
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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  dan dikembangkan  berdasarkan  seperangkat 

kompetensi tertentu yang harus  dipelajari  dan ditampilkan siswa. Kurikulum ini 

diterapkan pada semua mata pelajaran..  

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. Contoh metode yang 

dipakai yaitu metode tanya jawab, ceramah dan diskusi. 

Metode pembelajaran di atas  merupakan metode pembelajaran yang 

kurang mengena pada anak-anak masa sekarang. Penggunaan metode 

pembelajaran di atas akan menyebabkan siswa mudah bosan, mendengarkan 

dengan ogah-ogahan, materi diterima sambil lalu, materi tidak diingat bahkan 

mudah dilupakan, suasana kegiatan belajar pasif, anak-anak tidak tertarik untuk 

kreatif dan berinisiatif sehingga hasil tidak maksimal. 
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Kegiatan pembelajaran antara guru, siswa, materi pelajaran serta metode 

mengajar tidak dapat dipisahkan. Guru mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kegiatan pembelajaran, karena guru merupakan kunci keberhasilan dari 

proses pembelajaran. Pengelolaan kelas yang baik, membimbing siswa agar dapat 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan adalah tugas dari seorang guru. 

Guru dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi terhadap kegiatan belajar-

mengajar agar siswa tidak mengalami kebosanan dalam menerima penjelasan 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Beberapa upaya telah ditempuh untuk memperbaiki proses dan hasil 

belajar siswa  seperti dengan tanya jawab ataupun diskusi kelompok. Namun 

demikian hal tersebut belum mampu memperbaiki proses dan hasil belajar siswa.  

Padahal untuk taraf penguasaan materi pelajaran pada konsep dasarnya saja, sudah 

diupayakan dengan memanfaatkan alat peraga yang ada, mengadakan tanya jawab 

dengan siswa, dan memberikan tugas secara induvidu maupun secara kelompok.  

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.  

Kebanyakan ketidak berhasilan dalam pembelajaran dikarenakan guru 

masih banyak menggunakan metode yang monoton, padahal materi 



pembelajarannya sulit, tidak mudah dipahami oleh siswa sehingga nilai hasil 

belajarnya masih di bawah KKM.  

Hasil awal dari pembelajaran yaitu :  

1. Nilai rata-rata adalah 6.5 

2. KKM 7.5 

3. Jumlah siswa 25 anak, yang tuntas 15 anak (60%), sedangkan yang 

belum 10 anak (40%) 

Masih rendahnya aktifitas dan hasil belajar siswa dari pengamatan pada 

umumnya kegiatan pembelajaran IPA pada materi”Lingkungan Sehat dan 

Lingkungan Tidak Sehat” diakibatkan oleh :  

1.   Faktor Siswa: 

a. Motivasi belajar siswa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari cara siswa 

dalam mengikuti pelajaran yaitu siswa kurang memperhatikan pada waktu 

guru menerangkan, kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, 

masih pasif bertanya walaupun belum paham terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. 

b. Siswa kurang percaya diri sehingga takut salah untuk mencoba 

mengungkapkan pengertian dan pemahaman yang ditangkap sehubungan 

dengan materi yang diajarkan. 

2. Faktor Guru : 

a. Guru kurang mempersiapkan pengajaran secara matang dan sungguh-

sungguh 



b. Guru kurang berusaha untuk berinovasi dalam penggunaan model 

pembelajaran kreatif, tepat dan menyenangkan. 

Berdasarkan pengalaman kami selama mengajar di sekolah pembelajaran 

IPA kurang begitu menarik sehingga pemahaman siswa juga kurang dan akhirnya 

nilai siswa masih belum maksimal, kami merasa bahwa dengan adanya perubahan 

dalam proses belajar, nilai siswa dapat lebih meningkat. Oleh sebab itu perlu 

kiranya ada perubahan proses pembelajaran terhadap anak didik yang 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui aktifitas belajar yang lebih menarik  

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. 

Pada model pembelajaran ini, siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Hal 

ini dirasa cukup efektif dibanding dengan model pembelajaran secara klasikal. 

Siswa dituntut lebih aktif secara individu, karena mereka tergabung dalam satu 

kelompok dan mereka merupakan bagian dari sebuah tim yang mempunyai tujuan 

bersama yang akan dicapai. Berhasil atau tidaknya kelompok akan menjadi 

tanggung jawab bersama. Guru menjadi pembimbing yang baik yaitu dengan 

mengarahkan siswa agar dapat mengalami sendiri, menemukan pemahaman-

pemahaman baru dan mendapatkan pengalaman belajar. 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. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

a. Pada mata pelajaran IPA kelas III SD Kanisius Pati 02 ada 15 anak dari 35 

siswa yang nilainya di bawah KKM (75%). 

b. Guru setiap mengajar IPA masih menggunakan Metode Ceramah dan tugas.   

C. RUMUSAN MASALAH  

1. Apakah melalui Metode Kooperatif Kancing Gemerincing dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas III SD Kanisius Pati 02 ? 

2. Apakah melalui Metode Kooperatif Kancing Gemerincing dapat 

meningkatkan keaktifan belajar belajar IPA siswa kelas III SD Kanisius 

Pati 02 ? 

D.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. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi sekolah: Dengan hasil penelitian ini diharapkan SD Kanisius Pati 02 

dapat lebih meningkatkan pemberdayaan metode Kooperatif Kancing 

Gemerincing agar aktivitas belajar siswa lebih baik. 

2. Bagi guru: Sebagai bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dikelasnya. 

3. Bagi siswa: Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk memanfaatkan 

teman sebaya dalam rangka meningkatkan prestasi belajarnya. 

4. Bagi orang tua: Sebagai bahan masukan bagi orang tua dalam 

pendampingan belajar putera-puterinya. 

 

F. PENEGASAN ISTILAH  

Penegasan Istilah dimaksudkan untuk memperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dalam penelitian ini dan tidak menimbulkan interpretasi yang 

berbeda dari pembaca. 

 Istilah-istilah yang perlu diberi penegasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 



1. Meningkatkan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminto (1984) 

Meningkatkan artinya menaikkan, mempertinggi, memperhebat. Dalam 

meningkatkan ini yang ditingkatkan adalah hasil belajar Pendidikan IPA 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi hasil belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses 

belajar yang merupakan bukti dari usaha yang telah dilakukan. 

 Menurut Nasrun (dalam Tim Dosen 1980 : 25) mengemukakan bahwa : 

“Hasil belajar merupakan hasil akhir pengambilan keputusan mengenai tinggi 

rendahnya nilai yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil belajar dikatakan tinggi apabila tingkat kemampuan siswa bertambah 

dari hasil sebelumnya.” 

  Hasil belajar sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas yakni 

untuk bermacam-macam aturan terhadap apa yang telah dicapai oleh murid, 

misalnya ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan rumah, tes lisan yang 

dilakukan selama pelajaran berlangsung, tes akhir semesteran dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksudkan adalah hasil tes tiap 

siklus. 

 Menurut Davis (dalam Abdullah2007 : 4) mengatakan : “Dalam setiap 

proses belajar akan selalu terdapat hal nyata yang dapat diukur. Hasil nyata 

yang dapat diukur dinyatakan sebagai prestasi belajar seseorang.” 



 Uraian-uraian di atas dengan jelas mengatakan bahwa suatu proses 

belajar mengajar pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan siswa yang 

mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Dalam arti bahwa perubahan 

kemampuan merupakan indikator untuk mengetahui hasil prestasi belajar 

siswa. 

   Beberapa pendapat diatas mengatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil 

yang diperoleh siswa setelah ia menerima suatu pengetahuan yang berupa 

angka (nilai). Jadi aktivitas siswa mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar, tanpa adanya aktivitas siswa maka proses 

belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik, akibatnya hasil belajar yang 

dicapai siswa rendah. 

 Hasil belajar yang dipakai oleh peneliti adalah aspek afektif yaitu keaktifan dan 

aspek kognitif yaitu prestasi belajar. 

3. Keaktifan belajar  

Keaktifan belajar terdiri dari kata kreativitas dan kata belajar. Keaktifan 

memilki kata dasar aktif yang berarti giat dalam belajar/berusaha. 

Keaktifan belajar berarti suatu usaha atau kerja yang dilakukan dengan 

giat dalam belajar.  

Ciri-ciri keaktifan belajar siswa ada 4 yaitu : 

a. Keinginan dan keberanian menampilkan perasaan.  

b. Keinginan dan keberanian serta kesempatan berprestasi dalam 

kegiatan baik persiapan, proses dan kelanjutan belajar. 



c. Penampilan berbagai usaha dan kreativitas belajar mengajar dalam 

menjalani dan meyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai 

mencapai keberhasilannya. 

d. Kebebasan dan keleluasaan melakukan haln tersebut diatas tanpa 

tekanan guru atau pihak lain. 

    4..Hasil Belajar    

   Hasil Belajar merupakan hasil dari suatu interaksi hasil belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang 

merupakan bukti dari usaha yang telah dilakukan.  

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

”Hasil belajar merupakan hasil akhir pengambilan keputusan mengenai tinggi 

rendahnya nilai yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil belajar dikatakan tinggi apabila tingkat kemampuan siswa bertambah dari 

hasil sebelumnya.  

   Hasil belajar sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas yakni untuk 

bermacam-macam aturan terhadap apa yang telah dicapai oleh siswa, misalnya 

ulangan harian, tugas PR, TES lisan yang dilakukan selama pelajaran 

berlangsung, TES akhir semester dan sebagainya. Dalam penelitian ini, hasil 

belajar yang dimaksudkan adalah hasil TES tiap siklus.  

   Menurut Davis (dalam Abdullah 2007 : 4) mengatakan : ”Dalam setiap 

proses belajar akan selalu terdapat hal nyata yang dapat diukur. Hasil nyata 

yang dapat diukur dinyatakan sebagai prstasi belajar seseorang”.  



   Uraian-uraian diatas dengan jelas mengatakan bahwa suatu proses belajar 

mengajar pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan siswa yang mencakup 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Dalam arti bahwa perubahan kemampuan 

merupakan indikator untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa. 

   Beberapa pendapat di atas mengatakan bahwa hasil belajar merupakan 

hasil yang diperoleh siswa setelah ia menerima suatu pengetahuan yang berupa 

angka atau nilai. Jadi aktifitas siswa mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar, tanpa adanya aktifitas siswa maka proses belajar 

mengajar tidak akan berjalan dengan baik, akibatnya hasil belajar yang dicapai 

siswa rendah.     

 


