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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Sekolah 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Bancak semester II tahun ajaran 

2013/2014. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 7d. SMP Negeri 1 Bancak 

berada di jalan Rejosari Kecamatan Bancak kabupaten Semarang. Visi SMP 

Negeri 1 Bancak yaitu “Prestasi meningkat, budi pekerti melekat”. Sedangkan 

misi sekolah yaitu: mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan 

progresif, mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, mewujudkan 

lulusan yang cerdas, kempetitif, berahklak mulia, mewujudkan tenaga pendidik 

dan kependidikan yang memiliki kemampuan dan kreatifitas yang tinggi, 

mewujudkan prasarana dan sarana pendidikan yang relevan dan memadai, 

mewujudkan managemen sekolah yang tangguh, mewujudkan pengelolaan 

keuangan yang akuntan, dan mewujudkan pengembangan system penilaian 

terstandar. Jumlah siswa SMP Negeri 1 Bancak sebanyak 308 siswa yang terbagi 

dalam kelas 7, 8, dan 9.  

SMP Negeri 1 Bancak memiliki 12 ruang kelas dan 1 ruang laboratorium, 

1 ruang perpustakaan selain itu di SMP Negeri 1 Bancak juga memiliki ruang 

khusus untuk ekstakulikuler musik. Ruang tata usaha  dan ruang guru berhadapan. 

SMP Negeri 1 Bancak memiliki halaman untuk olahraga dan upacara yang cukup 

luas sehingga memudahkan siswa dalam mengikuti upacara dan olahraga. Ruang 

belajar disetiap kelas nyaman sehingga siswa konsentrasi dalam mengikuti 

pelajaran. Selain itu walaupun sekolah ini berada di pinggir jalan utama namun 
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tidak mengganggu proses belajar karena suara dari kendaraan yang melintas tidak 

terlalu terdengar. Sekolah ini berada di area persawahan dan perkebunan. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Pra Siklus 

Subjek penelitian adalah siswa kelas 7d SMP Negeri 1 Bancak semester II 

tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 29 siswa. Kondisi awal siswa sebelum 

diterapkan model pembelajaran kancing gemerincing pembelajaran di kelas 

menggunakan pembelajaran konvensional. Proses pembelajaran dari awal 

pertemuan hingga ahir pertemuan hanya berpusat pada guru. Pada pembelajaran 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya namun terkadang 

tidak ada siswa yang bertanya dan guru menganggap siswa telah menguasai 

materi pelajaran. Kemudian pada saat guru menyampaikan materi pelajaran siswa 

tidak memperhatikan dan melakukan aktivitas diluar pembelajaran. Akibat dari 

pembelajaran yang tidak efektif karena guru terus menerus memberikan materi 

sedangkan siswa sulit untuk memahami materi yang telah diberikan akibatnya 

tujuan dari pembelajaran tidak tercapai dan hasil belajar siswa rendah. Hasil 

belajar siswa disajikan pada tabel data pra-siklus dan dihitung dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2010 diperoleh hasil : 
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Tabel 15 

Hasil Belajar Prasiklus 

NO FREKUNSI JUMLAH % 

1 46 - 53 3 10,34 

2 54 - 61 11 37,93 

3 62 - 69 1 3,45 

4 70 - 77 10 34,48 

5 78 - 85 3 10,34 

6 86 - 93 1 3,45 

Jumlah 29 100 

Rata – rata  64,55 

Nilai Maksimum 86 

Nilai Minimum 48 

Tuntas  48,28% 

Tidak Tuntas 51,72% 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa beberapa siswa belum 

memperoleh nilai KKM ≥ 70 yang merupakan batas Kriteria Ketuntasan Minimal 

pada mata pelajaran PKn semester genap tahun ajaran 2013/2014. Nilai rata-rata 

siswa hanya mencapai 64,55 dari nilai KKM ≥ 70. Ketuntasan siswa digambarkan 

dalam diagram ketuntasan nilai sebagai berikut: 

 

Diagram 3 

51,72% 

48,28% 

Hasil Belajar 
PraSiklus 

TUNTAS TIDAK TUNTAS
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Ketuntasan Hasil Belajar PKn Pra siklus SMP Negeri 1 Bancak 

Berdasarkan diagram ketuntasan hasil belajar pra siklus diperoleh data 

bahwa sebanyak 51,72% atau 15 siswa mendapatkan nilai diatas KKM ≥ 70. 

Sedangkan 48,28 % atau 14 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. Hal ini 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Bancak kelas 7d tergolong 

rendah. 

4.2.2 Tindakan Perbaikan 

Tindakan perbaikan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dan dilaksanakan dalam 2 

siklus (I siklus 2 kali pertemuan) atau 2x40 menit. 

1. Siklus I (2 x 40 menit) 

A. Perencanaan (Planning) 

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan. Persiapan yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Pertemuan 1 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing  

b. Lembar kegiatan kerja kelompok 

Lembar kerja kelompok digunakan sebagai lembar kerja kelompok yang 

dibagi berdasar pembagian kelompok heterogen. 
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c. Media kancing   

Media kancing digunakan sebagai alat dan digunakan pada saat anggota 

kelompok berbicara atau mengeluarkan pendapat, harus menyerahkan salah 

satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah meja kelompok belajar. 

d. Nama kelompok kancing gemerincing, kelompok 1,2,3,4,5 

Nama kelompok digunakan untuk memudahkan pada saat presentasi. 

e. Materi  pembelajaran 

1. Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

2. Tujuan kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

3. Pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

2. Pertemuan 2 

a) Soal evaluasi siklus I 

Soal evaluasi digunakan sebagai alat ukur kemampuan siswa. 

b) Daftar nilai evaluasi siklus I 

Daftar nilai digunakan untuk mencantumkan nilai siswa setelah melakukan 

tes. 

 

B. Pelaksanaan dan pengamatan (Acting and Observaring) 

1. Pertemuan 1 (40 menit) 

a. Pelaksanaan dan pengamatan guru 
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Pada awal pembelajaran guru mempersiapkan RPP, lembar kerja siswa, 

kancing, dan lembar observasi. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan 

doa, melakukan presensi, memberikan motivasi kepada siswa dan mengaitkan 

pelajaran sekarang dengan yang terdahulu. Setelah kegiatan awal guru menyajikan 

materi dan penjelasan tentang model pembelajaran kancing gemerincing. 

Kemudian guru  mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar  

heterogen yang  berjumlah 4-6 orang. Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat siswa mengerjakan tugas sehingga kesulitan yang dialami siswa 

dapat diatasi. Setelah siswa menyelesaikan tugas kelompok guru meminta siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain dan dilanjutkan 

dengan diskusi.  Kemudian  guru dan siswa memberikan penghargaan berupa 

pujian kepada seluruh kelompok dan menyampaikan tindak lanjut pada pertemuan 

selanjutnya. Kesulitan yang dihadapi guru adalah pada saat pelaksanaan 

pembelajaran kancing gemerincing karena ada beberapa siswa yang belum 

memahami pelaksanaan model pembelajaran sehingga guru harus melakukan 

pendekatan intensif kepada kelompok atau siswa yang belum paham mengenai 

pelaksanaan model pembelajaran kancing gemerincing. 

b. Pelaksanaan dan pengamatan siswa 

Siswa mengalami kesulitan dalam penerapan model pembelajaran kancing 

gemerincing karena model pembelajaran ini belum pernah dilakukan. Pada saat 

mengerjakan tugas kelompok terlihat ada beberapa siswa selalu bertanya kepada 

rekan kelompok belajar bahkan bertanya kepada kelompok lain tentang 

penggunaan kancing. Kesulitan lain yang dihadapi siswa adalah siswa terlihat 
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canggung dalam menyampaikan pendapat didalam kelompok karena siswa tidak 

terbiasa berdiskusi di dalam kelompok. Walaupun ada hambatan tersebut siswa 

terlihat antusias dalam mengerjakan tugas kelompok hingga selesai. 

2. Pertemuan 2 (40 menit) 

Pelaksanaan pertemuan 2 mengerjakan soal evaluasi. Pada awal pembelajaran 

diawali dengan doa, mengisi presensi dan memberikan motivasi. Kemudian guru 

membagikan soal evaluasi kepada seluruh siswa. Pelaksanaan pengerjaan soal 

siswa mengerjakan secara mandiri. Setelah pengerjaan soal evaluasi selesai guru 

menyampaikan kepada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. 

C. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan observasi siklus I terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan 

pada pembelajaran ketika model pembelajaran kancing gemerincing dilakukan 

siswa terlihat bingung karena model pembelajaran kancing gemerincing belum 

pernah dilakukan sebelumnya sehingga guru harus membimbing siswa secara 

intensif.  Selain itu ada beberapa siswa laki-laki yang mengganggu kelompok dan 

tidak mengerjakan tugas dalam kelompok. Kesulitan yang dialami oleh guru 

adalah pengelolaan kelas karena siswa masih sulit melaksanakan model 

pembelajaran.  

 Pada siklus I pertemuan 1  pembelajaran dianggap kurang efektif karena 

waktu yang digunakan untuk penjelasan ulang dan pembimbingan pada setiap 

kelompok terlalu lama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan 

refleksi untuk pembenahan atau mengatasi hambatan yang terjadi. Sehingga 

permasalahan tersebut tidak terulang pada siklus II. Strategi yang dilakukan guru 
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pada pembelajaran siklus II yaitu guru harus tegas kepada siswa yang 

mengganggu kelompok lain sehingga proses pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran tercapai, guru memberikan bimbingan kepada kelompok jika masih 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran, guru memaksimalkan waktu sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai karena pada siklus II siswa sudah mengenal 

dan memahami model pembelajaran kancing gemerincing. 

D. Hasil Tindakan 

1. Data siklus I 

Hasil tindakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe kancing dicantumkan pada tabel berikut: 

Tabel 19 

Hasil Belajar PKn Postes Siklus I 

NO FREKUNSI JUMLAH % 

1 61 - 69  11 37,93 

2 70 - 78 14 48,28 

3 79 - 87 3 10,34 

4 88 - 96 1 3,45 

Jumlah 29 100,00 

Rata – rata  71,38 

Nilai Maksimum 90 

Nilai Minimum 61 

Tuntas  62,07 

Tidak tuntas 37, 93 

 

 

Berdasarkan tabel hasil belajar post test siklus I dapat diketahui bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar namun masih ada beberapa siswa belum 
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memperoleh nilai  ≥ 70 yang merupakan batas Kriteria Ketuntasan Minimal pada 

mata pelajaran PKn semester genap tahun ajaran 2013/2014. Nilai rata-rata siswa 

telah mencapai 71.38 dari nilai KKM ≥ 70. Ketuntasan siswa digambarkan dalam 

diagram ketuntasan nilai sebagai berikut: 

 

Diagram 4 Ketuntasan Hasil Belajar PKn Siklus I SMP Negeri 1 Bancak 

Berdasarkan diagram ketuntasan hasil belajar pra siklus diperoleh data 

bahwa sebanyak 62,07 % atau 18 siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 

37,93% atau 11 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. Diagram ketuntasan  

menunjukan bahwa hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Bancak kelas 7d meningkat. 

Perolehan ketuntasan hasil belajar siswa pada pra siklus 51,72% atau 15 siswa 

menjadi 62,07 % atau 18 siswa pada siklus I. 

62,07% 

37,93% 

Hasil Belajar Siklus 1 

TUNTAS TIDAK TUNTAS
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Diagram 5 Perbandingan Perolehan Belajar Prasiklus Dengan Siklus I 

Pada tabel perbandingan perolehan belajar prasiklus dengan siklus I  

menunjukan pada prasiklus sebanyak 48,28% atau 15 siswa mendapatkan nilai 

diatas KKM ≥ 70 dan 51,72 % atau 14 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. 

Nilai rata-rata siswa 62,9. Sedangkan pada siklus I menunjukan 62,07 % atau 18 

siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 37,93% atau 11 siswa mendapat nilai 

dibawah KKM ≤ 70. Nilai rata-rata siswa 71,38. Hal ini menunjukan ada 

peningkatan hasil belajar pada siklus I hal ini ditunjukan dengan perolehan nilai 

rata-rata siswa yang pada prasiklus 62,9 menjadi 71,38. 

2. Siklus II (2 x 40 menit) 

A. Perencanaan (Planning) 

Pembelajaran pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I dan  

dilaksanakan 2 kali pertemuan. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Pertemuan 1 

48.28 51.72 

62.9 

86 

48 

62.07 

37.93 

71.38 

90 

61 

TUNTAS TIDAK TUNTAS RATA-RATA N. MAX N. MIN

Perbandingan Perolehan Belajar Prasiklus Dengan Siklus I 

Prasiklus Siklus 1
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a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing  

b. Lembar kegiatan kerja kelompok 

Lembar kerja kelompok digunakan sebagai lembar kerja kelompok yang 

dibagi berdasar pembagian kelompok heterogen. 

c. Media kancing   

Media kancing digunakan sebagai alat dan digunakan pada saat anggota 

kelompok berbicara atau mengeluarkan pendapat, harus menyerahkan salah 

satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah meja kelompok. 

d. Nama kelompok kancing gemerincing, kelompok 1,2,3,4,5 

Nama kelompok digunakan untuk memudahkan pada saat presentasi. 

e. Materi  pembelajaran 

1. Asas yang harus ditaati  dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat 

dimuka umum 

2. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab  

2. Pertemuan 2 

a. Soal evaluasi siklus II 

b. Daftar nilai evaluasi siklus II 

B. Pelaksanaan dan pengamatan (Acting and Observaring) 

1. Pertemuan 1 (40 menit) 

a. Pelaksanaan dan pengamatan guru 
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Pada awal pembelajaran guru mempersiapkan RPP, lembar kerja siswa, 

kancing, dan lembar observasi. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan 

doa, melakukan presensi, memberikan motivasi kepada siswa dan mengaitkan 

pelajaran sekarang dengan yang terdahulu. Setelah kegiatan awal guru menyajikan 

materi. Sebelum model pembelajaran kancing gemrincing dilaksanaan guru 

memberikan pengarahan kepada siswa agar pada saat pelaksanaan pembelajaran 

siswa tertib agar tercipta pembelajaran yang efektif. Kemudian guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya kembali tentang pelaksanaan model 

pembelajaran kancing gemerincing agar pada saat pelaksanaan siswa tidak ada 

lagi yang belum paham dalam pelaksanaan. Setelah itu guru membagikan siswa 

kedalam kelompok dan membagikan kancing serta lembar kerja. pada 

pelaksanaan kerja kelompok guru membimbing kelompok belajar. Pada saat kerja 

kelompok siswa aktif dalam kelompok dan menggunakan seluruh kancing pada 

saat proses diskusi. Setelah proses diskusi selesai siswa mempresentasikan hasil 

kelompok pada akhir presentasi guru memberikan penghargaan berupa pujian 

kepada seluruh kelompok dan menyampaikan tindak lanjut pada pertemuan 

selanjutnya. 

b. Pelaksanaan dan pengamatan siswa 

Pada saat awal masuk kelas siswa terlihat antusias dan siap untuk memulai 

pembelajaran. Setelah menerima pengarahan ada beberapa siswa masih bertanya 

tentang penggunaan kancing, setelah paham kemudian siswa mempersiapkan diri 

kedalam kelompok belajar dan siap mengerjakan tugas kelompok. Pada saat 

pelaksanaan model pembelajaran kancing gemerincing siswa aktif dalam 
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berkontribusi berpendapat di dalam kelompok. Dalam pelaksanaan ada beberapa 

siswa yang terkadang masih berbicara diluar pembelajaran namun siswa langsung 

melanjutkan lagi berdiskusi didalam kelompok. 

2. Pertemuan 2 (40 menit) 

Pelaksanaan pertemuan 2 adalah mengerjakan soal evaluasi. Pada awal 

pembelajaran diawali dengan doa, mengisi presensi dan memberikan motivasi. 

Kemudian guru membagikan soal evaluasi kepada seluruh siswa. Pelaksanaan 

pengerjaan soal siswa mengerjakan secara mandiri. Setelah pengerjaan soal 

evaluasi selesai guru menyampaikan kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

C. Refleksi (Reflecting) 

Pada proses pembelajaran siswa dapat mengkondisikan kelas dengan baik dan 

siswa tampak lebih mempersiapkan diri hal ini terlihat dari antusiasme dan 

kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran pada siklus 

II mengalami peningkatan dan hambatan atau permasalahan pada siklus I bisa 

teratasi walaupun ada beberapa permasalahan yang sama terjadi pada siklus II 

seperti siswa masih sering berbicara diluar tugas kelompok namun tugas 

kelompok dilaksanakan dengan baik. Siswa yang pada siklus I sering 

mengganggu kelompok lain sudah terlihat duduk di kelompoknya dan 

mengerjakan tugas kelompok. Kesulitan guru juga sudah teratasi.  Jika pada siklus 

I guru sulit untuk mengelola kelas pada siklus II guru bisa mengelola kelas.  
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D. Hasil Tindakan 

Tabel 20 

Hasil Belajar PKn Postes Siklus II 

NO FREKUNSI JUMLAH % 

1 63 - 69 5 17,24 

2 70 - 76 9 31,03 

3 77 - 83 10 34,48 

4 84 - 90 14 48,28 

5 91 - 97 1 3,45 

Jumlah 29 134,48 

Rata - rata 77,55 

Nilai Maksimum 95 

Nilai Maksimum 65 

Tuntas  82,76 % 

Tidak Tuntas 17,24 % 

 

Berdasarkan tabel hasil belajar post test siklus II dapat diketahui bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar namun masih terdapat 5 siswa belum 

memperoleh nilai  ≥ 70 yang merupakan batas Kriteria Ketuntasan Minimal pada 

mata pelajaran PKn semester genap tahun ajaran 2013/2014. Nilai rata-rata siswa 

telah mencapai 77,55 dari nilai KKM ≥ 70. Ketuntasan siswa digambarkan dalam 

diagram ketuntasan nilai sebagai berikut: 
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Diagram 6 

Ketuntasan Hasil Belajar PKn Siklus I SMP Negeri 1 Bancak 

Berdasarkan diagram ketuntasan hasil belajar prasiklus diperoleh data 

bahwa 82,76 %  atau 24 siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 17,24% atau 5 

siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. Nilai rata-rata siswa 77,55. Diagram 

ketuntasan  menunjukan bahwa hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Bancak kelas 

VIId meningkat. Perolehan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I 62,07 %  

dan pada siklus II menjadi 82,76 % . 

 

Diagram 7 Perbandingan Hasil Belajar PKn Siklus I dengan Siklus II 

82,76% 

17,24% 

Hasil Belajar Siklus 2 

TUNTAS TIDAK TUNTAS

62.07 

37.93 

71.38 

90 

61 

82,76 

17.24 

77.55 

95 

65 

TUNTAS TIDAK TUNTAS RATA-RATA N. MAX N. MIN

Perbandingan Perolehan Belajar Siklus I Dengan Siklus II 

Siklus 1 Siklus 2
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 Pada tabel perbandingan perolehan siklus I menunjukan 62,07 % atau 18 

siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 37,93% atau 11 siswa mendapat nilai 

dibawah KKM ≤ 70. Nilai rata-rata siswa 71,38. Sedangkan menunjukan 82,76 % 

atau 25 siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 17,24% atau 5 siswa mendapat 

nilai dibawah KKM ≤ 70. Nilai rata-rata siswa 77,55.Hal ini menunjukan ada 

peningkatan hasil belajar hal ini ditunjukan dari nilai rata-rata siswa pada pretest  

nilai rata-rata kelas 64,55, pada siklus I rata-rata kelas 71,38 dan pada siklus II 

terdapat peningkatan nilai rata-rata yaitu 77,55. 

4.2.3 Analisis Komparatif 

 Pada analisis komparatif akan menguraikan perbandingan antara hasil 

belajar prasiklus, siklus I dan siklus II. 

 

Diagram 8 Perbandingan Hasil Belajar PKn Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II   

TUNTAS
TIDAK

TUNTAS
RATA-RATA N. MAX N. MIN

Prasiklus 48.28 51.72 62.9 86 48

Siklus 1 62.07 37.93 71.38 90 61

Siklus 2 82.76 17.24 77.55 95 65
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 Berdasarkan analisis data kuantitatif yang berasal dari hasil belajar PKn 

saat pretes, postes siklus I dan postes siklus II dapat diketahui bahwa hasil belajar 

PKn siswa SMP N Bancak kelas 7d mengalami peningkatan. Pada prasiklus 

diperoleh data bahwa sebanyak 48,28% atau 15 siswa mendapatkan nilai diatas 

KKM ≥ 70 dan 51,72 % atau 14 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. Nilai 

rata-rata siswa 62,9, pada siklus I menunjukan 62,07 % atau 18 siswa mendapat 

nilai diatas KKM ≥70 dan 37,93% atau 11 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 

70. Nilai rata-rata siswa 71,38.  Hal ini menunjukan ada peningkatan hasil belajar 

pada siklus I hal ini ditunjukan dengan perolehan nilai rata-rata siswa yang pada 

prasiklus 62,9 menjadi 71,38. Sedangkan pada siklus II menunjukan 82,76% atau 

24 siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 17,24 % atau 5 siswa mendapat 

nilai dibawah KKM ≤ 70. Nilai rata-rata siswa 77,55. Hal ini menunjukan ada 

peningkatan hasil belajar dari prasiklus, siklus I dan siklus II hal ini ditunjukan 

dari nilai pra siklus rata-rata kelas 62,9, pada siklus I rata-rata kelas 71,38 dan 

pada siklus II terdapat peningkatan nilai rata-rata yaitu 77,55. Ketuntasan siswa 

juga mengalami peningkatan pada pra siklus hanya 48,28% siswa tuntas, pada 

siklus I 62,07% siswa tuntas dan pada siklus II 82,76% siswa tuntas. Peningkatan 

ini menunjukan indikator keberhasilan telah tercapai. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Pembelajaran Menggunakan Model 

Pembelajaran Kancing Gemerincing 

 Berdasarkan pada hasil observasi pengetahuan awal siswa melalui pretest 

pada prasiklus di kelas VIId SMP Negeri 1 Bancak diperoleh data dari 29 siswa 

hanya 14 siswa yang tuntas atau 48,28%. Rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 

62,9dari nilai KKM ≥ 70.  

 Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan guru hanya menggunakan 

metode 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 mendengarkan penjelasan guru. Dalam pembelajaran konvensional 

siswa hanya sebagai pendengar  dan pasif sehingga terkadang siswa merasa jenuh 

dan kurang memperhatikan penjelasan guru dan mengakibatkan pada saat evaluasi 

siswa kesulitan dalam menjawab soal. 

 Peningkatan hasil belajar PKn diperoleh dari penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe  kancing gemerincing yang dilaksanakan dalam 2 

siklus dan diukur dari hasil post test siklus I dan post test siklus II. 

1. Posttest siklus I 

Pada penerapan model pembelajaran kancing gemerincing siklus I di kelas 

VIId menunjukan adanya peningkatan hasil belajar. Data pada siklus I 

menunjukan bahwa 62,07 % atau 18 siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 
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dan 37,93% atau 11 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. Nilai rata-rata 

siswa 71,38.   

2. Post test siklus II 

 Pada penerapan model pembelajaran kancing gemerincing siklus II di 

kelas VIId menunjukan adanya peningkatan hasil belajar yaitu siklus II 

menunjukan 82,76 % atau 24 siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 17,24% 

atau 5 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. Nilai rata-rata siswa 77,55.  

 Meskipun pada penerapan model pembelajaran kancing gemerincing pada 

siklus II terdapat empat siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini peningkatan hasil belajar mencapai 82,76 % sehingga 

penelitian ini dikatakan berhasil karena telah memenuhi indikator pencapaian 

yaitu peningkatkan hasil belajar sebesar 80%. 

Peneletian ini sesuai dengan pendapat 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 dan penelitian yang dilakukan 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 sebesar 13,9 dari semula 54,6 menjadi 80,45, siklus 2 ada 

peningkatan ketuntasan siswa yaitu 70,84 % . pada siklus 3 mengalami 

peningkatan ketuntasan sebesar 91.67%. selain Candra Mega Permatasari 

penelitian dengan metode ini juga telah dilakukan oleh Sri Utari  dengan judul 
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“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 dan ketuntasan klasikal 65% dan 

pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 76, 5 dengan ketuntasan klasikal 

87, 5%. 

 Hipotesis tindakan adalah dugaan sementara dari masalah yang diteliti. 

Jawaban atas hipotesis tindakan setelah dilakukan penelitian adalah penerapan 

model pembelajaran kancing gemerincing dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

SMP Negeri 1 Bancak semester II tahun ajaran 2013/2014. Sebelum 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing atau pra 

siklus hanya 14 siswa dari 29 siswa  yang tuntas atau 48,28%. Rata-rata yang 

diperoleh siswa yaitu 62,9 dari nilai KKM ≥ 70. pada siklus I menunjukan 62,07 

% atau 18 siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 37,93% atau 11 siswa 

mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. Nilai rata-rata siswa 71,38, pada siklus II 

menunjukan 82,76 % atau 24 siswa mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 17,24% 

atau 5 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70 dan nilai rata-rata siswa 77,55.  

 Dalam penerapan model pembelajaran kancing gemerincing menunjukan 

adanya peningkatan hasil belajar hai ini dibuktikan dengan peningkatan hasil 

belajar dari mulai pra siklus, siklus I dan siklus II. 

  




