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ABSTRAK 

 

Dalam proses pembelajaran masih sering ditemui kecenderungan mengajar 

menggunakan metode yang menoton,padahal materi sulit,tidak mudah dipahami 

sehingga hasil belajar anak di bawah KKM .Diusulkan dalam penelitian ini 

dilaksanakan pembelajaran kooperatif Kancing Gemerincing.Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah melalui penerapan metode kooperatif Kancing 

Gemerincig pada materi “Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat “dapat 

meningkatkan  keaktifan  siswa  kelas  III  SD  Kanisius  Pati  02.Ruang  lingkup 

penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  III  SD  Kanisius  Pati  02  Tahun  Pelajaran 

2012/2013.Variabel penelitian ini adalah keaktifan dan hasil belajar dengan metode 

pembelajaran  kooperatif  Kancing  Gemerincing. Desain  melalui  PTK dua siklus 

setiap siklusnya terdiri dari perancangan, Evaluasi Refleksi. Cara pengambilan data 

dengan observasi dan tes.Data yang diperoleh diolah dengan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian pada siklus 1 aktivitas belajar siswa rata-rata mencapai 73,36%, 

sedang pada siklus II mencapai 76,24%,hasil belajar siswa siklus I nilai rata – rata 

78,80 sedang  pada siklus II nilai rata-rata 86,ketuntasan pada siklus I 64%, 

sedangkan siklus II mencapai 100%. 

Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Didasarkan guru dapat terus mengembangkan pembelajaran kooperatif Kancing 

Gemerincing dan menerapakan pada materi lain. 

Kata Kunci: Metode Kooperatif Kancing Gemerincing ,Keaktifan dan Hasil Belajar 

1. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional 

dan   PP No.19   tahun   2005   tentang   standar   pendidikan   nasional, sekarang ini 

pembelajaran di sekolah-sekolah telah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum KTSP merupakan kurikulum yang dirancang/didesain  
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dan dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dipelajari  

dan ditampilkan siswa.  

Secara garis besar pembelajaran yang sudah berjalan di SD kanisius masih 

menggunakan metode yang sudah dipakai bertahun – tahun yang lalu, yaitu pada 

setiap awal pelajaran di dahului dengan penjelasan guru, siswa disuruh menyimak 

pelajaran sambil mencatat agar dapat dipahami dengan baik.  

Berdasarkan pengalaman itu metode yang akan saya gunakan untuk lebih 

mengaktifkan siswa khususnya dalam meningkatkan pembelajaran IPA kelas 3 SD 

Kanisius Pati 02 yaitu Metode Kooperatif Kancing Gemerincing Semoga dengan 

penggunaan  metode  pembelajaran Kooperatif  Kancing  Gemerincing ini  proses 

pembelajaran IPA dapat lebih menarik lebih mengaktifkan siswa dan pembelajarannya 

akan lebih bermakna. Kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

diharapkan, siswa dimungkinkan diberi kesempatan mengembangkan diri untuk 

mengerti, memahami dan menemukan sendiri melalui aktivitas belajar yang 

dilakukannya. Dengan demikian diharapkan aktivitas tersebut akan meningkatkan   

hasil belajar siswa dalam mempelajari, memahami dan mendalami “Lingkungan Yang 

Sehat dan Lingkungan Tidak Sehat” 

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk meningkatkan Pembelajaran IPA 

dan Untuk meningkatkan pemahaman dan ketertarikan siswa Kelas 3 kanisius  Pati 

02  dalam mempelajari materi tentang “ Lingkungan Yang Sehat dan Lingkungan 

Tidak Sehat” pada Semester I Tahun Ajaran 2012/2013 perlu dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan metode kooperatif kancing gemerincing. 

2. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan terhadap siswa kelas Kelas 3 SD Kanisius Pati 02 adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan  hasil  belajar  siswa  kelas  III  SD  Kanisius  Pati  02  Tahun 

pelajaran 2012/2013 dalam pelajaran IPA dengan tema “Lingkungan Sehat dan 

Lingkungan Tidak Sehat” melalui metode Kooperatif Kancing Gemerincing. 

2. Meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas III SD Kanisius Pati 02 Tahun 

pelajaran 2012/2013 dalam pelajaran IPA dengan tema “Lingkungan Sehat dan 

Lingkungan Tidak Sehat” melalui metode Kooperatif Kancing Gemerincing. 

 



 

 

3. LANDASAN TEORI 

3.1.  PROSES BELAJAR MENGAJAR 

3.1.1.   Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu 

yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan 

melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian,  

penghargaan, minat, penyesuaian diri, pendeknya mengenai segala aspek atau  

pribadi seseorang (Nasution, 1995:35). Menurut pengertian secara psikologis, 

belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Slameto, 2003 : 2). 

3.1.2.   Pengertian Mengajar 

Menurut Slameto (1995:29) mengajar adalah penyerahan kebudayaan 

berupa pengalaman dan kecapakan kepada anak didik kita. Menurut Sudjana 

(2000:37) mengajar ialah sebagai alat yang direncanakan melalui pengaturan 

dan penyediaan kondisi yang memungkinkan siswa melakukan berbagai 

kegiatan belajar seoptimal mungkin. Pasaribu (1983 : 7) mengajar adalah suatu 

kegiatan mengorganisir (mengatur) lingkungan sebaik-baiknya dengan anak 

sehingga terjadi proses belajar. 

3.1.3.  Proses Belajar - Mengajar 

Belajar merupakan proses perubahan sedangkan belajar merupakan 

proses pengaturan agar perubahan itu terjadi. Seorang siswa yang telah 

melakukan kegiatan belajar dapat diukur prestasinya setelah melakukan 

kegiatan belajar tersebut dengan menggunakan suatu alat evaluasi yang 

meliputi tiga aspek yaitu afektif, kognitif dan psikomotor. 

3.2.  Hasil Belajar : 

1  Aktivitas 

Menurut Anton M . Mulyono (2001=26) aktivitas artinya “ kegiatan atau  

keaktifan”.  Jadi  segala  sesuatu  yang  dilakukan  atau  kegiatan-kegiatan yang 

terjadi baik fisik maupun non fisik, merupakan suatu aktivitas.Menurut Sriyono 

(Yasa, 2008) aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan  baik  secara  

jasmani  maupun  rohani.   

2  Hasil Belajar 
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a.   Pengertian hasil belajar 

Menurut Bloom dalam Suharsini Ari Kunto (1990:10) hasil belajar 

dibedakan menjadi 3 aspek yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik. hasil 

belajar dibidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa 

yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotorik setelah mengikuti 

proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrument tes atau 

instrumen yang relevan.  

b.   Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

1)  Faktor intern (dalam)  

2)  Faktor eksternal 

3.3.   METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

Konsep pembelajaran kooperatif (cooperative learning) bukanlah suatu 

konsep baru, melainkan telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada awal abad 

pertama, seorang filosofi berpendapat bahwa agar seseorang belajar harus 

memiliki pasangan. 

Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok.Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya 

dengan pembagian kelompok yang dilakukan secara asal- asalan. Pelaksanaan 

prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan 

pendidik mengelola kelas dengan efektif. 

Roger dan David Johnson dalam Lie (2002: 30) mengatakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus 

diterapkan. Kelima unsur tersebut yaitu : 

1) saling ketergantungan positif 

2) tanggung jawab perseorangan 

3) tatap muka 

4) komunikasi antar anggota 

5) evaluasi proses kelompok 

 Untuk memenuhi kelima unsur tersebut harus dibutuhkan proses yang melibatkan 

niat dan kiat para anggota kelompok para peserta didik harus mempunyai niat 

untuk bekerja sama dengan yang lainnya dalam kegiatan belajar kelompok yang 

akan saling menguntungkan. Selain niat, peserta didik juga harus menguasai kiat-



 

 

kiat berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Salah satu cara untuk 

mengembangkan niat dan kerja sama antar peserta didik dalam model pembelajaran 

kooperatif adalah melalui pengelolaan kelas. Ada tiga hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam pengelolaan kelas model pembelajaran kooperatif, yakni: 

pengelompokan, semangat kerja sama, dan penataan ruang kelas. 

3.3.1. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

Menurut Stahl dalam Ismail (2002: 12) bahwa ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif adalah : 

1. Belajar dengan teman 

2. Tatap muka antar teman 

3. Mendengarkan diantara anggota 

4. Belajar dari teman sendiri dalam kelompok 

5. Belajar dalam kelompok kecil 

6. Produktif berbicara atau mengemukakan pendapat 

7. Siswa membuat keputusan 

8. Siswa aktif 

Sedangkan menurut Johnson dalam Ismail (2002: 12) belajar dengan 

kooperatif mempunyai ciri : 

1. Saling ketergantungan yang positif 

2. Dapat dipertanggungjawabkan secara individu 

3. Heterogen 

4. Berbagi kepemimpinan 

5. Berbagi tanggung jawab 

6. Ditekankan pada tugas dan kebersamaan 

7. Mempunyai ketrampilan dalam berhubungan sosial 

8. Guru mengamati 

9. Efektifitas tergantung kepada kelompok 

Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembelajaran 

kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Siswa belajar dalam kelompok, produktif mendengar, mengemukakan 

pendapat dan membuat keputusan secara bersama. 

2. Kelompok siswa yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau dari 

latar belakang sosial, jenis kelamin, dan kemampuan belajar. 
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3. Panghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok. 

Menurut Ibrahim (2000:6) unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut : 

a. Siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka sehidup sepenanggungan 

bersama. 

b. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, 

seperti milik mereka sendiri. 

c. Siswa  harus  melihat  bahwa  semua  anggota  di  dalam  kelompoknya 

memiliki tujuan yang sama. 

d. Siswa haruslah berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara 

anggota kelompoknya. 

e. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan yang 

juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. 

f. Siswa  berbagi  kepemimpinan  dan  mereka  membutuhkan  ketrampilan 

untuk belajar bersama dalam proses belajarnya. 

g. Siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

3.3.2. Tujuan pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif mempunyai 

tiga tujuan yang hendak dicapai : 

1. Hasil belajar akademik 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa model 

pembelajaran kooperatif unggul dalam membantu siswa untuk memahami 

konsep-konsep yang sulit. 

2. Pengakuan adanya keragaman 

Model pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa dapat menerima teman- 

temannya yang mempunyai berbagai macam perbedaan latar belakang. 

Perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik 

dan tingkat sosial. 

3. Pengembangan ketrampilan sosial 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan sosial 

siswa. Ketrampilan social yang dimaksud dalam pembelajaran kooperatif adalah 
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berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau 

menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja sama dalam kelompok. 

3.3.3. Teknik Pembelajaran Kooperatif 

Teknik pembelajran kooperatif diantaranya : 

1. Mencari pasangan 

2. Bertukar pasangan 

3. Kepala bernomor 

4. Keliling kelompok 

5. Kancing gemerincing 

6. Dua tinggal dua tamu 

3.3.4. Manfaat Model Pembelajaran Kooperatif 

Manfaat-manfaat model pembelajaran  kooperatif bagi  siswa  dengan  hasil 

belajar yang rendah, antara lain Linda Lundgren dalam Ibrahim (2000 : 18) 

adalah : 

1. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

2. Memperbaiki kehadiran 

3. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

4. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

5. Konflik antar pribadi berkurang 

6. Pemahaman yang lebih mendalam 

7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 

8. Hasil belajar lebih tinggi 

3.3.5. Kooperatif Teknik Kancing Gemerincing 

Peneliti tertarik menggunakan model Kooperatif Kancing Gemerincing karena 

model ini berbeda dengan model kooperatif yang lainnya, dimana dalam 

pembalajaran khususnya dalam kerja kelompok menggunakan kancing-kancing 

yang berwarna- warni, sehingga siswa juga merasa tertarik dan senang, 

sehingga siswa ingin tahu serta mencobanya. 

Dengan asyiknya siswa dapat memilih kansing-kancing yang dikehendaki, 

model atau warna kancing tersebut. Kancing-kancing itulah yang dipakai siswa 

untuk mengeluarkan pendapatnya secara bergiliran. Anggota kelompok 

mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan 

mendengarkan pandangan dan pemikiran orang lain. Keunggulan  teknik 
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Kancing Karena dalam kerja kelompok sering ada anggota yang terlalu 

dominan bicara, sementara anggota lain pasif. Artinya pemerataan tanggung 

jawab dalam kelompok tidak tercapai, karena anggota yang pasif akan terlalu 

menggantungkan diri paa rekannya yang dominan (Lie, 2005; 54). 

3.3.6. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Kancing Gemerincing 

1.   Guru menyiapkan satu kotak kecil berisi kancing-kancing. 

2. Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kancing 

disesuaikan dengan banyak siswa (menurut kebutuhan). 

3. Setiap kali seorang siswa berbicara dalam menyelesaikan tugas kelompok, 

dia harus menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya ditengah- 

tengah. 

4.   Jika kancingnya sudah habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai kancing 

semua rekannya habis. 

4. KERANGKA BERPIKIR

 

5. HIPOTESIS 

1. Melalui Metode Kooperatif Kancing Gemerincing dapat meningkatkan hasil 
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belajar IPA kelas III SD Kanisius Pati 02. 

2. Melalui  Metode  Kooperatif  Kancing  Gemerincing  dapat  meningkatkan 

aktivitas belajar IPA kelas III SD Kanisius Pati  

6. METODE PENELITIAN 

Ada beberapa macam metode yang kita kenal diantaranya adalah 

kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang dikembangkan dari teori 

konsstruktivisme karena mengembangkan struktur kognitif untuk membangun 

pengetahuan sendiri melalui berfikir rasional (Rostaman et al.. 2003; 206) 

6.1. RENCANA PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang terbagi dalam 

dua siklus. Pada siklus pertama terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, 

tindakan, evaluasi, dan refleksi. Sedangkan pada siklus yang kedua terdiri dari 

empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, evaluasi, dan refleksi.  

1. Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan adalah materi kelas 3 semester I yaitu Aku 

Dipanggil untuk Berkembang. 

Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk soal uraian. 

2. Indikator Kinerja 

Indikator yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah keaktifan dan prestasi 

belajar. 

3.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilaksanakan secara kuantitatif dan kualitatif. Uraian 

tentang kuantitatif dan kualitatif adalah sebagai berikut : 

a. Teknik Kuantitatif 

Dijelaskan oleh Deni Andriana bahwa peneliti menggunakan 

triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam 

pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan  sesuatu  yang lain  dalam membandingkan  hasil  wawancara 

terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen.  

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 



 

 

dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti 

hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. 

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat  yang  berbeda  dalam  penelitian  kualitatif  (Patton,1987:331).   

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam 

riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang 

peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek 

validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu 

penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang  lain  di  luar  data  itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan 

untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. 

Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi 

adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun 

interpretatif  dari  sebuah  riset.  Dengan  demikian  triangulasi  memiliki  arti 

penting   dalam   menjembatani   dikotomi   riset   kualitatif   dan   kuantitatif, 

sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data 

triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif   diperoleh   dari   tes   tertulis  dengan   pembelajaran   Kooperatif 

Kancing Gemerincing yang telah dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. 

Nilai  masing-masing  siklus  dihitung  dalam  satu  kelas,  kemudian  jumlah 

tersebut dihitung dalam presentase dengan rumus sebagai berikut : 

Presentase Siswa =  EN x  100% 

n x s 

Keterangan : 

EN : Jumlah nilai dalam satu kelas n

 : Nilai maksimal soal tes 

s : Banyaknya siswa dalam satu kelasHasil penghitungan ini 

selanjutnya dibandingkan dan hasil inilah akan memberikan gambaran  tentang 
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presentase  peningkatan  hasil  belajar  siswa dengan pembelajaran Kooperatif 

Kancing Gemerincing. 

b. Teknik Kualitatif 

1. Validitas Data. 

Data yang telah dikaji, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan 

penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Cara yang 

digunakan berupa triangulasi dikembangkan dalam dua macam yaitu 

a. Triangulasi data 

b. Triangulasi metode 

2. Tehnik Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Langkah – langkah tehnik analisis data : 

a. Pengumpulan data / sajian data 

b. Reduksi data 

c. Penarikan kesimpulan  

7.   INDIKATOR KEBERHASILAN 

Untuk  mengetahui  meningkatnya  keaktifan  dan hasil  belajar  siswa 

dengan motode kooperatif kancing gemerincing, maka ditetapkan indikator 

keberhasilan sebagai berikut : 

a. Sebelum diterapkan strategi pembelajaran kooperatif kancing gemerincing 

menurut guru kelasnya keaktifan   siswa rendah   sehingga hasil belajar 

rata – rata  73,36% di bawah  KKM. 

b.  Setelah dilaksanakan tindakan pembelajaran dengan metode kooperatif 

kancing gemerincing keaktifan siswa meningkat sehingga hasil belajar 

siswa mencapai ketuntasan 100% dengan KKM 80. 

8. PEMBAHASAN 

Pada  awal  pembelajaran  siswa  terlihat  dapat  mengikuti  pelajaran  dengan 

baik. Motivasi yang diberikan guru dapat membuat siswa menjadi tertarik dan 

bersemangat dengan metode pembelajaran yang baru karena belum pernah 

menerima ataupun melaksanakan metode pembelajaran kooperatif kancing 

gemerincing. Namun setelah guru memberi tugas kepada siswa, mulai timbul 



 

 

68 

permasalahan. 

Berikut ini diuraikan masalah – masalah tersebut : 

1 Siswa masih ada yang tidak mampu menyelesaikan tugas dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

2 Masih ada siswa yang ragu – ragu menyampaikan pendapatnya dalam 

diskusi kelompok 

3 Siswa yang cenderung diam makan waktu yang lama dalam 

menyampaikan pendapatnya. 

Pada siklus yang ke II, terjadi peningkatan keaktifan maupun hasil 

belajarnya, sehingga semua siswa mencapai ketuntasan. Hal ini terjadi karena 

guru member peneguhan dengan motivasi yang kuat serta metode pembelajaran 

yang menarik, sehingga anak semakin berani dan percaya diri dalam 

mengungkapkan pendapatnya dalam berdiskusi. 

Winkel ( 1989 :15 ) mengemukakan bahwa belajar pada masnusia 

merupakan suatu proses siklus yang yang berlangsung dalam interaksi aktif 

subyek dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan  – perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan yang bersifat menetap/ konstan. 

selain  itu  sudirman  (  1992  :  22  )  menyatakan  bahwa  belajar senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau ketrampilan dengan serangkaian 

kegiatan, misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, dan lain 

sebagainya. 

Menurut Nasran ( Dalam Tim Dosen 1980 : 25 ) mengemukakan bahwa 

hasil belajar merupakan hasil akhir pengembalian keputusan mengenai tinggi 

rendahnya nila yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil belajar dikatakan tinggi apabila tingkat kemampuan siswa bertambah dari 

hasil sebelumnyaMenurut Daris ( dalam Abdullah 2007 ) : 9 ) mengatakan : “ 

Dalam setiap proses belajar akan selalu terdapat hal nyata yang dapat 

diukur.Hasil nyata yang dapat diukur dinyatakan sebagai hasil belajar. 

Jadi hipotesis yang diajukan yang berbunyi : 

1.   Melalui Metode Kooperatif Kancing Gemerincing dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA kelas III SD Kanisius Pati 02. 

2.   Melalui Metode Kooperatif Kancing Gemerincing dapat meningkatkan 

aktifitas belajar IPA kelas III  SD Kanisius Pati 02 diterima kebenarannya 



 

 

9. SIMPULAN DAN SARAN 

9.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.   Aktivitas belajar siswa meningkat, pada siklus I rata – rata siswa yang 

aktif mencapai 73,36 %, sedang pada siklus II nilai rata – rata 76,24 %. 

2.   Hasil prestasi belajar siswa pada siklus I, nilai rata – rata 78,80 (jumlah 

siswa yang tuntas belajar ada 16 anak) dengan ketuntasan belajar klasikal 

64 % sedangkan pada siklus II nilai rata – rata 86 (semua siswa tuntas 

belajar yiatu 25 anak) dengan ketuntasan 100 %. 

3.   Dengan adanya peningkatan nilai rata – rata baik aktivitas siswa maupun 

hasil belajar siswa, dengan demikian pembelajaran melalui metode 

Kooperatif  Teknik  Kancing  Gemerincing  dapat  meningkatkan  hasil 

belajar siswa dan jumlah siswa yang tuntas. 

9.2.  Aplikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan  hasil  penelitian  tindakan  kelas  yang  menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif kancing gemerincing ternyata dapat: 

1.   Lebih  meningkatkan  aktifitas  siswa  dalam  belajar.  Siswa  dapat  semakin 

berani  mengemukakan  pendapat  sehingga  dapat  bekerja  dalam  kelompok 

dengan baik.  

2.   Pembelajaran dapat berjalan lancer 

3.   Siswa semaki aktif dalam pembelajaran maka hasil belajarnya pun akan lebih 

baik / meningkat Lebih banyak siswa yang tuntas 

9.3.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan 

dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa dikelas ini melalui 

metode kooperatif kancing gemerincing, maka diajukan sejumlah saran sebagai 

berikut : 

1.   Kepala sekolah 

Selalu memberi dorongan kepada para guru untuk selalu menerapkan model 

pembelajaran kooperatif kancing gemerincing yang dapat melibatkan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dikelas 

2.   Bagi guru kelas 



 

 

a.   Diharapkan guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif kancing 

gemerincing yang melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran secara 

aktif karena jika siswa ikut terlibat aktif didalamnya maka konsep atau ilmu 

yang diperoleh siswa akan lebih bermakna dan bertahan lama. 

b.   Guru memberikan remidi bagi siswa yang belum tuntas  

c.   Guru perlu memberi jam tambahan atau pengayaan 
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