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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

     Dalam kajian teori ini, peneliti ini akan membahas beberapa hal 

yang berkaitan dengan penelitihan yang hendak dilaksanakan, yaitu 

1).Hakikat ipa, yang berisi pengertian ipa, tujuan ipa, prinsip-prinsip 

pembelajaran ipa, ruang lingkup pembelajaran ipa,2). Hakikat model 

pembelajaran kancing gemerincing yang berisi pengertian model 

pembelajaran kancing gemerincing, kerangka berfikir, kajian relevan 

dan rumusan hipotesa. 

2.1.1. Hakikat IPA 

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sering disebut dengan kata 

sains berasal dari kata natural. Natural berarti alamiah dan 

berhubungan dengan alam, sedangkan arti kata science berarti ilmu 

pengetahuan. Kata sains yang digunakan dalam sebagian IPA berbeda 

dengan kata sains yang digunakan pada pengertian social science, 

educational science, political science dan penggunaan kata science 

yang lainnya. Menurut Patta Bundu (2006: 9) yang dimaksud kata 

sains dalam kurikulum pendidikan di Indonesia adalah IPA itu sendiri. 

Ruang lingkup sains itu sendiri adalah sains (tingkat SD), sains 

Biologi, sains Kimia, sains Bumi dan Antariksa (tingkat sekolah 

menengah). 

     Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses 

ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula sebagai 

proses, sebagai produkdan sebagai prosedur Trianto (2010:37). 

Sebagai proses diartikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan 

yang diajarkan dalam sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran 

atau dessiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur dimaksudkan adalah 

metodologi atau cara yag dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada 

umumnya) yang lazim disebut metode ilmiah (scientific method). 
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     Selain sebagai proses dan produk, Daud Joesoef (1990: 7), pernah 

mengajurkan agar IPA dijadikan sebagai suatu “Kebudayaan” atau 

suatu kelompok atau institusi sosial dengan tradisi nilai, aspirasi, 

maupun inspirasi. 

     Sementara itu, (Trianto 2010) mengatakan bahwa IPA hakikatnya 

merupakan suatu produk, proses dan aplikasi. Sebagai produk IPA 

merupakan sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep dan 

bagan konsep. Sebagai suatu proses, IPA merupakan proses yang 

dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan 

mengembangkan produk-produk sains dan sebagai aplikasi, teori-teori      

IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan 

bagi kehidupan. 

     IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh tidak hanya 

produk saja tetapi juga mencakup pengetahuan seperti keterampilan 

dalam hal melaksanakan penyelidikan ilmiah. Proses ilmiah yang 

dimaksud misalnya melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis yang 

bersifat rasional. Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah itu 

saintis memperoleh penemuan-penemuan atau produk yang berupa 

fakta, konsep, prinsip, dan teori.  

     Carin (dalamYusuf, 2007:1) menyatakan bahwa IPA sebagai 

produk atau isi mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan 

teori IPA.Jadi pada hakikatnya IPA terdiri dari tiga komponen, yaitu 

sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. Hal ini berarti bahwa 

IPA tidak hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau berbagai 

macam fakta yang dihafal, IPA juga merupakan kegiatan atau proses 

aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari gejala-gejala alam yang 

belum dapat direnungkan. 

     Pengertian IPA menurut Fowler (dalamSanti, 2006:2.9) menyatakan 

IPA adalah “Ilmu yang  sistematis dan di rumuskan, ilmu ini 

berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan terutama di dasarkan 

ataspengamatan  dan induksi”. 
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Menurut Nash (dalamUsman, 2006) IPA adalah“ Suatu cara atau 

metode untuk mengamati alam yang bersifat analisi, lengkap cermat 

serta menghubungkan antara fenomena lain sehingga keseluruhannya 

membentuk suatuperspektif yang baru tentang objek yang di amati. 

     Dari pendapat diatas dapat diartikan IPA adalah teoritis diperoleh 

dengan metode khusus untuk mendapatkan suatu konsep berdasarkan 

hasil observasi dan eksperimen tentang gejala alam dan berusaha 

mengembangkan rasa ingin tahu tentang alam serta berperan dalam 

memecahkan menjaga dan melestarikan lingkungan 

Pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari segi produk, proses dan 

dari segi pengembangan sikap. Artinya, belajar IPA memiliki dimensi 

proses, dimensi hasil (produk), dan dimensi pengembangan sikap 

ilmiah. Ketiga dimensi tersebut bersifat saling terkait. IPA Sebagai 

Pemupukan Sikap Makna “sikap” pada pengajaran IPA SD/MI dibatasi 

pengertiannya pada “sikap ilmiah terhadap alam sekitar”. Beberapa ciri 

sikap ilmiah itu adalah:  

1. Objektif terhadap fakta, artinya tidak dicampuri oleh perasaan 

senang atau tidak senang.  

2. Tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bila belum cukup data 

yang menyokong kesimpulan itu.  

3. Berhati terbuka, artinya mempertimbangkan pendapat atau 

penemuan orang lain sekalipun pendapat atau penemuan itu 

bertentangan dengan penemuaannya sendiri.  

4. Tidak mencampur adukkan fakta dengan pendapat.  

5. Bersifat hati-hati.  

6. Ingin menyelidiki (Srini M. Iskandar 2001: 13 -14) 

Ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran di SD yang 

dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep 

yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari 

pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah lain penyelidikan, 

penyusunan dan pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara 
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lain penyelidikan penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. Pada 

prinsipnya mempelajari IPA sebagai cara mencari tahu dan cara 

mengerjakan atau melakukan dapat membantu siswa untuk memahami 

alam sekitar secara lebih mendalam. 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa IPA merupakan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai 

pengetahuan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses 

penemuan dan memiliki sikap ilmiah. 

2.1.1.1 Tujuan IPA 

Pembelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut:  

a. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap 

sains, teknologi, dan masyarakat.  

b. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan.  

c. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

d. Mengembangkan kesadaran tentang pesan dan pentingnya sains 

dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman 

kebidang pengajaran lain.  

f. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam.  

g. Menghargai berbagai macam bentuk ciptaan tuhan di alam 

semesta ini untuk dipelajari (BSPN, 2006:5).  

Maksud dan tujuan tersebut adalah agar siswa memiliki pengetahuan 

tentang gejala alam, berbagai jenis dan perangai lingkungan melalui 

pengamatan agar siswa tidak buta akan pengetahuan dasar mengenai 

IPA 

 



13 
 

 
 

1. Prinsip-prinsip pembelajaran IPA  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut siswa tidak 

hanya belajar dari buku, melainkan dituntut untuk belajar 

mengembangkan kemampuan dirinya. Melatih keterampilan siswa 

untuk berfikir secara kreatif dan inovatif merupakan latihan awal bagi 

siswa untuk berfikir kritis untuk mengembangkan daya cipta dan 

mengembangkan minat dalam diri siswa secara dini. Guru sebagai 

faktor penunjang keberhasilan pengajaran IPA dituntut kemampuannya 

untuk dapat menyampaikan bahan kepada siswa dengan baik untuk itu 

guru perlu mendapat pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan 

suatu bahan pengajaran atau metode apa yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPA. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah 

yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk pada lingkungan. Pembelajaran 

IPA sebaiknya dilaksanakan dengan pendekatan yang dapat 

menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Prinsip utama pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam yaitu:  

1. Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita dimulai melalui 

pengalaman baik secara inderawi maupun noninderawi.  

2. Pengetahuan yang diperoleh ini tidak pernah terlihat secara 

langsung karena itu perlu diungkap selama proses pembelajaran. 

pengetahuan siswa yang diperoleh dari pengalaman itu perlu 

diungkap di setiap awal pembelajaran.  

3. Pemgetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang 

konsisten dengan pengetahuan para ilmuan, pengetahuan yang kita 

miliki. Pengetahuan yang demikian kita sebut miskonsepsi. kita 
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perlu merancang kegiatan yang dapat membetulkan miskonsepsi 

ini selama pembelajaran.  

4. Dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, 

lambang dan relasi dengan konsep yang lain. Tugas kita sebagai 

guru IPA adalah mengajar siswa untuk mengelompokkan 

pengetahuan yang sedang dipelajari itu ke dalam fakta, data, 

konsep, simbol dan hubungan dengan konsep lain.  

5. Ilmu Pengetahuan Alam atas produk, proses dan prosedur. Karena 

itu kita perlu mengenalkan ketiga aspek ini walaupun hingga kini 

masih banyak guru yang lebih senang menekankan pada produk 

Ilmu Pengetahuan Alam saja. (Leo Sutrisno, 2007 : 3 – 5)  

     Menurut Sri Sulistyorini (2007: 43) untuk mengajarkan IPA 

dikenal beberapa pendekatan, yakni (1) pendekatan kepada fakta-

fakta, (2) pendekatan konsep (3) dan pendekatan proses. 

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan fakta terutama 

bermaksud menyodorkan penemuan-penemuan IPA. Pendekatan 

ini tidak mencerminkan gambaran yang sebenarnya tentang sifat 

IPA. Selanjutnya konsep adalah suatu ide yang mengikat banyak 

fakta menjadi satu. Untuk memahami suatu konsep, anak perlu 

bekerja dengan objek-objek yang kongkret, memperoleh fakta-

fakta, melakukan ekplorasi dan memanipulasi ide secara mental, 

tidak sekedar menghafal. Oleh karena itu, pendekatan konsep 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang IPA dibandingkan 

dengan pendekatan faktual. Kemudian suatu pendekatan proses 

dalam pembelajaran IPA didasarkan atas pengamatan yang disebut 

sebagai keterampilan proses dalam IPA. 

 

2.1.1.2 Ruang lingkup pembelajaran IPA  

     Ruang lingkup bahan kajian Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah 

Dasar dalam (BSPN, 2006) meliputi aspek-aspek berikut:  
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1. Mahluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia,hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan.  

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair, padat 

dan gas.  

3. Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, panas, magnet 

listrik, cahaya dan pesawat sederhana. Bumi dan alam semesta 

meliputi : tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya.  

2.1.1.3 Pembelajaran IPA kelas 2 

     Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Ilmu 

Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar diberikan secara mata pelajaran sejak 

kelas I sampai kelas VI, sedang kelas 1 sampai kelas III diberikan secara 

tematik pada pelajaran lain. Karena di dalam penelitian ini yang penulis 

kaji bahan kelas II, maka di bawah ini penulis sampaikan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

kelas II 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran Kancing Gemerincing 

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing. Model pembelajaran kooperatif tipe 

kancing gemerincing pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan. 

Tipe kancing gemerincing merupakan salah satu dari jenis metode 

struktural, yaitu metode yang menekankan pada struktur-struktur khusus 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa.  

2.1.2.1 Pengertian Kancing Gemerincing 

     Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemericing dikembangkan 

oleh Spencer Kagan (1992). Model pembelajaran kooperatif tipe ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik. Keunggulannya adalah untuk mengatasi hambatan pemerataan 

kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Dalam diskusi 

kelompok sering ada anggota yang terlalu dominan dan banyak bicara. 

Sebaliknya ada juga anggota yang pasif dan pasrah saja pada rekannya 
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yang lebih dominan. Dalam situasi seperti ini, pemerataan tanggung jawab 

dalam kelompok bisa tidak tercapai karena anggota yang pasif akan terlalu 

menggantungkan diri pada rekannya yang dominan. Model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing memastikan bahwa setiap siswa 

mendapatkan kesempatan untuk berperan serta (Sugiyanto, 2009). 

     Menurut Lie (2008:63) “Kancing Gemerincing adalah salah satu tipe 

model pembelajaran kooperatif yang masing-masing anggota kelompoknya 

mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi mereka dan 

mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota kelompok lain.”  

     Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 

menurut Millis dan Cottel : Adalah jenis model pembelajaran kooperatif 

dengan cara siswa diberikan chips yang berfungsi sebagai tiket yang 

memberikan izin pemegangnya untuk berbagi informasi, berkontribusi 

pada diskusi, atau membuat titik debat. Peneliti menarik kesimpulan 

berdasarkan definisi di atas, bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

kancing gemerincing adalah tipe pembelajaran kooperatif yang setiap 

anggota mendapatkan kancing-kancing atau benda-benda yang harus 

digunakan setiap kali mereka ingin berbicara. Siswa mendapat kesempatan 

untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan 

pemikiran siswa lain. Selain itu, untuk mengatasi hambatan pemerataan 

kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok, dan dapat memastikan 

bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berperan serta.  

 

2.1.2.2 Tujuan Pembelajaran Kancing gemerincing 

     Tujuan pembelajaran kancing gemerincing adalah mengoptimalkan 

kompetensi individu menjadi kompetensi kelompok dalam mencapai tujuan 

pembelajaran bersama, hal ini memberikan kesempatan kepada siswa agar 

dapat terlibat secara aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar, sebagai 

fondasi yang baik untuk meningkatkan prestasi siswa. 

Adapun tujuan model pembelajaran kancing gemerincing adalah 
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a. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep 

sendiri dan cara memecahkan masalah, 

b. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan 

kreatifitas dalam melakukan komunikasi dengan teman 

sekelompoknya, 

c. membiasakan siswa untuk bersikap terbuka namun tegas, 

d. meningkatkan motivasi belajar siswa, 

e. membantu guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Karena 

langkah-langkah pembelajaran kancing gemerincing mudah 

diterapkan di sekolah, 

f. mendorong motivasi guru untuk menciptakan media pengajaran, 

karena media begitu penting dalam pembelajaran. 

 

2.1.2.3 Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kancing 

gemerincing 

     Kelebihan model pembelajaran kancing gemerincing 

Dalam pembelajaran kooperatif model talking chips masing-masing 

anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan 

kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran 

anggota yang lain dalam kelompoknya. Keunggulan lain dari model 

ini adalah untuk mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang 

sering mewarnai kerja kelompok. Dalam banyak kelompok 

kooperatif yang lain sering ada anggota yang selalu dominan dan 

banyak bicara. Sebaliknya, ada juga anggota yang pasif dan pasrah 

saja pada rekannya yang lebih dominan. Dalam situasi seperti ini, 

pemerataan tanggung jawab dalam kelompok bisa tidak tercapai 

karena anggota yang pasif akan selalu menggantungkan diri pada 

rekannya yang dominan. Model pembelajaran talking chips 

memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk 

berperan serta.  
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Kelemahan model pembelajaran kancing gemerincing 

     Kelemahan dalam model pembelajaran kancing gemerincing 

diantaranya: 

a. Tidak semua konsep dapat mengungkapkan model kancing 

gemerincing, disinilah tingkat profesionalitas seorang guru 

dapat dinilai. 

b. Pengelolaan waktu saat persiapan dan pelaksanaan perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

terutama dalam proses pembentukan pengetahuan siswa. 

c. Pembelajaran model talking chips memerlukan persiapan yang 

cukup sulitm,  

d. Guru dituntut untuk dapat mengawasi setiap siswa yang ada di 

kelas, oleh karena itu cukup sulit dilakukan terutama jika 

jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak. 

 

2.1.2.4 Analisis model pembelajaran kancing gemerincing 

     Model  pembelajaran  yang  telah dikemukakan, menurut Bruce 

Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun (2009) memiliki unsur-unsur 

berikut ini. 

1. Sintak 

Sintak yaitu urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-

fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru bila ia 

menggunakan model pembelajaran tertentu. Misalnya model 

eduktif akan menggunakan sintak yang berbeda dengan metode 

induktif. 
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Tabel 2.1 

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing 

Gemerincing  

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran (atau indikator hasil 

belajar), guru memotivasi siswa, guru 

mengaitkan pelajaran sekarang dengan 

yang terdahulu. 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat bacaan. 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa cara 

membentuk kelompok belajar, guru 

mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar(setiap 

kelompok beranggotakan 4-5 orang 

dan harus heterogen terutama jenis 

kelamin dan kemampuan siswa, dan 

setiap anggota diberi tanggung jawab 

untuk mempelajari atau mengerjakan 

tugas), guru menjelaskan tentang 

penggunaan media kancing sebagai 

salah satu tiket untuk berpendapat di 

dalam kelompoknya masing-masing.  

Fase-4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat siswa 

mengerjakan tugas. 

Fase-5 

Evaluasi 

 

 

 

 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau meminta siswa mempresentasikan 

hasil kerjanya, kemudian dilanjutkan 

dengan diskusi. 

Fase-6 

Memberikan 

penghargaan 

Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa yang berprestasi untuk 

menghargai upaya dan hasil belajar 

siswa baik secara individu maupun 

kelompok. 
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2. Sistem sosial 

     Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada 

saat terjadinya proses pembelajaran (situasi atau suasana dan 

norma yang berlaku dalam penggunaan metode pembelajaran 

tertentu. System social yang terdapat dalam model ini 

berlandasakan pada proses demokrasi dan keputusan kelompok. 

Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru tidak sepenuhnya menjadi 

pusat perhatian namun perhatian tertuju pada siswa. Dalam system 

social disini adalah sikap salimg membantu dalam menyelesaikan 

pertanyaan yang diberikan guru setiap masing-masing kelompok, 

dan sikap toleransi ketika dihadapkan pada kegiatan persentasi 

dalam menghargai pendapat setiap kelompok. 

3. Prinsip reaksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Prinsip reaksi berkaitan dengan pola kegiatan yang 

menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan 

memperlakukan para siswa, termasuk bagaimana seharusnya guru 

memberikan respon terhadap siswa. Prinsip ini memberi petunjuk 

bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan permainan yang 

berlaku pada setiap model pembelajaran. Dalam kegiatan ini Guru 

menjelaskan kepada siswa cara membentuk kelompok belajar, 

guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok 

belajar(setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang dan harus 

heterogen terutama jenis kelamin dan kemampuan siswa, dan 

setiap anggota diberi tanggung jawab untuk mempelajari atau 

mengerjakan tugas), guru menjelaskan tentang penggunaan media 

kancing sebagai salah satu tiket untuk berpendapat di dalam 

kelompoknya masing-masing. guru memberikan 4 buah kancing 

setiap kelompok, kancing tersebut digunakan ketika siswa 

menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat sesuai 

jawaban yang telah dikerjakan setiap kelompok. 
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4. Sistem pendukung 

     Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan dan alat yang 

diperlukan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran 

secara optimal. Dalam kegiatan pembelajaran awal keterdiaan 

sarana, bahan dan alat sebagai penunjang dalam kegiatan 

pembelajaran adalah gambar –gambar yang termasuk benda padat 

dan cair, kancing diberikan setiap masing-masing kelompok untuk 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat, dan saat 

melakukan kegiatan praktik adalah corong, air, gelas dan botol 

serta bahan pembelajaran yang berupa materi wujud benda dengan 

lembar kerja siswa (LKS). Guru juga menyusun RPP sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

5. Dampak instruksional dan pengiring 

     Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau 

yang berkaitan langsung dengan materi pembelajaran. Hasil 

belajar yang dicapai dalam proses pembelajaran, siswa dapat 

mengedentifikasi cirri-ciri benda padat dan cair yang ada 

disekitarnya. Sementara dampak pengiring adalah hasil belajar 

sampingan (iringan) yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan 

model pembelajaran tertentu. Dampak pengiring timbul dalam 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif kancing gemerincing adalah siswa mampu bekerja sama 

dengan sportif dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas  

setiap kelompok dan siswa memiliki rasa percaya diri dalam 

menjawab pertanyaan  didepan kelas dari tugas yang diberikan 

guru setiap kelompok, juga menumbuhkan rasa toleransi dalam 

menghargai pendapat setiap siswa yang maju didepan kelas. 
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Keterangan: 

Dampak intruksional 

Dampak pengiring  

Gambar 2.1 

Dampak Intruksional dan Dampak Pengiring Model Pembelajaran Kancing 

Gemerincing 

 

Tanggung 

Jawab 

Konsentrasi 

Percaya diri 

Kerjasama  

Tekun 

Sportif 

 

Kancing 

gemerincing 

1. Menyebutkan 

benda yang 

termasuk benda 

padat dan benda 

cair yang ada 

dilingkungan 

sekitar 

2. Menyebutkan  

cirri-ciri benda 

padat dan benda 

cair   

3. Mengidentifikasi 

perubahan 

bentuk dan 

wujud benda 

yang ada 

disekitar.  

4. Mengidentifikasi 

akibat dari 

perubahan  

wujud benda 

(plastisin/tanah 

liat/adonan 

tepung 

5. Siswa dapat 

menyebutkan 

kegunaan benda-

benda di 

lingkungan 

sekitar 

6. Siswa dapat 

mengelompokka

n benda 

dilingkungan 

sekitar 

berdasarkan 

kegunaannya 
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Tabel 2.2 

Strategi implementasi model pembelajaran kancing gemerincing 

 

Kegiatan guru Langkah 

Pembelajaran 

(sintak) 

Kegiatan siswa 

1. Guru memeriksa 

kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

dan mengecek 

kehadiran siswa. 

2. Guru menyampaikan 

topik pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai 

4. Guru memberikan 

motivasi 

5. Guru melakukan 

kegiatan Apersepsi 

Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

dan memotivasi 

siswa 

1. Bersiap untuk 

belajar dan 

mendengarkan 

nama siswa disebut 

oleh guru 

2. Mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan oleh 

guru dengan 

disiplin 

3. Mendengarkan 

tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh 

guru. 

4. Mendengarkan 

motivasi yang 

dijelaskan oleh 

guru dengan 

disiplin. 

5. Memperhatikan 

dan menjawab 

pertanyaan Guru. 

1. Guru menjelaskan 

materi dan 

memberikan contoh 

soal  

2. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

Menyajikan 

informasi 

1. Memperhatikan 

penjelasan Guru. 

2. Mencatat contoh 

soal 

3. Menanyakan hal-

hal yang belum 

dipahami 

 

1. Guru membagi menjadi 

beberapa kelompok, 

masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-

5 orang dan harus 

heterogen terutama 

jenis kelamin dan 

kemampuan siswa. 

Mengorganisasi 

siswa kedalam 

kelompok belajar 

1. Siswa menerima 

kancing yang 

dibagikan oleh 

guru 

2. Siswa membentuk 

kelompok sesuai 

intruksi guru  

3. Siswa menerima 
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2. Guru membagikan 

kancing-kancing 

dalam kotak pada 

siswa, setiap siswa 

mendapat dua buah 

kancing. 

3. Guru memberikan 

penjelasan tentang 

cara berdiskusi 

menggunakan media 

kancing sebagai 

berikut: 

a. Semua anggota 

kelompok harus 

mengemukakan 

pendapatnya tentang 

tugas yang diberikan. 

b. Jika salah satu 

temanmu sedang 

berbicara 

mengemukakan 

pendapatnya, maka 

siswa yang lain harus 

mendengarkan 

pendapat teman 

tersebut dan yang telah 

berbicara 

mengemukakan 

pendapatnya harus 

menyerahkan salah satu 

kancingnya dan 

meletakkannya di 

tengah-tengah 

kelompok. 

c. Jika kancing yang 

dimiliki seorang siswa 

telah habis, dia tidak 

boleh berpendapat lagi 

sampai rekan-rekannya 

juga menghabiskan 

kancing mereka. 

d. Kancing yang dimiliki 

oleh siswa dalam satu 

kelompok  sudah habis, 

sedangkan tugas belum 

selesai, kelompok boleh 

tugas yang 

diberikan oleh guru 

dan menyimak 

penjelasan guru 

4. Siswa menjawab 

pertanyaanpertany

aan sesuai yang 

telah diberikan oleh 

guru dengan 

menyerahkan salah 

satu kancing dan 

meletakkannya di 

tengah-tengah 

kelompok 



25 
 

 
 

mengambil kesempatan 

untuk membagikan 

kancing lagi dan 

prosedur atau caranya 

diulangi lagi. 

1. Tugas kelompok atau 

Lembar Diskusi Siswa 

dibagikan kepada 

masing-masing 

kelompok 

2. Guru menugaskan 

siswa untuk 

mengerjakan tugas 

kelompoknya dengan 

teknik kancing 

gemerincing yang 

telah dijelaskan dan 

memberikan 

kesempatan bertanya 

kepada siswa 

 

 

 

 

Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar 

1. Siswa atau 

masing-masing 

anggota kelompok 

menelaah dan 

membaca tugas 

yang diberikan. 

2. Siswa 

mengerjakan tugas 

yang telah 

diberikan dengan 

teknik kancing 

gemerincing, dan 

jika ada yang 

belum dipahami 

siswa dapat 

bertanya kepada 

guru.  

 

1. Setelah semua 

kelompok 

mengoreksi, guru 

membimbing siswa 

untuk 

mempresentasikan 

hasil kerjanya di 

depan kelas dengan 

cara menulis jawaban 

kelompok mereka di 

papan tulis 

2. Guru bersama siswa 

menyimpulkan 

pelajaran 

Evaluasi 1. Setelah siswa 

dalam 

kelompoknya 

menyelesaikan 

tugasnya, maka 

kelompok tersebut 

harus mengoreksi 

hasil kerja 

kelompoknya. 

2. Siswa atau anggota 

kelompok lain 

mengoreksi 

jawaban dari 

kelompok yang 

melakukan 

presentasi dengan 

cara berdiskusi 

3. Siswa bersama 

guru 

menyimpulkan 

pelajaran. 



26 
 

 
 

1. Guru memberikan 

penghargaan kepada 

siswa yang berprestasi 

untuk menghargai 

upaya dan hasil 

belajar siswa baik 

secara individu 

maupun kelompok. 

Memberikan 

penghargaan 

1.Siswa menerima 

penghargaan yang 

diberikan oleh guru 

 

 

2.1 Kajian Penelitihan yang Relevan 

     Penelitihan ini didasarkan pada hasil penelitihan yang sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti dalam menerapkan model kooperatif 

tipe kancing gemerincing untuk meningkatkan hasil belajar pembelajaran 

IPA pada siswa kelas 2 SD Raci 02, Adapun hasil penelitihan tersebut 

diantaranya. 

1. Penelitihan dilakukan oleh Mila Kartika Sari tahun 2010 dengan 

judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe  Kancing 

Gemerincing untuk  Meningkatkan  Kemampuan Menulis  Puisi 

(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Kepuh 2 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2009/2010)” Hasil penelitian ini adalah (1) Adanya 

peningkatan rata-rata nilai yang diperoleh siswa. Pada tes awal 

49,3; kemudian pada tes siklus pertama 62,16; pada siklus kedua 

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

peningkatan prosentase ketuntasan belajar siswa yang pada tes 

awal hanya 0%; dan pada tes siklus pertama 30%; pada siklus 

kedua menjadi 50%; kemudian pada siklus kedua menjadi 90%.  

2. Penelitihan dilakukan oleh Rimadani Fajar Tri Asih tahun 2012 

dengan judul Peningkatan Aktivitas dan hasil belajar siswa melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dalam 

pembelajaran IPA kelas IV SD Negeri Andong Boyolali Tahun 

ajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
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peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA pada materi energy panas dan bunyi. Hal ini dapat dilihat dari 

1) aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum diadakan 

tindakan sebesar 33,33%, pada siklusI sebesar38,89%, pada Siklus 

II sebesar 50%, di akhir siklus mencapai 72,22%, 2) mengutarakan 

jawaban sebelum diadakan tindakan sebesar16,67%, pada siklusI 

sebesar 38,89%, pada siklus II sebesar 66,67%, di akhir Siklus 

mencapai 100%, serta 3)mengerjakan soal secara mandiri sebelum 

ada tindakan sebesar 50%, pada siklus I sebesar 55,55%, pada 

siklus II sebesar 66,67%, dan di akhir siklus mencapai 83,33%.  

3. Penelitihan dilakukan oleh Wahab than 2013 dengan judul 

Penggunaan Model Pembelajaran Talking Chips untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Konsep Alat Tubuh 

Makhluk Hidup dan Fungsinya (Studi Penelitian Tindakan Kelas 

pada Siswa Kelas IV MI Matla’ul Anwar) 2013. Hal ini dapat 

dilihat dari perolehan nilai 20 siswa pada siklus I rata-rata pretest 

50,5 setelah dilakukan treatment atau tindakan dan dilakukan 

postest rata-rata nilai meningkat menjadi 68. Pada siklus I siswa 

yang dinyatakan lulus sesuai dengan KKM mencapai 45%, 

sementara harapannya adalah mencapai 75% siswa dari Standar 

Kompetensi. Dengan perincian yang dinyatakan lulussebanyak 9 

siswa dengan perincian 7 siswa atau sekitar 35% mendapatkan  

nilai baik dan 2siswa atau sekitar10%mendapatkan nilai sangat 

baik. Sedangkan yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 11siswa 

atau sekitar 55% karena nilai skor tesnya kurang dari 70, sesuai 

dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran IPA 

yang telah ditentukan oleh madrasah. Kemudian jika dilihat dari 

penguasaan konsep yang ditunjukkan dengan N-Gain, rata-rata N-

Gain sebesar 0.36, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan 

pemahaman dan penguasaan konsep sebesar 36%.Pada siklus II 

rata-rata pretest 64 setelah dilakukan tindakan dengan 
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menggunakan Model Pembelajaran Talking Chips dilakukan 

postest rata-rata nilai meningkat menjadi 77. Tingkat keberhasilan 

siswa pada siklus II, yang dinyatakan lulus sebanyak 20siswa 

dengan perincian 18siswa mendapatkan nilai pada kategori baik 

atau 90% dan 2 siswa mendapatkan nilai sangat baik atau 10%. Hal 

ini menunjukkan bahwa seluruh siswa telah mendapatkan nilai 

sesuai dengan KKM , artinya penelitian tindakan pada siklus II 

telah mencapai target minimal pencapaian 75% siswa mendapatkan 

nilai mencapai KKM. kemudian jika dilihat dari penguasaan 

konsep yang ditunjukkan dengan N-Gain, rata-rata N-Gain sebesar 

0.37, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan 

penguasaankonsep sebesar 37%. 

4. Penelitihan dilakukan oleh Kurnia Bakti tahun 2013 dengan judul 

“Penerapan metode structural teknik kancing gemerincing dalam 

meningkatkan keaktifan siswa pada pada mata pelajaran IPS bagi 

siswa kelas VI Banyuurip Klego tahun ajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) penerapan 

metode struktural teknik Kancing Gemerincing dapat 

meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS bagi siswa 

kelas VI SDN 2 Banyuurip, yaitu ditandai dengan peningkatan 

keaktifan belajar, pra siklus hanya 38,88%, siklus pertama 61,11% 

dan siklus kedua menjadi 88,89%, . 

5. Penelitihan dilakukan oleh Suharmanto tahun 2015 dengan judul 

“Peningkatan kualitas pembelajaran PKN melalui model kancing 

gemerincing berbantuan media audiovisual pada siswa kelas VI 

SDN PUDAKPAYUNG SEMARANG. Penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus, setiap siklus 

dua pertemuan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 

Pudakpayung 02 Kota Semarang. Teknik pengumpulan data 

meggunakan nontes dan tes. Analisis datamenggunakan teknik 
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analisis data deskriptif kualitatif dan kuantittatif.Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) keterampilan guru siklus 1 skor 26 dan 29 ( 

baik), siklus II skor 34 Dan 36 ( sangat baik); (2) aktivitas siswa 

siklus I skor 18,1 dan 22,1 (baik), siklus II 23,8 ( baik)dan 25,6 

(sangat baik); (3) presentase ketuntasan belajar klasikal siklus I 

54,5% dan 68% (tidak tuntas), siklus II 77,3% (tidak tuntas) dan 90 

% ( tuntas).  

6. Hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Fatoni (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis dalam Melengkapi Cerita 

Rumpang di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Mulur Kecamatan 

Bendosari Kabupaten Sukoharjo” disimpulkan bahwa 

pembelajaran meningkatkan kemampuan menulis dalam 

melengkapi cerita rumpang menggunakan model kooperatif tipe 

kancing gemerincing terbukti mengalami peningkatan. Hal ini 

terbukti pada hasil tes tiap-tiap tindakan. Besarnya peningkatan 

dapat dilihat pada tes awal sebelum diberikan perlakuan rata-rata 

skor sebesar 64,2. Pada tindakan siklus I rata-rata skor sebesar 73,5 

dan tindakan pada siklus ke II rata-rata skor sebesar 78.3. Dengan 

demikian rata-rata skor kemampuan siswa dalam melengkapi cerita 

rumpang menggunakan model kooperatif tipe kancng gemerincing 

meningkat dari tes awal ke siklus I sebesar 1,45 % dari siklus I ke 

siklus II sebesar 1,63 %.Keterkaitannya dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran koopratif 

tipe kancing gemerincing. Namun ada perbedaan yaitu penelitian 

Fatoni diterapkan dalam pembelajaran menulis melengkapi cerita 

rumpang dengan model pembelajaran koopratif tipe kancing 

gemerincing dan dalam penelitian ini diterapkan di SD dalam 

pembelajaran menulis puisi dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe kancing gemerincing.  
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7. Penelitian relevan dalam penelitian ini selain di atas adalah 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Suhartini 

(2009)”Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Melalui 

Pendekatan Kontekstual pada siswa SD (Suatu Penelitian Tindakan 

Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri Negeri 01 Kecamatan Klego 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009)”. Dapat 

disimpulkan bahwa penerapan melalui pendekatan kontekstual 

dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V 

SD. Hal ini terbukti pada hasil tes tiap-tiap tindakan. Besarnya 

peningkatan dapat dilihat pada tes awal sebelum diberikan 

perlakuan rata-rata skor sebesar 55,41. Pada tindakan siklus I rata-

rata skor sebesar 61,80. Tindakan pada siklus ke II rata-rata skor 

sebesar 65,28 dan tindakan pada siklus ke III rata-rata skor sebesar 

69,23. Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pembelajaran 

menulis. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan 

fokus pada upaya meningkatkan keterampilan menulis puisi 

melalui metode pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 

pada siswa kelas V SD Negeri Kepuh 2 Kecamatan Nguter.  

8. Penelitian yang dilakukan oleh Beny Sulistyawan tentang 

peningkatan keterampilan menganalisa dengan model 

pembelajaran Kancing Gemerincingpada kelas V SD Negeri II 

Widoro Sidoharjo Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah dilaksanakan diperoleh data bahwa pada siklus I terjadi 

peningkatan keterampilan berbicara siswa, ditunjukkan dari 16 

siswa terdapat 8 siswa yang nilainya ≥ 65. Nilai tertinggi 74 dan 

nilai terendah 52 dengan ketuntasan klasikal 50% dan nilai rata-

rata kelas 63,88. Pelaksanaan tindakan berakhir pada siklus II 

dengan meningkatnya siswa yang tuntas men-capai 15 siswa 

dengan ketuntasan klasikal se-besar 93,75%. Nilai tertinggi 92, 

nilai terendah 60, dan nilai rata-rata 75.Pembelajaran dengan 
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model Kooperatif teknik Kancing Gemerincing yang didalamnya 

terdapat kegiatan diskusi ini terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas V SD Negeri II Widoro 

Wonogiri.Penelitian yang dilakukan oleh susi widiawati, 2012 

tentang " peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model 

kooperatif teknik kancing gemerincing pada siswa kelas IV SDN 

Pakintelan 03 GunungPati Semarang" hasil penelitian menunjukan 

bahwa (1) keterampilan guru pada siklus 1 memperoleh skor 19 

dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 27 dengan 

keriteria sangat baik pada siklus III memperoleh skor 30 dengan 

kategori sangat baik.(2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 2,39 kategori cukup, pada siklus II memperoleh rata-

rata skor 2,95 kategori baik dan pada siklus III memeproleh rata-

rata skor 3,27 kategori baik.(3) Presentase ketuntasan klasikal pada 

siklus 64,5%, meningkat pada siklus II menjadi 77,4% dan 

meningkat pada siklus III menjadi 86,6%. ini menunjkan bahwa 

presentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus III >80% 

sehingga dinyatakan berhasil. 

2.2 Kerangka pikir 

     Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing merupakan 

teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat tampil aktif 

dalam kelas. Siswa dibagi dalam bentuk kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri dari 4 orang. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru 

menyiapkan kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau bisa juga dengan 

benda kecil lainnya. Setiap siswa dalam masing-masing kelompok 

mendapat dua sampai tiga buah kancing. Kancing-kancing ini nantinya 

bermanfaat menumbuhkan keaktifan siswa. Dengan memanfaatkan kancing 

yang dimilikinya siswa mendapatkan kesempatan untuk menuliskan 

pendapatnya kemudian dilanjutkan dengan teman yang lainnya. Jika 

kancing yang dimiliki telah habis maka siswa tersebut tidak boleh 

mengutarakan pendapatnya lagi. Setiap siswa memperoleh kancing dua 
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buah dan setiap menyampaikan pendapatnya harus menyerahkan kancing. 

Dalam teknik kancing gemerincing, terdapat papan penilaian sebagai 

pengukur tingkat keaktifan siswa. Saat proses pembelajaran berlangsung, 

siswa yang telah mengutarakan pendapatnya memperoleh bintang 

penghargaan.Bintang penghargaan tersebut memotivasi siswa agar dapat 

memahami materi IPA. Siswa tidak melulu dijejali dengan teori saja, tapi 

siswa diajak praktik langsung memahami hal-hal yang diperlukan dalam 

mempelajari materi IPA. Melalui praktik secara langsung, memudahkan 

siswa untuk memahami materi IPA. Melalui teknik kancing gemerincing 

ini, siswa dapat aktif dalam kelas secara merata. Pemerataan keaktifan 

siswa merupakan hal yang sulit ditemui dalam pembelajaran, dengan 

menggunakan teknik pembelajaran ini semua siswa dapat tampil aktif di 

depan kelas. Kelas tidak hanya didominasi oleh siswa yang itu itu saja, tapi 

siswa yang lainnya juga dapat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

kemampuan siswa meningkat pula 
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Gambar 2.2  

Kerangka Berfikir 
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2.2.1 Hipotesis Tindakan 

Dari kajian teori dan kerangka berfikir yang telah dipaparkan diatas, 

maka dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut, 

Adakah perkembangan hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

kelas 2 SD Raci 02 dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing  

 

 


