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Bab I  

Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pengertian pendidikan menurut pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi 

pendidikan diartikan upaya manusia untuk mengembangkan diri. 

Pendidikan tidak terlepas dari pembelajaran karena pembelajaran adalah 

interaksi siswa atau peserta didik dengan guru atau pendidik pada lingkungan 

belajar. Dalam pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa: pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Pengertian tentang pembelajaran juga dijelaskan Dimyati dan Mudjiono 

dalam (Syaiful Sagala, 2011: 62) pembelajaran adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar.  

Pembelajaran dan belajar berhubungan erat karena belajar adalah kegiatan 

individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan dengan cara 

mengolah bahan belajar. Dimyati dan Mudjiono (2006:6) berpendapat bahwa  

berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran diukur dengan prestasi belajar. Hasil 

belajar juga tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, menurut 

(Syah.2006:144) faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari dua 
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faktor yaitu faktor yang datangnya dari individu siswa dan faktor yang datang dari 

luar diri individu siswa. 

Belajar tidak terlepas dari hasil belajar karena hasil belajar adalah nilai 

evaluasi dari proses belajar. Menurut Sudjana (2011: 22) “hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”. Sedangkan menurut Suratinah Tirtonegoro (2001:43) hasil belajar 

adalah “penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu”. Jadi hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah belajar dan dinyatakan dalam bentuk 

ukuran keberhasilan seperti angka, simbol, huruf atau kalimat. 

Trianto (2009:5) mengatakan bahwa masalah utama dalam pembelajaran 

pada pendidikan formal adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini 

tampak dari rata - rata hasil belajar peserta didik yang senantisa masih sangat 

rendah. Prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih 

bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri, 

yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu (belajar untuk belajar). Dalam arti yang 

lebih substansial, bahwa proses pembelajaran saat ini masih memberikan 

dominasi guru dan kurang memberikanakses bagi anak didik untuk berkembang 

secara mandiri melalui penemuan dalam proses berfikirnya. Sedangkan menurut 

Purwanto (2004 : 104) faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor 

penting, bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan 

yang dimiliki oleh guru, dan bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/makalah-prioritas-kerja-profesi-guru.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/makalah-profesi-dan-profesional-guru.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/profesionalisme-guru.html
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itu kepada anak-anak didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai 

oleh siswa. Rendahnya hasil belajar disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut 

Slameto (2010:56-72) faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan 

menjadi dua yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari diri siswa dan 

faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar individu. Sejalan dengan 

pendapat Slameto tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar, Muhibbin 

Syah (2006:144) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dibedakan 

menjadi tiga yaitu faktor Internal (faktor dari dalam siswa) yakni keadaan/kondisi 

diri jasmani dan rohani siswa, faktor eksternal (faktor dari luar siswa) yakni 

kondisi lingkungan di sekitar siswa, dan faktor pendekatan belajar (approach to 

learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran 

Jadi dari masalah yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa, guru dan  

siswa memiliki peran dalam keberhasilan dalam pembelajaran.  

 Hasil observasi dan wawancara dengan guru PKn kelas 7d SMP Negeri 1 

Bancak diperoleh data pada  pelaksanaan pembelajaran PKn disekolah terdapat 

beberapa permasalahan antara lain adalah rendahnya hasil belajar PKn  kelas 7d 

SMP Negeri 1 Bancak. Rendahnya hasil belajar dibuktikan dari hasil post test pra 

siklus yang dilakukan dikelas 7d yang berjumlah 29 siswa diperoleh data hanya 

14 siswa yang tuntas atau 48,28%. Rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 64,55 dari 

nilai KKM ≥ 70. Penyebab rendahnya hasil belajar  dikarenakan guru hanya 

menggunakan pembelajaran konvensional. Menurut Ruseffendi (2005: 17), dalam 

pembelajaran konvensional, guru dianggap sebagai gudang ilmu, guru bertindak 
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otoriter, guru mendominasi kelas, guru mengajarkan ilmu, guru langsung 

membuktikan dalil-dalil, guru membuktikan contoh-contoh soal. Sedangkan 

murid harus duduk rapih mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan guru, 

mencontoh cara-cara guru menyelesaikan soal, murid bertindak pasif. Murid-

murid yang kurang memahaminya terpaksa mendapat nilai kurang/jelek dan 

karena itu mungkin sebagian dari mereka tidak naik kelas.  

Berdasarkan  uraian tentang permasalahan hasil belajar. Maka dilakukan 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

PKn dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). 

Menurut Hardini (2012:144) pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran 

kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar 

sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran secara sadar menciptakan interaksi silih asah sehingga sumber 

belajar bagi siswa bukan hanya berasal dari guru dan buku ajar, tetapi juga berasal 

dari sesama siswa dengan ketentuan dan aturan yang berlaku didalam kelompok 

berdasarkan kesepakatan anggota kelompok. Menurut Lie (2005:12) keunggulan 

cooperative learning adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan hasil belajar adalah tipe 

kancing gemerincing. Miftahul (2011: 142) berpendapat bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing adalah jenis metode struktural 

yang mengembangkan hubungan timbal balik antar anggota kelompok dengan 

didasari adanya kepentingan yang sama. Setiap anggota mendapatkan chips yang 
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berbeda yang harus digunakan setiap kali mereka ingin berbicara mengenai: 

menyatakan keraguan, menjawab pertanyaan, bertanya, mengungkapkan ide, 

mengklarifikasi pertanyaan, mengklarifikasi ide, merangkum, mendorong 

partisipasi anggota lainnya, memberikan penghargaan untuk ide yang 

dikemukakan anggota lainnya dengan mengatakan hal yang positif.  

  Berdasarkan pendapat tentang pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing, maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pkn  Siswa Kelas 7d SMP Negeri 1 Bancak Semester 

II Tahun Pelajaran  2013/2014”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan observasi pada saat pra penelitian 

maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

Masalah dalam pembelajaran di SMP Negeri 1 Bancak kelas 7d adalah 

rendahnya hasil belajar siswa hal ini dikarenakan karena siswa kurang tertarik 

dalam mengikuti pembelajaran akibatnya pada saat evaluasi siswa tidak dapat 

mengerjakan soal evaluasi. Selain itu cara mengajar guru yang kurang variatif 

karena guru hanya menggunakan metode konvensional atau pembelajaran hanya 

berpusat pada guru dan siswa hanya sebagai pendengar sehingga siswa kurang 

aktif  dan membuat siswa kurang memperhatikan pada saat pembelajaran.   Salah 

satu upaya dalam menangani masalah tersebut adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran  yang mengaktifkan siswa  sehingga dapat meningkatkan 
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hasil belajar. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 

pokok permasalahan, yaitu: 

Apakah model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas Kelas 7d SMP Negeri 1 Bancak 

semester II tahun pelajaran  2013/2014? 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif tipe  kancing 

gemerincing dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 7d SMP Negeri 1 

Bancak semester II tahun pelajaran  2013/2014. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis bagi Program Studi PPKn 

Memberikan referensi tentang penerapan model pembelajaran tipe kancing 

gemerincing  untuk meningkatkan hasil belajar pkn  siswa kelas kelas 7d SMP 

Negeri 1 Bancak semester II tahun pelajaran  2013/2014. 

2. Manfaat praktis 

1) Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman cara belajar 

yang baru bagi siswa dan meningkatkan motivasi belajarnya,  
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2) Bagi guru  

Dengan dilaksanakan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

meningkatkan  hasil belajar mata pelajaran PKn 

3) Bagi sekolah 

Menambah  referensi yang digunakan untuk pembinaan guru terkait 

dengan penggunaan  model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing. 

4) Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan model 

pembelajaran tipe kancing gemerincing  untuk meningkatkan hasil belajar 

PKn   

 




