak rotasi ini, kalian dikenalkan besaran baru lagi yang dinamakan 

momen inersia. Inersia berarti lembam atau mempertahankan diri. Momen inersia 
berarti besaran yang nilainya tetap pada suatu gerak rotasi. Besaran ini analog 

dengan massa pada gerak translasi atau lurus.  
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Besarnya momen inersia sebuah partikel yang berotasi dengan jari- jari R 
seperti pada Gambar 6.4 didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kuadrat 
jari-jarinya. I = m R2. 

Untuk sistem partikel atau benda tegar memenuhi hubungan berikut.  
Sistem partikel : I = ΣmR2 

Benda tegar     : I = k m R2 
      .............  (6.2) 

 

 
K adalah nilai konstanta inersia yang besarnya tergantung pada suhu dan 

bentuk bendanya. Perhatikan Gambar 6.5.  

 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 
penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 
teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 
dicapai. 

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana 
guru sangat berperan sekali dalam proses penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk 
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ini, tujuan utama penelitian tindakan kelas ialah untuk meningkatkan praktik-
praktik pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat langsung secara 
penuh dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kehadiran 

pihak lain dalam penelitian ini peranannya tidak dominan dan sangat kecil.  
 Penelitian ini mengacu pada perbaikan pembelajaran yang 

berkesinambungan. Kemmis dan Taggart (2008) menyatakan bahwa model 
penelitian tindakan adalah berbentuk spiral. Tahapan penelitian tindakan pada 
suatu siklus meliputi perencanaan atau pelaksanaan observasi dan refleksi. Siklus 

ini berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah 
cukup. 

 
Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tanah Grogot Kecamatan Tanah 

Grogot. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember  2017, 
semester ganjil. 

Subyek Penelitian 
  Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas XI IPA-2  tahun pelajaran 
2017/2018. 

 
Rancangan Penelitian 

  Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal 
yang terjadi di masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat 
dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan (Arikunto, Suharsimi 2002:82). 

Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi 
dan memberi pertanyaan serta menjawab antara peneliti dengan anggota kelompok 

sasaran. Penelitian tindakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang 
memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif yang 
dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam 

prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling 
mendukung satu sama lain. 

  Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 
penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 
(dalam Arikunto, Suharsimi, 2002:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu 

ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 
(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang 
berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas dapat dilihat pada gambar berikut.  
 

Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 
pengolahan cara belajar aktif cooperative script,observasi aktivitas siswa dan guru 

angket motivasi siswa, dan tes formatif.  
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Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 
siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran.  

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 
setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.  
Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistic sederhana yaitu: 

1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang selanjutnya 
dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata 

tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X  

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

     Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

      Σ N = Jumlah siswa 
2.  Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Berdasarkan petunju pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 
(Depdikbud, 1994), yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai 

skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut 
terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. 
Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Analisis Data 

 Suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap tuntas secara klasikal 

jika siswa yang mendapat nilai 65 lebih dari atau sama dengan 85%,sedangkan 
seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau sub pokok 

bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 65.  
 
Siklus I 

Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan 
cooperative script, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa.  
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Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 
tanggal  9 Oktober Tahun 2017 di Kelas  XI IPA-2 jumlah siswa 32 siswa. Dalam 

hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar 
mengacu pada rencana pelajaran yang telah d ipersiapkan. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut.  
Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I  

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

59 

24 
                75 % 

  Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

 Dari  tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 
dengan cooperative script diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 59  
dan ketuntasan belajar mencapai 75% atau ada 24 siswa dari 32 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal 

siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai 65 hanya 

sebesar 59.1% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 
sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 

mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan 
pembelajaran dengan cooperative script. 
Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil 
pengamatan sebagai berikut : 

a. Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa dan dalam menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

b. Guru kurang maksimal dalam pengelolaan waktu 

c. Siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung 
Refisi 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 
kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya.  
a. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat 
langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan.  

b. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan 
informasi- informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan.  

c. Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga 

siswa bisa lebih antusias. 
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Siklus II 

Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. 

Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 
tanggal 24 Oktober 2017 di Kelas XI IPA-2  dengan jumlah siswa 32 siswa. Dalam 

hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar 
mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 
Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 
mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data 
hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut.  
                   Tabel 2 : Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

68 
                28 

89,60 % 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

 Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 77 dan 
ketuntasan belajar mencapai 89,60% atau ada 28 siswa dari 32 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 
klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 
peningkatan kemampuanberbicara siswa ini karena setelah guru menginformasikan 

bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan 
berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai 

mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan 
pembelajaran dengan cooperative script. 
Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh informasi dari hasil 
pengamatan sebagai berikut.  

a. Memotivasi siswa 
b. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep  
c. Pengelolaan waktu 

Revisi Rancangan  

 Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan. Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus II antara 
lain : 
a. Guru dalam memotivasi siswa hendaknya dapat membuat siswa lebih 

termotivasi selama proses belajar mengajar berlangsung.  
b. Guru harus lebih dekat dengan siswa sehingga tidak ada perasaan takut dalam 

diri siswa baik untuk mengemukakan pendapat atau bertanya.  
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c. Guru harus lebih sabar dalam membimbing siswa merumuskan 
kesimpulan/menemukan konsep. 

d. Guru harus mendistribusikan waktu secara baik sehingga kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  
e. Guru sebaiknya menambah lebih banyak contoh soal dan memberi soal-soal 

latihan pada siswa untuk dikerjakan pada setiap kegiatan belajar mengajar.   
 

Siklus III 

  Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. 
Tahap Kegiatan dan Pengamatan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada 
tanggal 12 November  2017 di Kelas XI IPA-2 dengan jumlah siswa 32 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar 
mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, 
sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus 

III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 
mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan 
tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 
yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun 

data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut.  
Tabel 3 : Hasil Formatif Siswa Pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

76 

30 
93.75% 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 76 dan 
dari 32 siswa telah tuntas sebanyak 30 siswa dan 2 siswa belum mencapai 
ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 93,75% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 
peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan kemampuan berbicara 

pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam 
menerapkan pembelajaran dengan Cooperative script  sehingga siswa menjadi 
lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami materi yang telah diberikan.  
 Refleksi 

 Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang 
masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan pembelajaran 
dengan Cooperative script. Dari data-data yang telah diperoleh dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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a. Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran 
dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi 
persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar.  

b. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses 
belajar berlangsung. 

c. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 
peningkatan sehingga menjadi lebih baik.  

d. Kemampuan berbicara siswa pada siklus III mencapai ketuntasan.  

 Revisi Pelaksanaan 

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran dengan cooperative 

script dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta kemampuan berbicara 
siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak 
diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan 

selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada 
dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya 

penerapan model pengajaran cooperative script dapat meningkatkan proses belajar 
mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  
 

Pembahasan 

Ketuntasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

cooperative script memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap 
materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan 

III) yaitu masing-masing 75%, 89,60% dan 93,75%. Pada siklus III ketuntasan 
belajar siswa secara klasikal telah tercapai.  

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dapat dibuktikan 
berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar 
dengan menerapkan model pengajaran cooperative script dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi be lajar siswa 
yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pad setiap 

siklus yang terus mengalami peningkatan.  
Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran dapat dilihat Berdasarkan analisis data, 

diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran  fisika dengan model 

pengajaran cooperative script yang paling dominan adalah, mendengarkan 
/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan 

guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif.  
Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-
langkah kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pengajaran 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan   

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul Implementasi Model 
Pembelajaran Metode Cooperative Script Mata Pelajaran Fisika Guna 

Meningkatkan Pemahaman Rotasi Dan Benda Tegar Pada Siswa Kelas  XI IPA-2, 
Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan 
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berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pembelajaran dengan cara belajar aktif cooperative script  memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan 
peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I 

(75%,), siklus II (89,60%), siklus III (93,75%).  
2. Penerapan cara belajar aktif cooperative script mempunyai pengaruh positif, 

yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan rata-

rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat 
dengan model belajar aktif sehingga mereka menjadi termotivasi untuk 

belajar. 
 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses  
belajar mengajar fisika lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi 

siswa, makan disampaikan saran sebagai berikut : 
1. Untuk melaksanakan belajar aktif memerlukan persiapan yang cukup matang, 

sehingga guru harus mempu menentukan atau memilih topik yang benar-benar 

bisa diterapkan dengan cara belajar aktif cooperative script dalam proses 
belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal.  

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 
sering melatih siswa dengan kegiatan penemuan, walau dalam taraf yang 
sederhana,dimana siswa nantinya dapat menemuan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 
dilakukan di SMA Negeri 1 Tanah Grogot. 
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