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ABSTRAK 

 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE KANCING 

GEMERINCING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS 

PUISI PADA SISWA KELAS V SD NEGERI PILANGSARI NGRAMPAL 

SRAGEN TAHUN AJARAN 2011/20112 

 

Vikha Candra Marganingsih, A510 070 070, Progam studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, 105 halaman 

 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Pilangsari 1 Kecamatan 

Ngrampal Kabupaten Sragen dalam menulis puisi dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing. Bentuk penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas terdiri dari tiga siklus, tiap siklus terdiri dari empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sebagai subyek 

penelitian adalah siswa dan guru kelas V SD Negeri Pilangsari 1. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen, tes dan 

non tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. 

Hasil penelitian ini adalah (1) adanya peningkatan rata –rata nilai yang 

diperoleh siswa. Pada tes awal 49,3; kemudian pada siklus pertama 62,16; pada 

siklus kedua menjadi 72,46; menjadi 80,62 pada siklus ketiga (2) Adanya 

peningkatan presentasi ketuntasan belajar siswa yang pada tes awal hanya 0%; 

pada siklus pertama 30%; pada siklus kedua menjadi 50%; kemudian pada siklus 

ketiga menjadi 90%. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing mampu meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V 

SD Negeri Pilangsari 1 Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. 

 

 

Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengajaran Bahasa Indonesia mempunyai ruang lingkup dan tujuan 

yang menumbuhkan kemampuan mengungkapkam pikiran dan perasaan 

dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam pembelajaran 

bahasa indonesia tidak hanya mengajarkan tentang materi kebahasaan saja, 

tetapi juga meliputi materi kesastraan.  

Puisi sebagai genre sastra dapat dilihat aspek bahan, sarana, cara dan 

nilainya. Dilihat dari aspek bahan dan caranya, puisi terdiri atas dua unsur 

yaitu aspek bahan dan caranya, puisi terdiri dua unsur yaitu hakekat dan 

metode. 

Hasil observasi pembelajaran menulis puisi di sekolah dasar selama ini 

masih belum sesuai dengan yang diharapkan, masih ditemukan berbagai 

kendala dan hambatan, rendahnya kemampuan siswa dalam menulis puisi 

tersebut disebabkan kurang efektifnya pembelajaran yang diciptakan guru. 

Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kurang tepatnya strategi yang diterapkan 

guru dalam pembelajaran menulis puisi. Tidak sedikit para guru menganggap 

bahwa proses pembelajaran yang efektif ditandai dengan suasana yang tenang, 

siswa dengan tertib duduk di kursinya masing – masing, perhatian terpusat 

pada guru, dan guru menjelaskan didepan kelas. Dalam kondisi seperti ini 

siswa akan tenggelam dalam kepasifan. Strategi yang dipakai guru kurang 

dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa agar secara 

leluasadapat mengepresikan perasaannya 

Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut diatas, yaitu tentang 

bagaimana meningkatkan kemampuan menulis puisi, guru dapat memilih 

alternatif model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keaktifan 

belajar siswa (Isjoni, 2009:16). Pembelajaran kooperatif mengutamakan 

kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menggunakan 

pembelajaran kooperatif merubah peran guru dari peran yang berpusat pada 
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gurunya ke pengelolaan siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Model 

pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang 

kompleks, dan yang lebih penting lagi, dapat membantu guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial dan hubungan antar manusia. 

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran kooperatif  tipe kancing gemerincing. Pada pembelajaran, sering 

terdapat siswa yang terlalu dominan dan banyak bicara dalam kelompok. 

Sebaliknya, juga ada anak yang pasif dan pasrah saja pada rekannya yang lebih 

dominan. Tipe kancing gemerincing menjadikan siswa aktif dan semua siswa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat. Penggunaan 

tipe kancing gemerincing dimaksudkan untuk memeratakan kesempatan bagi 

setiap siswa dalam kelompok untuk berkontribusi sehingga diharapkan terjadi 

peningkatan keaktifan belajar siswa (Lie, 2008:63). 

Dari uraian di atas, agar siswa mempunyai peningkatan kemampuan 

menulis puisi yang baik sesuai dengan harapan guru dan siswa, salah satu di 

dalam proses pembelajaran guru adalah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing. 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang diatas maka identifikasi masalah adalah: 

1. Belum diterapkannya suatu media mengajar yang tepat pada proses 

pembelajaran sehingga siswa cenderung merasa jenuh dengan  proses 

pembelajaran yang monoton. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan guru kelas V kurang bervariasi. 

3. Masih rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah maka pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Model pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian yaitu model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing. 
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3. Hasil belajar Bahasa Indonesia siswa dibatasi pada materi puisi dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 70. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing 

Gemerincing dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia? 

b. Seberapa besar peningkatan kemampuan menulis puisi siswa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing pada siswa kelas V SD Negeri 

Pilangsari 1 Sragen? 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi dan mengetahui pada 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Pilangsari 1 dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran. 

b. Bagi guru 

Guru ditantang untuk lebih terbuka dalam pengalaman baru dan proses 

pembelajaran yang baru. 

c. Bagi sekolah 

Agar sekolah selalu mengadakan pembaharuan, memajukan program 

sekolah pada umumnya kearah yang lebih baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas  yang dimaksudkan untuk memberi informasi 

bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa kelasV SD Negeri Pilangsari 1, Kabupaten Ngrampal, Kecamatan 

Sragen dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian tindakan kelas 

(PTK) merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari:a) 

perencanaan (planning), b) pelaksanaan (action), c) pengumpulan data 

(observing), d) menganalisis data atau informasi untuk memutuskan sejauh 

mana kelebihan dan kelemahan tindakan tersebut. Penelitian tindakan kelas 

(PTK) bercirikan perbaikan secara terus menerus sehingga kepuasan peneliti 

sering menjadi tolak ukur berhasilnya siklus - siklus tersebut. 

B. Tempat dan waktu penelitian 

a. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Pilangsari 1 Sragen. 

Pemilihan tempat karena letak lokasi yang dekat dengan rumah peneliti 

yaitu di Desa Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, tempat 

itu dulu merupakan tempat bersekolah adek peneliti beberapa tahun yang 

lalu, dan penulis ingin mengetahui perkembangan yang ada di sd 

tersebut. 

b. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada akhir bulan November sampai dengan 

bulan Maret akhir. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru SD Negeri Pilangsari 1, 

Kabupaten Ngrampal, Kecamatan Sragen. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas V yang berjumlah 10 siswa. 
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D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan 

pembelajaran yang efektif dan menjamin diperolehnya manfaat yang lebih 

baik. Guru kelas V,  dan peneliti dilibatkan sejak: 1) dialog awal, 2) 

perencanaan tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi, dan 5) refleksi. 

1. Dialog awal 

Suatu pertemuan antara peneliti dan guru Bahasa Indonesia yang 

bersangkutan untuk mendiskusikan maksud dan tujuan peneliti. Hal ini 

dengan harapan peneliti yang akan melaksanakan tindakan dengan betul-

betul memahami permasalahan yang sedang dihadapi yang muncul terkait 

dengan kemampuan menulis puisi dan hasil belajar siswa. 

2. Perencanaan Tindakan 

Peneliti bersama guru merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, 

meliputi strategi apa yang akan dilakukan, waktu, dan hari pelaksanaan. 

Membuat kesepakatan bersama guru kelas V untuk menetapkan materi 

Bahasa Indonesia yang akan diajarkan. Merancang program pembelajaran 

serta menyamakan persepsi dalam pembelajaran yang akan dilakukan. 

3. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan selama dua minggu terbagi dalam tiga 

putaran dan dimulai minggu kedua bulan Februari minggu kedua sampai 

ketiga pada setiap jam pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD Negeri 

Pilangsari I. 

4. Observasi dan monitoring 

Observasi adalah usaha merekam semua peristiwa dan kegiatan yang 

terjadi selama tindakan berlangsung. Observasi yang dilakukan yaitu 

mencatat semua kegiatan guru dari pendahuluan, pengembangan 

penerapan dan penutup. 

5. Refleksi 

Dari hasil observasi peneliti dan guru untuk mengetahui Apakah tindakan 

kelas sesuai dengan rencana dan Bagaimana  perubahan kemampuan 
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menulis puisi dan hasil belajar siswa. Jika ada masalah dalam refleksi itu 

maka dilakukan tindakan lanjut. 

E. Jenis Data 

Jenis data  dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Peneliti 

memperoleh data-data berupa keterangan dan informasi serta fakta-fakta dari 

responden secara lisan maupun tertulis. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data di atas 

meliputi pengamatan, wawancara, tes, asesment dan pekerjaan siswa, 

dokumentasi. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti 

sebelum peneliti terjun ke lapangan. Instrumen yang disusun harus 

disesuaikan dengan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, 

instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu pedoman 

observasi dan soal tes. 

H. Faliditas Data 

Validasi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu  data. Dalam penelitian ini validasi data menggunakan teknik 

triangulasi. “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2008 : 330). 

I. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan melalui 3 alur, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

J. Indikator Pencapaian 

Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan 

kemampuan menulis puisi siswa yang mencakup empat aspek dalam 

melakukan menulis sebesar 80% dan apabila 70% dari jumlah siswa dalam 

mengerjakan soal tes mendapat nilai ≥ 67.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Diskripsi Latar Penelitian 

1. Letak Geografis 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Pilangsari 1 yang letaknya di 

desa pilangsari. Letak sekolah ini berada ditengah – tengah perumahan 

penduduk. Sebelah utara  ada SMP N 1 Ngrampal, sebelah barat 

perumahan penduduk, sebelah selatan jalan dan perumahan penduduk, 

dan sebelah timur jalan raya dan perumahan penduduk. 

2. Visi dan Misi 

Terbentuknya manusia yang beriman, cerdas, terampil, sehat dan 

berbudaya dan membuat manusia betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Keadaan Sekolah 

Sekolah Dasar Negeri Pilangsari 1 memiliki satu gedung yang terdiri dari 

9 ruang antara lain: enam ruang untuk kegiatan KBM kelas 1-6, satu 

ruang untuk guru sekaligus Kepala Sekolah, satu ruang untuk 

Perpustakaan, satu ruang untuk gudang sekaligus UKS  dan disertai ruang 

MCK. 

4. Keadaan Guru 

Jumlah guru yang mengajar di SD Negeri Pilangsari 1 berjumlah 10 orang 

terdiri dari guru tetap 7 orang dan guru WB 3 orang. 

5. Keadaan Siswa 

SD Negeri Pilangsari 1 memiliki 102 siswa. 

B. Kondisi Awal 

Berdasarkan wawancara dengan guru dan observasi yang dilakukan 

ternyata hasil belajar siswa yang masih rendah dan masih sulit dalam menulis 

puisi, masih banyak siswa yang mendapat nilai dibawah KKM. Hasil dari 

observasi awal ini, diperoleh informasi mengenai masalah yang terjadi yaitu 

siswa yang masih kurang memperhatikan penjelasan guru, pengkondisian 

kelas yang masih kurang sehingga masih gaduh, dan penggunaan metode 

yang masih konvensional sehingga mengakibatkan siswa pasif dan kurang 
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bersemangat. Adapun model pembelajaran yang dipilih adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dengan pertimbangan 

sebagai berikut semua siswa akan aktif dalam mengeluarkan pendapat, siswa 

lebih berani mengeluarkan pendapat bagi siswa yang malu atau yang sukar 

bicara dan siswa akan mendapatkan waktu yang sama sehingga tidak akan 

jadi dominan waktu. 

C. Deskripsi Masing-masing Siklus 

1. Siklus 1 

a. Perencanaan 

Langkah – langkah pembelajaran dilakukan 1 kali pertemuan (2 x 35 

menit). Peneliti melakukan langkah – langkah perencanaan 

pembelajaran sebagai berikut mempelajari KTSP dan silabus kelas V 

yang ada materi menulis puisi, mengumpulkan mempelajari data yang 

berhubungan dengan model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing, menyusun RPP dan menyiapkan gambar dan kancing, 

dan menyusun  instrumen. 

b. Pelaksanaan 

Tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada hari rabu tanggal 22 

Februari 2012 pada pukul 09.30 sampai 10.40 WIB  di SD Negeri 

Pilangsari 1. 

c. Observasi 

Jumlah siswa 10, guru melakukan apersepsi, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, guru belum memotifasi siswa untuk berbicara, 

siswa berantusias dengan model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing, belum semua siswa mau menaruh kancing di meja dan 

masih sedikit siswa yang mencapai KKM. 

d. Refleksi 

Guru belum memanfaatkan waktu, guru belum memotivasi siswa, 

siswa masih binggung dengan langkah – langkah, siswa kurang 

menguasai materi, dan masih banyak siswa yang masih takut 

mengutarakan pendapat. 
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2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Materi ajar yang disampaikan pada siklus II yaitu tentang menulis 

puisi. Selain menyusun RPP, pada perencanaan siklus II guru kembali 

menyiapkan pedoman observasi. 

b. Tindakan 

Tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari jumat tanggal 24 

Februari 2012 pada pukul 09.30 sampai 10.40 WIB  di SD Negeri 

Pilangsari 1. 

c. Observasi 

Jumlah siswa 10, guru melakukan apersepsi, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, menjelaskan kembali langkah-langkah 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing, siswa aktif dan 50% siswa yang mencapai KKM. 

d. Refleksi 

Rata- rata kelas sudah 72,46, guru sudah memotifasi siswa, memilh 

tema agar siswa menarik, gurumembimbing siswa tetapi tidak berfokus 

pada satu kelompok. 

3. Siklus III 

a. Perencanaan  

Materi ajar yang disampaikan pada siklus III adalah mengulangi 

pembahasan menulis puisi. 

b. Pelaksanaan  

Tindakan kelas siklus III dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 

Februari 2012 pada pukul 07.30 sampai 08.40 WIB  di SD Negeri 

Pilangsari 1. 

c. Observasi 

Jumlah siswa 10, guru melakukan apersepsi, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, sudah maksimal menggunakan waktu. 

d. Refleksi 
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Rata- rata 80,62, motivasi dan proses pembelajaran meningkat. 

D. Deskripsi Hasil Tiap Siklus 

1. Hasil Siklus I 

Nilai rata – rata kelas 62,16, Nilai kriteria ketuntasan minimal 70, anak 

yang mendapat nilai diatas ketuntasan adalah 3 orang, jumlah siswa yang 

mendapat nilai dibawah nilai ketuntasan KKM adalah 7 orang, nilai 

tertinggi 88,8, nilai terendah 33,3. 

2. Hasil Siklus II 

Nilai rata – rata kelas 62,16, nilai kriteria ketuntasan minimal 70, anak 

yang mendapat nilai diatas ketuntasan adalah 5 orang, jumlah siswa yang 

mendapat nilai dibawah KKM adalah 5 orang, nilai tertinggi 91,6, nilai 

terendah 33,3. 

3. Hasil Siklus III 

Nilai rata – rata kelas 80,62, nilai kriteria ketuntasan minimal 70, anak 

yang mendapat nilai diatas ketuntasan adalah 9 orang, jumlah siswa yang 

mendapat nilai dibawah nilai KKM adalah 1 orang, nilai tertinggi 93,3, 

nilai terendah 66,6. 

E. Pembahasan 

Dengan menggunakan model pembelejaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing hasil belajar mengalami peningkatan dengan 3 siklus. 

Perencanaaan yang dilakukan dari siklus I, siklus II, dan siklus III berlangsung 

dengan baik. Keberhasilan model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

menulis puisi dapat dilihat dari indikator – indikator sebagai berikut: (1) 

Motivasi pembelajaran menulis puisi meningkat, (2) Hasil pembelajaran 

menulis puisi meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam tiga siklus 

dengan menggunakan model pembelajaran koooperatif dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

kancing gemerincing dapat mkeningkatkan kemampuan 

menulis puisi pada SD Negeri Pilangsari 1. Hal ini terlihat dari 

peningkatan rata – rata, pada awal 49,3; siklus I 62,16; siklus II 

72,46; sedangkan siklus III 80,62. Untuk siswa tuntas belajar 

(KKM 70), pada awal 0%; siklus I 30%; siklus II 50%; siklus 

III menjadi 90%. 

2. peningkatan jumlah siswa yang aktif dalam mengikuti 

pelajaran menulis puisi. Pada siklus I mencapai 40%, hal ini 

berati sebanyak 4 siswa dari 10 siswa yang hadir, mendapatkan 

skor 70-100 dan dapat dimasukkan kategori sikap yang baik. 

Pada siklus II mencapi 50%, hal ini berarti sebanyak 5 siswa 

yang hadir. Pada siklus III mencapai 70%  hal ini berarti 

sebanyak 7 siswa dari 10 siswa yang hadir,dan dapat 

dimasukan dala kategori sikap yang baik. Bagi siswa yang lain 

yang skornya belum mencapai 70 maka dikategorikan dalam 

nilai cukup atau kurang. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan implikasi 

teoretis dan implikasi praktis hasil penelitian. 

C. Saran 

1. Kepada Guru 

Guru hendaknya melakukan suatu perencanaan dan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran yang dilakukan, mengoptimalkan 

pengembangan potensi, dan diharapkan selalu berfikir kreatif 
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dan inovatif dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif, menyenangkan. 

2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya banyak mencari dan membaca contoh – 

contoh puisi di perpustakaan, untuk dapat berperan aktif, dan 

dapat berlatih belajar tuntas dan mandiri, tidak hanya selama 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas tetapi diluar kelas. 

3. Kepada Peneliti Berikutnya 

Maka diperlukan penelitian lebih lanjut agar proses 

pembelajaran di sekolah di masa yang akan datang lebih 

bermutu, berjalan efektif tanpa hambatan, sesuai dengan yang 

diinginkan sehingga  dihasilkan lulusan yang handal. 
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