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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Pada bab II ini, akan dibahas tentang pengertian belajar, hasil belajar, faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pembelajaran konvensional, model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dan , mata pelajaran PKn, dan 

kurikulum . 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Pendapat tentang pengertian belajar ada bermacam-macam. Pendapat 

tersebut lahir berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Slameto 

(2010: 2) “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya”. 

Sedangkan Djamarah  (2011: 13)  mengatakan “belajar juga dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa 

dan raga. Gerak raga yang ditunjukan harus sejalan dengan proses jiwa untuk 

mendapatkan perubahan. Tentu saja perubahan yang didapatkan itu bukan 

perubahan fisik, tetapi perubahan jiwa dengan sebab masuknya kesan-kesan yang 

baru. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar adalah perubahan yang 

mempengaruhi tingkah laku seseorang”. 

Adapun menurut Sudjana (2010:8) belajar ditinjau dari dua segi yaitu 

belajar  sebagai  proses dan belajar sebagai hasil. Belajar sebagai proses diartikan 

sebagai upaya yang wajar melalui penyesuaian tingkah laku, sedangkan belajar 
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sebagai hasil adalah perubahan tingkah laku yang mencakup ranah afeksi (sikap), 

kognisi (pengetahuan) dan psikomotor (keterampilan). 

Berdasarkan pendapat tentang pengertian belajar disimpulkan bahwa belajar 

adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan melibatkan unsur jiwa dan raga 

untuk memperoleh suatu perubahan. Perubahan yang didapatkan oleh individu 

disebabkan oleh masuknya kesan-kesan yang baru.dan sebagai hasil adalah 

perubahan tingkah laku yang berupa sikap,pengetahuan dan ketrampilan. 

 

2.1.2 Hasil Belajar 

2.1.2.1 Pengertian hasil belajar 

 Menurut Sudjana (2011: 22) yaitu: “hasil belajar adalah kemampuan- 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Adapun 

menurut Suratinah Tirtonegoro (2001:43): 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. 

Benyamin S. Bloom (Sudjana, 2011: 22) berpendapat bahwa “hasil belajar 

dibagi menjadi tiga bagian menurut hasil yang dicapainya yaitu hasil belajar yang 

bersifat kognitif, afektif, dan psikomotori”. 
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1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

2)  Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan 

bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila seseorang telah 

memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ranah ini terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

3) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek pada ranah  ini yakni, gerakan refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keterampilan kompleks, 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Adapun Purwanto (2010:30) berpendapat bahwa hasil belajar dapat terjadi 

dalam kawasan kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar dilihat dari 

perubahan perilaku setelah belajar. Perubahan perilaku kognitif diantaranya dapat 

berupa prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Pada perilaku 

afektif perubahan perilaku terlihat dalam motivasi belajar, locus of control, self-

efficacy, tingkat pengambilan resiko dalam tes, konsep diri, peranan jenis kelamin 

dan sebagainya. Perilaku psikomotorik terlihat dalam keterampilan ketangkasan. 

Berdasarkan pendapat tentang hasil belajar, maka hasil belajar berupa 

perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar juga 

diartikan sebagai hasil interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Selain itu 

hasil belajar adalah sebagai hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf dan kalimat. 



11 
 

  
  

Fokus dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam ranah kognitif. Hasil 

belajar dalam ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

2.1.3 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2010: 54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Faktor Intern.  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa.  Faktor-faktor yang 

termasuk dalam faktor internal antara lain:  

a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh) 

b. Faktor psikologis (intelegensi, minat, perhatian, bakat motif, dan 

kematangan). 

c. Faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani). 

2. Faktor Ekstern. 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor 

yang termasuk dalam faktor eksternal adalah:  

a. Faktor keluarga (cara mendidik orang tua, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan). 

b. Faktor sekolah (metode mengajar, relasi guru dan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah). 
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c. Faktor masyarakat (keadaan siswa dalam masyarakat, massa media, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 

 Adapun menurut Muhibbin Syah (2006:144) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil  belajar dapat dibedakan menjadi tiga, yakni : 

a. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa) yakni keadaan/kondisi diri jasmani 

dan rohani siswa meliputi dua aspek yaitu : 

1. Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat 

kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi 

semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 

2. Aspek Psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan  kualitas perolehan belajar siswa. Namun, diantara faktor-faktor 

rohanilah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah 

sebagai berikut : tingkat keceradasan / intelegensi siswa, sikap siswa, bakat 

siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. 

b. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa) yakni kondisi lingkungan di sekitar 

siswa. Seperti halnya faktor internal, faktor eksternal juga terdiri atas dua 

macam : 

1. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial yang dimaksudkan disini ada beberapa diantaranya yaitu 

sekolah, masyarakat dan tetangga, dan lingkungan keluarga. 

2. Lingkungan Nonsosial 
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Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini 

dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 

c. 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 .Segala cara atau 

strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi 

proses mempelajari materi tertentu. Strategi yang dimaksudkan berupa 

seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk 

memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. 

Fokus penelitian ini yaitu faktor sekolah tentang metode belajar dan faktor 

pendekatan belajar. Menurut Slameto faktor sekolah merupakan faktor ekstern 

yang mempengaruhi hasil belajar dan menurut Muhibbin Syah pendekatan 

belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan  kegiatan  mempelajari materi-materi pelajaran.

  

2.1.4 Pembelajaran Konvensional 

 Menurut Sagala (2007:187) pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran klasikal atau disebut juga pembelajaran tradisional. Pembelajaran 

klasikal adalah kegiatan penyampaian pelajaran kepada sejumlah siswa, yang 

biasanya dilakukan dengan berceramah di kelas. Pembelajaran klasikal 

memandang siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk dan pasif 
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mendengarkan penjelasan guru. Sedangkan menurut Ruseffendi (2005: 17) dalam 

metode konvensional, guru merupakan atau dianggap sebagai gudang ilmu, guru 

bertindak 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 si guru menyelesaikan soal. Murid bertidak 

pasif. Murid-murid yang kurang memahaminya terpaksa mendapat nilai 

kurang/jelek dan karena itu mungkin sebagian dari mereka tidak naik kelas. 

 Berdasarkan penjelasan tentang pembelajaran konvensional dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional membuat siswa menjadi pasif dan 

guru bertindak aktif dalam pembelajaran. 

 

2.1.5  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing 

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. Sejalan dengan pendapat 

Hardini, Solihatin dan Raharjo (2011:4) berpendapat bahwa: Cooperative 

learning adalah  suatu  model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja 
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dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 

sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. 

Selanjutnya, dikatakan pula, keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada 

kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun 

secara kelompok. 

Solihatin (2011:5) berpendapat bahwa “Bekerja secara bersama-sama di 

antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan 

perolehan belajar”. Sedangkan 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. 

Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing pertama kali 

dikembangkan oleh Spencer Kagan. Miftahul (2011: 142) berpendapat bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing: 

1. Dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

2. Dalam kegiatannya, masing-masing anggota kelompok berkesempatan 

memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan anggota yang 

lain. 

3. Dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang 

sering mewarnai kerja kelompok. 

4. Teknik ini memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk berperan serta dan berkontribusi pada kelompoknya masing-masing 
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Kagan (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 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. 

Adapun prosedur dalam pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 

menurut Miftahul (2011: 142) yaitu: 

1. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau benda-

benda kecil lainnya. 

2. Sebelum memulai tugasnya, masing-masing anggota dari setiap kelompok 

mendapatkan 2 atau 3 buah kancing (jumlah kancing tergantung pada sukar 

tidaknya tugas yang diberikan). 

3.  Setiap kali anggota selesai berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia harus 

menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah meja 

kelompok. 

4. Jika kancing yang dimiliki salah seorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara 

lagi sampai semua rekannya menghabiskan kancingnya masing-masing. 
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5. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok 

boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi kancing lagi dan 

mengulangi prosedurnya kembali. 

 

Sintaks dalam  pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing menurut 

Miftahul (2011: 142) disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 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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Adapun kelebihan dan kelemahan dari kooperatif tipe kancing 

gemerincing yaitu: 

1.        Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing. 

a.         Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep sendiri dan 

memecahkan masalah. 

b.        Masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan 

konstruksi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota 

yang lain. 

c.         Dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai 

kerja kelompok. 

2.        Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing. 

a.         Persiapannya memerlukan lebih banyak tenaga, pikiran dan waktu. 

b.        Untuk mata pelajaran matematika, dapat digunakan untuk materi tertentu 

saja. 

c.         Sulitnya mengontrol diskusi semua kelompok agar yang mereka diskusikan 

tidak melebar kemana-mana. 
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2.1.6  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

2.1.6.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) 

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh UUD 1945 (Permendiknas No 22 tahun 

2006).  Sedangkan  menurut Cholisin (2000:109) Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga Negara 

dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka  untuk 

membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan pacasila dan UUD 1945 agar 

menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. 

 

2.1.6.2 Tujuan PKn  

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang terdapat  dalam 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 adalah sebagai berikut  mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti kurupsi. 
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3) Berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

2.1.7 Kurikulum 

2.1.7.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Bab 1  Pasal 1 Ayat (15) Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah “kurikulum operasional  yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.” KTSP merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional yang 

disusun dan  dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah 

(Muslich 2007:17). Kurikulum tersebut telah diberlakukan secara berangsung-

angsur mulai tahun pelajaran 2006/2007, pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah.  

Menurut Mulyasa (2007:21) KTSP adalah suatu ide tentang 

pengembangan kurikulum yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan 

pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan 

satauan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping 

menunjukan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntunan masyarakat juga 
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merupakan sarana peningkatan kualitas, efisien, dan pemerataan pendidikan. 

KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan 

otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum 

sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah 

untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi 

langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap  pendidikan,  khususnya kurikulum. Pada sistem KTSP, sekolah 

memiliki “full authority and responsibility” dalam menetapkan kurikulum dan 

pembelajaran  sesuai dengan  visi, misi.  Sekolah dituntut untuk mengembangkan 

strategi, menentukan prioritas,  megendalikan pemberdayaan berbagai potensi 

sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggunngjawabkannya kepada 

masyarakat dan pemerintah. 

Tujuan KTSP menurut Mulyasa (2007:21)  adalah untuk memandirikan 

dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) 

kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. 

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk: 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemnadirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber 

daya yang tersedia. 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

mengembangankan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. 
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c. Meningkatkan kompetesi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan 

dicapai. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran PKn dalam KTSP meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, sumpah pemuda, keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, 

sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan 

jaminan keadilan.  

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, 

tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan 

daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem 

hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.  

3. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM.  

4. Kebutuhan warganegara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai 

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warganegara. 
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5. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan 

dasar negara dengan kostitusi.  

6. Kekuasaan dan Politik meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, 

Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem 

politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem 

pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokarasi.  

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 

terbuka. 

Penelitian ini sesuai dengan Ruang lingkup mata pelajaran PKn  ke empat 

tentang kebutuhan warganegara yang meliputi: hidup gotong royong, harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warganegara.  Materi pembelajaran untuk penelitian ini diambil dari Standar 

Kompetensi : 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan 

Kompetensi dasar : 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 
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2.1.7.2 Kurikulum 2013 

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, 

masyarakat, dan lingkungan dimana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum 

dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta  

didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan untuk membangun kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman belajar  

tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan 

kualitas yang dinyatakan dalam SKL.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (UU nomor 20 tahun 2003; PP nomor 19 tahun 2005). Kurikulum 

berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk 

dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten 

dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada 

Standar Kompetensi Lulusan. 

Kurikulum dalam dimensi proses adalah realisasi ide dan rancangan 

kurikulum menjadi suatu proses pembelajaran. Guru adalah tenaga kependidikan 

utama yang mengembangkan ide dan rancangan tersebut menjadi proses 

pembelajaran. Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan 

guru (Rencana Program Pembelajaran/RPP) dan diterjemahkan ke dalam bentuk 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik berhubungan langsung dengan apa yang 
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dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi pengalaman langsung 

peserta didik. Apa yang dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada 

dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Oleh karena itu proses pembelajaran harus 

memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau lebih tinggi dari yang 

dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan. 

Kurikulum berbasis kompetensi adalah “outcomes-based curriculum” dan 

oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi 

yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil 

kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan 

sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh 

seluruh peserta didik.  

 

Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi adalah:  

1. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk 

Kompetensi Inti (KI) mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam 

Kompetensi Dasar (KD). 

2. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, 

kelas, dan mata pelajaran  

3. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik 

untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu.  



26 
 

  
  

4. Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan 

psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata 

pelajaran ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk SD 

pengembangan sikap menjadi kepedulian utama kurikulum.  

5. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris kompetensi bukan konsep, 

generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan “disciplinary–

based curriculum” atau “content-based curriculum”.  

6. Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran.  

7. Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada 

tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten 

kompetensi dimana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas (mastery). 

Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah kemampuan penguasaan 

konten yang dapat dilatihkan. Sedangkan sikap adalah kemampuan 

penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses 

pendidikan yang tidak langsung.  

8. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif 

dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan 

penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan (Kriteria Ketuntasan 

Minimal/KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan). 
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Beban belajar di SMP/MTs untuk kelas VII, VIII, dan IX masing-masing 

38 jam per minggu. Jam belajar SMP/MTs adalah 40 menit.  Dalam struktur 

kurikulum SMP/MTs ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, 

dan 32 menjadi 38, 38 dan 38 untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX. 

Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP/MTs tetap yaitu 40 

menit.  Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah 

Kompetensi Dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan 

proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran 

siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran 

penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan 

pengamatan, menanya, asosiasi, menyaji, dan komunikasi. Proses pembelajaran 

yang dikembangkan guru menghendaki kesabaran dalam menunggu respon 

peserta didik karena mereka belum terbiasa.Selain itu, bertambahnya jam belajar 

memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar. 

 

Struktur Kurikulum 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  tentang Kurikulum 

2013 (2013:1) struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten 

kurikulum dalam  bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam 

kurikulum, dostribusi konten / mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban 

belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. 

Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian 

konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem 
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pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan 

untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan 

pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam 

pelajaran per semester. Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan 

prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan 

pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum 

menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang siswa yaitu 

apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam 

struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan 

berbagai pilihan. 
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Tabel 2 

Struktur Kurikulum SMP/MTs adalah sebagai berikut: 

MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU BELAJAR 

PER MINGGU 

Kelompok A VII VIII IX 

1 Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti 3 3 3 

2 Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan 

3 3 3 

3 Bahasa Indonesia 6 6 6 

4 Matematika 5 5 5 

5 Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

7 Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B    

1 Seni Budaya 3 3 3 

2 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, Dan 

Kesehatan 

3 3 3 

3 Prakarya  2 2 2 

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 38 38 38 

 

Penelitian ini mengacu pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Perbedaan KTSP dengan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PKn 

kelas VII dalam  materi  perilaku  kemerdekaan  mengemukakan pendapat, akan 

disajikan pada tabel berikut ini:   
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Tabel 3 

SK/KD KTSP 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Menampilkan perilaku kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

4.1  Menjelaskan hakikat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

4.2  Menguraikan pentingnya 

kemerdekaan mengemukakan 

pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

4.3  Mengaktualisasikan kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab 
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Tabel 4 

KI/KD Kurikulum 2013 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

2.Menghargai dan menghayati perilaku 

jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1Menunjukkan semangat dan 

komitmen kebangsaan seperti yang 

ditunjukkan oleh para  pendiri 

negara dalam perumusan Pancasila 

sebagai dasar negara  

2.2 Menunjukan perilaku sesuai norma-

norma dalam berinteraksi dengan 

kelompok sebaya dan masyarakat 

sekitar  

2.3 Menunjukkan sikap toleranterhadap  

keberagaman suku, agama, ras, 

budaya, gender  dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika  

2.4 Menunjukkan semangat persatuan 

dan kesatuan dalam memahami 

daerah tempat tinggalnya sebagai 

bagian yang utuh dan tak 

terpisahkan dalam kerangka NKRI 
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Materi perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan terdapat pada Setandar kompetensi 4. Menampilkan 

perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat sedangkan pada Kurikulum 2013 

terdapat pada Kompetensi inti 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

Relevansi kurikulum 2013 dalam penelitian ini adalah sebagai 

perbandingan dengan kurikulum KTSP pada mata pelajaran PKn SMP kelas 7 

materi kemerdekaan mengemukakan pendapat.  

Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan metode saintifik. 

Menurut  Nur dan Wikandari (2000:4) Vygotsky, dalam teorinya  menyatakan 

bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani 

tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam 

jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of proximal 

development daerah terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang 

didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 

dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu.  

Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. berpusat pada siswa. 

2. melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum 

atau prinsip. 
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3. melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 

4. dapat mengembangkan karakter siswa. 

 

2.1.8 Penelitian yang Relevan 

Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan 

untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu 

upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk 

memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya, oleh Candra Mega Permatasari 

dengan judul “penerapan model pembelajaran kooperatif teknik kancing 

gemerincing sebagai upaya peningkatan prestasi belajar IPS kelas XII” pada 

penelitian ini menunjukan adanya peningkatan hasil belajar dan mengalami 

kenaikan. Pada siklus 1  ketuntasan 54,6% nilai rata-rata 68,5,  siklus 2 ada 

peningkatan ketuntasan siswa yaitu 70,84 % dengan nilai rata-rata 80,45 dan pada 

siklus 3 mengalami peningkatan ketuntasan sebesar 91.67% dengan  nilai rata-

rata 83. Selain Candra Mega Permatasari penelitian dengan metode ini juga telah 

dilakukan oleh Sri Utari  dengan judul “meningkatkan hasil belajar sejarah 

melalui model variasi kancing gemerincing pada siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 

Banjarnegara semester genap tahun pelajaran 2009/2010”. Penelitian ini 

memperoleh hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-

rata sebesar 63, 7 dengan ketuntasan belajar klasikal 37, 5%. pada siklus I setelah 

diadakan penelitian nilai rata-rata meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 68, 25 
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dan ketuntasan klasikal 65% dan pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 

76, 5 dengan ketuntasan klasikal 87, 5%. 

Relevansi  terhadap penelitian ini yaitu kedua penelitian tersebut meneliti 

hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran kancing gemerincing. 

Perbedaan penelitianya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa 

SMA sedangkan subjek penelitian ini adalah SMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

  
  

2.1.9 Kerangka Berpikir  

 Agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah maka 

diperlukan kerangka berfikir yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun 

langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian ini kerangka berfikir disusun sesuai 

skema yang telah dirancang peneliti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diagram 1 Kerangka Pikir 

Pembelajaran PKn dengan 

model Kancing 

Gemerincing 

Siswa aktif dalam kegiatan 

belajar kelompok 

Siswa lebih termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran 

Siswa tertarik mengikuti 

pembelajaran  

Siswa lebih paham terhadap 

materi pembelajaran 

Hasil belajar tinggi  

Pembelajaran PKn dengan 

model konvensional 

Siswa meniru pola-pola yang 

diberikan guru 

Siswa pasif 

Siswa hanya sebagai 

pendengar 

Siswa kurang tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran 

Hasil belajar rendah  

Perbaikan  
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Kerangka pikir dalam penelitian ini melihat dari latar belakang masalah 

yaitu tentang hasil belajar. Sebelum diterapkan model pembelajaran kancing 

gemerincing pembelajaran PKn di kelas 7d SMP Negei 1 Bancak menggunakan  

pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran konvensional siswa hanya 

meniru pola-pola yang diberikan guru, siswa bertindak  pasif karena siswa hanya 

sebagai pendengar  akibatnya siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran  

akibatnya pada saat evaluasi siswa tidak dapat mengerjakan soal evaluasi 

sehingga hasil belajar siswa rendah. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka 

perlu adanya perbaikan dengan cara menerapkan model pembelajaran kancing 

gemerincing. Pada model pembelajaran kancing gemerincing  siswa terlibat aktif 

dalam kegiatan belajar kelompok, siswa lebih termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran karena karena siswa dituntut aktif dalam kelompok melalui 

penggunaan media kancing . Jika siswa termotivasi dan  tertarik mengikuti 

pembelajaran  maka siswa lebih paham  terhadap materi pembelajaran. jika siswa 

paham dan  menguasai materi pelajaran siswa akan dapat mengerjakan soal 

evaluasi dan hasil belajar meningkat. 

 

2.1.10 Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe kancing gemerincing  dapat meningkatkan hasil belajar PKn  siswa kelas 7d 

SMP Negeri 1 Bancak semester II tahun pelajaran  2013/2014. 

 




