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ABSTRAK 

Pembelajaran klasikal mengakibatkan siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
Kegiatan belajar mengajar akan lebih hidup. jika ada interaksi baik antar siswa dan guru, maupun antar sesama 
siswa itu sendiri .Ini sesuai dengan falsafah homo homini socius yang mengatakan bahwa manusia adalah 
makhluk sosial. dimana interaksi dan keijasama sebagai kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu dunia 
pendidikan perlu mengajarkan kepada anak didiknya untuk belajar bekeija sama maka pada penelitian ini. 
didesain suatu metode pembelajaran yang menekakan keijasama yaitu metode pembelajaran kooperatif. Dimana 
dengan model pembelajaran siswa dibiarkan belajar dalam kelompok. saling menguatkan. mendalami. dan 
bekeija sama untuk dapat menguasai bahan sehingga dapat memberikan pengarah pada pengembangan sikap 
bertanggung jawab. kepedulian antar siswa dalam keijasama dan meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Dan 
pada penelitian ini menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing pada pembelajaran 
alat-alat optik (mata dan kamera) dengan sampel 12 orang siswa dari salah satu SMP di Salatiga. Dalam 
penelitian ini siswa dibagi dalam kelompok secara acak. lain diberikan LKS sebagai pedoman bagi siswa dalam 
diskusi untuk menemukan suatu konsep tertentu. dan pemberian tes akhir untuk menilai basil belajar siswa 
dengan metode yang digunakan. Didapatkan basil bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe 
kancing gemerincing dalam pembelajaran dapat memberikan pengarah dalam pengembangan sikap keijasama 
dan pemahaman konsep. Dalam pengembangan sikap muncul sikap keijasama. keterlibatan semua siswa dan 
kepedulian untuk menolong teman lain yang belum mengerti. sehingga mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Kata kunci: kancing gemerincing, pembelajaran kooperatif, mata, kamera. 

1. PENDAHULUAN 

Model pembelajaran klasikal mengakibatkan siswa kurang berpartisipasi dalam 
kegiatan pembelajaran yang eenderung menjadikan mereka eepat bosan dan 
berkurangnya minat belajar sehingga berdampak pada hasil belajar yang rendah. 
Kegiatan Belajar Mengajar akan menjadi lebih hidup, jika interaksi baik antar siswa 
dan guru, maupun antar sesama siswa itu sendiri beijalan dengan baik. Dengan interaksi 
para siswa akan menjadi aktif untuk meneari tahu informasi/pengetahuan dan 
mengembangkannya. Yang lebih sering ditemukan di lapangan adalah pembelajaran 
eeramah dimana penilaian terhadap siswa hanya berdasarkan kemampuan kognitif 
saja. Sedangkan penilaian afektifhya hanya pada sikap siswa di kelas dalam 
pembelajaran dan mengesampingkan kerjasama. 

Sistem rangking dapat mengakibatkan adanya persaingan negatif diantara para 
siswa. Dalam sistem rangking, sifat individual lebih menonjol, karena untuk meneapai 
rangking atas seorang siswa hams mengalahkan temannya. Siswa yang pandai 
eenderung mau bekerja sendiri atau tidak mau membantu temannya yang kurang pandai, 
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sehingga tidak teqadi kerjasama. Padahal betapa pentingnya keqasama untuk pencapaian 
keberhasilan pembelajaran secara menyeluruh di dalam kelas. Maka untuk mengatasi hal 
itu diperlukan suatu strategi mengajar sebagai pembelajaran altematif yang berorientasi 
pada bagaimana peserta didik mengerti pentingnya orang lain dalam menyelesaikan 
persoalan-persoalan dalam belajar. Salah satunya adalah dengan pembelajaran kooperatif 
(cooperative learning). 

Metode cooperative learning sudah dikenal cukup lama dan sudah banyak buku- 
buku yang berisi teori-teori tentang metode tersebut. Namun di lapangan banyak guru 
sains yang menggunakan dan mengaplikasikan metode tersebut dalam pembelajaran di 
kelas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini didesain suatu 
metode pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing pada pembelajaran mata dan 
kamera, dengan tujuan untuk dapat memberikan pengaruh dalam mengembangkan 
kepedulian serta sikap keija sama antar siswa (afektif), mengembangkan ketrampilan 
dalam berdiskusi dan keberanian dalam berpendapat, dan dapat meningkatkan basil 
belajar siswa (kognitif). Untuk siswa kelas VIII materi tentang mata bukanlah materi 
yang sulit dan bukan materi yang baru bagi siswa mereka karena di SD dan di pelajaran 
biologi mereka sudah mendapatkan materi tersebut meskipun sederhana, sehingga guru 
sering mengabaikan. Sedangkan kamera memiliki bagian-bagian dan prinsip keija yang 
sama dengan mata. Guru hanya memfasilitasi dengan LKS dan mereka dapat keijakan 
dalam kelompok diskusi sehingga siswa bisa saling membantu seorang dengan yang 
lain. Dengan tipe kancing gemerincing semua siswa di tuntut hams hams aktif dalam 
pembelajaran tidak hanya siswa yang pandai saja tetapi siswa yang kurang pandai juga 
hams aktif dalam kelompok. 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi gum, siswa dan 
peneliti. Bagi gum, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu model pembelajaran di 
sekolah untuk meningkatkan proses belajar dan hasil belajar, serta peningkatan 
kerjasama siswa. Bagi siswa, dapat membantu untuk mengeluarkan ide/pendapat 
sehingga mempermudah siswa dalam memahami, mempelajari, dan menerima materi 
pelajaran yang diberikan, serta mempelajari dan memahami akan pentingnya kerjasama 
dalam pembelajaran. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang penerapan 
berbagai model pembelajaran kooperatif khususnya kooperatif dengan tipe kancing 
gemerincing dalam mengembangkan sikap kerja sama, keterampilan, dan pemahaman 
siswa pada pembelajaran mata dan kamera. 

2. KAJIAN TEORI 

Pembelajaran kelompok (cooperative learning) 
Cooperative learning atau belajar bersama adalah model pembelajaran dimana 

siswa dibiarkan belajar dalam kelompok, saling menguatkan, mendalami, dan bekeija 
sama untuk semakin menguasai bahan [2], Falsafah yang mendasari model pembelajaran 
gotong royong dalam pendidikan adalah falsafah homo homini socius yang menekankan 
bahwa manusia adalah makhluk sosial yang menjadikan keijasama sebagai kebutuhan 
yang sangat penting [3], Menurut Kindsvatter dkk, belajar bersama mempunyai tujuan 
yaitu, dapat meningkatkan hasil belajar siswa lewat keijasama kelompok yang 
memungkinkan siswa belajar satu sama lain, dapat membantu siswa yang lemah, dengan 
belajar bersama hubungan antar siswa makin akrab dan keijasama antara mereka lebih 
baik. Karena keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. 

Belajar bersama terdiri dari empat langkah yaitu : perencanaan, menyiapkan 
siswa, monitoring dan evaluasi. Perencanaan untuk menetapkan tujuan yang akan 
dipelajari; menyiapkan siswa mempersiapkan tugas-tugas untuk masing-masing 
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kelompok; monitoring untuk melihat apakah proses kerjasama dalam belajar beqalan 
dengan baik atau tidak; evaluasi untuk mengetahui apakah pengetahuan siswa 
berkembang atau tidak. Evaluasi ini penting karena tujuan dari belajar kelompok adalah 
untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang di pelajari dimengerti oleh setiap 
kelompok, apabila ada siswa dalam kelompok yang tidak mendapatkan pengetahuan dari 
belajar bersama maka perlu dibenahi. Pembelajaran cooperative memiliki banyak tipe. 
Satu diantaranya dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering 
mewamai keija kelompok yaitu tipe kancing gemerincing [1], 

Kancing gemerincing 
Teknik belajar mengajar kancing gemerincing dikembangkan oleh Spencer 

Kagan (1992). Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua 
tingkatan usia anak didik. Dalam kegiatan kancing gemerincing, masing-masing anggota 
kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan 
mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang lain. Keunggulan dari teknik ini 
adalah dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewamai keija 
kelompok. Dengan tipe ini maka masing-masing anggota kelompok mendapat tanggung 
jawab dalam kelompok sehingga tidak menggantungkan diri pada teman/rekan 
kelompok yang dominan. Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 
merupakan model pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam kelompok kecil 
yang terdiri dari 4 orang secara heterogen dan bekeija sama untuk mengungkapkan 
pendapat sehingga tidak bergantung pada satu orang saja. Dalam keija kelompok, gum 
memberikan LKS kepada masing-masing mentor kelompok untuk dibagikan pada 
kelompok. Tugas yang diberikan dikerjakan bersama-sama dengan anggota 
kelompoknya. Apabila ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas 
yang diberikan, maka mentor kelompok bertanggungjawab untuk menjelaskan, sehingga 
kelompok dapat menyelesaikan tugasnya[l]. 

Belajar dengan tipe kancing gemerincing meliputi lima langkah kerja, yaitu : 
pertama, gum menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing. Kedua, sebelum 
kelompok memulai tugasnya setiap siswa dalam masing-masing kelompok mendapatkan 
dua atau tiga buah kancing. Ketiga, setiap kali seorang siswa berbicara atau mengeluarkan 
pendapat, dia hams menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkan di tengah-tengah. 
Keempat, jika kancing yang dimiliki seorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi 
sampai semua rekannya juga menghabiskan kancing mereka. Kelima, jika semua kancing 
sudah habis, sedangkan tugas dalam kelompok belum selesai, mentor dalam kelompok 
boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagikan kancing lagi dan mengulangi 
prosedumya kcmbali| 11. 

Alat- alat Optik 
Alat yang dibuat berdasarkan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya disebut 

alat optik. Secara umum alat optik dapat dibedakan menjadi alat optik alami dan alat 
optik buatan. Mata mempakan alat optik alami, sedangkan alat optik buatan meliputi lup, 
kacamata, kamera, teropong, dan mikroskop. Alat optik buatan tersusun dari cermin atau 
lensa. 

A. Mata 
Mata kita memiliki bagian-bagian penting yang menentukan daya penglihatan kita 

yaitu : komea, iris, pupil, lensa mata, retina, dan syarat optik. Mata hanya dapat melihat 
dengan jelas benda-benda yang berada dalam jangkauan penglihatan mata. Jangkauan 
penglihatan mata berada di antara titik dekat dan titik jauhnya. Mata normal (emetropi) 
memiliki titik dekat sekitar 25 cm dan titik jauh yang tak terhingga. Dengan 
bertambahnya usia, kemampuan lensa mata biasanya berkurang sehingga penglihatan tak 
lagi normal. Beberapa gangguan atau kebiasaan yang kurang baik dapat mengakibatkan 

63 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DANPENDIDIKANSAINS UKSW 

cacat mata, yaitu berupa pergeseran titik dekat dan titik jauh mata. Hal seperti ini 
merupakan gangguan penglihatan. Berdasarkan pergeseran kedua titik tersebut, kita dapat 
membagi cacat mata menjadi rabun dekat (Hipermetropi), rabun jauh (Miopi), mata tua 
(Presbiopi), dan astigmatisme. Di bawah ini adalah gambar mata manusia[7]. 

Relma 
Pembuluh darah 
Retina 

Ins 

Maktila 
Len s a 

Gambar I.Bagian - Bagian Mata Manusia 

B. Kamera 
Ada banyak kesamaan antara mata dan kamera. Prinsip keija kamera mirip dengan 

prinsip keija mata manusia, yaitu membentuk bayangan pada daerah yang peka cahaya. 
Daerah yang peka cahaya pada kamera adalah plat film, sedangkan pada manusia adalah 
retina. Kamera terdiri dari diafragma, bukaan, cincin pengatur fokus, celah penglihat, 
lensa cembung, dan fdm. Bagian utama sebuah kamera adalah sebuah lensa cembung 
pada sisi depan dan fdm pada sisi belakang. Lensa berfungsi sebagai tempat pembentukan 
bayangan benda yang dipotret. Film yang peka cahaya berfungsi sebagai layar yang 
menangkap bayangan. Binding dalam kotak kamera dibuat dari bahan kedap cahaya 
sehingga tidak teqadi pemantulan cahaya. Seperti halnya mata, bayangan benda yang 
dibentuk oleh lensa kamera bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Agar terbentuk 
bayangan tersebut, maka benda hams terletak di depan 2Fi. Benda yang terletak di depan 
2F! akan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil di belakang lensa, yaitu di 
antara F2 dan 2F2 [8], 

■ - 

Gambar 2. Proses pembentukan banyangan pada kamera 

Diafragma terletak di belakang lensa. Diafragma berfungsi seperti iris pada mata, 
yaitu untuk mengatur intensitas cahaya yang memasuki kamera. Bukaan terletak di depan 
fdm dan berfungsi untuk menemskan atau menghalangi sinar dari lensa. Pada saat ia 
terbuka, sinar dari lensa akan ditemskan sehingga mengenai fdm. Cincin pengatur fokus 
berfungsi mengatur fokus lensa agar diperoleh gambar yang tajam. Celah penglihat 
berfungsi untuk melihat benda yang akan difoto. 
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Gambar yang tampak melalui celah penglihat sama dengan gambar yang terekam 
dalam film. Untuk keperluan tersebut diletakkan cermin datar di depan bukaan dan di atas 
cermin datar dipasang prisma segilima. Sinar yang masuk ke prisma mengalami 
pamantulan sempuma sehingga sinar tersebut sampai di celah penglihat. Pada kamera 
sederhana, celah penglihat merupakan bagian yang berdiri sendiri. Akibatnya, benda yang 
dilihat dan gambar yang terekam pada film seringkali tidak sama. 

Intensitas cahaya yang masuk ke mata kita diatur oleh lebamya pupil. Sedangkan, 
intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera dapat diatur oleh difragma yang berada di 
belakang lensa. Celah yang terdapat di tengah diafragma disebut apertur. Apertur 
berfungsi seperti pupil pada mata. 

3. METODOLOGIPENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan model guru 
sebagai peneliti. Penelitian ini menggunakan sampel siswa kelas VIII dari salah satu SMP 
di Salatiga yang bequmlah 12 orang dan dibagi dalam 3 kelompok dimana masing-masing 
terdiri dari 4 anggota. 

Pada tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan adalah merancang Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membuat LKS, menyusun lembar observasi (penilaian), 
serta menyiapkan soal-soal evaluasi yang akan diberikan di akhir pembelajaran. 

Pada tahap pelaksanaan, siswa dibagi dalam kelompok secara acak kemudian 
dijelaskan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kepada masing -masing 
kelompok diberikan 1 LKS (lembar keija siswa) mengenai bagian-bagian mata dan bagian- 
bagian kamera serta fungsinya masing-masing. LKS dapat membantu siswa untuk 
menemukan konsep-konsep tersebut melalui diskusi dan percobaan. Sebelum masing- 
masing kelompok mulai berdiskusi, guru memberikan materi pengantar mengenai mata 
dan kamera untuk membantu siswa dalam berdiskusi. Setelah itu siswa mulai bekerja 
dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan pembelajaran berpedoman pada rencana 
pembelajaran yang sudah dibuat sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan 
efisien. 

Selama pembelajaran berlangsung dilakukan observasi aktivitas sampel yang 
didokumentasi menggunakan media dokumentasi yaitu kamera. Tujuan digunakan kamera 
adalah untuk mengambil gambar dari masing-masing kelompok. Sedangkan lembar 
observasi berupa tabel, yang berisi tentang aspek-aspek yang akan diamati dan digunakan 
untuk menilai keijasama serta keterlibatan siswa dalam aktivitas selama pembelajaran 
berlangsung. 

Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi yang berupa soal tes tertulis yang 
diberikan secara individual kepada siswa. Tes bertujuan untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap materi yang telah diperoleh dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe kancing gemerincing. Hasil tes dievaluasi berdasarkan nilai yang 
didapatkan. Dan juga diberikan kuisioner dengan tujuan untuk mengetahui sikap siswa 
terhadap metode pembelajaran yang digunakan, contoh penilaian sikap siswa terhadap 
metode pembelajaran berupa tabel seperti terlampir pada lampiran D. 

Setelah proses pembelajaran berakhir, selanjutnya dilakukan analisa aktivitas 
sampel berdasarkan data hasil penelitian berupa data hasil observasi mengenai aktivitas 
siswa, data hasil belajar siswa berdasarkan nilai test tertulis, dan data hasil kuisioner 
berdasarkan sikap siswa terhadap pendekatan pembelajaran yang digunakan. Kemudian 
dianalisa dengan teknik analisa deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
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suatu peristiwa atau kondisi populasi pada suatu saat tertentu untuk kemudian 
mengorganisasikan data tersebut ke dalam makna, interpretasi individual atau kerangka 
kerja yang menjelaskan fenomena yang dikaji.[5] 

Sedangkan analisa kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini terbatas pada 
analisa basil penelitian berupa aktivitas siswa yang didasarkan pada basil observasi, data 
tentang basil belajar siswa pada materi yang diajarkan yang didasarkan pada nilai test yang 
diperoleh pada akhir pembelajaran dan data tentang sikap siswa terhadap model 
pembelajaran yang didasarkan pada jawaban kuisioner. Prosentase keterlibatan siswa 
untuk semua jenis aktivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

„ * »•» /zfasyetnacLiikwti - - ■ 
Prosentase keterlibatan —  :  x 100% 

Jumlak 3 em u a a kt ivit as 
Sedangkan prosentase ketuntasan basil belajar siswa dihitung dengan cara : 

Prosentase ketuntasan belajar = |u'"lah5,^aya'i5tk3ntasbelaiar x 100% 
|ij ml ah 

Untuk mengetahui sikap siswa secara kualitatif maka dari data yang didapatkan 
dibuat kelas interval seperti tabel pada lampiran H : 

Prosentase Nilai kuisioner = —j- ^ 
/ ufTii a siswa yang ikxt k'uis 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika minimal 80% siswa dinyatakan tuntas belajar 
jika nilai tesnya >70 dan minimal 80% siswa terlibat dalam aktivitas serta hasil kuisioner 
lebih dari 80% siswa menjawab senang dengan metode pembelajaran yang digunakan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan anlisa deskriptif 
kualitatif. Berikut akan dijabarkan analisa dari dampak atau pengaruh yang muncul selama 
proses pembelajaran. 

Tabel 1. Jenis aktivitas Setiap Siswa 
N 
0 

Kode 
Siswa 

Jumlah Aktivitas Jumlah 
aktivitas 

yang 
diikuti 

Prosenta 
se 

(%) A B C D E F G 

1 A1 V V V V V - 6 85.7 

2 B1 V V - V V V V 6 85.7 

3 Cl V V V - V V V 6 85.7 

4 D1 V V V V V V V 7 100 

5 A2 V V V V V V V 7 100 

6 B2 V V V - V V V 6 85.7 

7 C2 V V V V V " V 6 85.7 

8 D2 V V V V V V 7 100 
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9 A3 - - 5 71.4 

10 B3 V " 6 85.7 

11 C3 " V 6 85.7 

12 D3 V - 6 85.7 

Rata-rata prosentasi keterlibatan 88.08 

Keterangan Aspek yang dinilai 
A. Kemauan siswa mendengar mentor kelompok berbicara 
B. Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok 
C. Kemauan siswa menjawab pertanyaan guru 
D. Kemauan siswa dalam mengemukakan pendapat 
E. Kemauan mendengarkan pendapat teman 
F. Kemampuan menjelaskan materi basil diskusi 
G. Kemauan siswa menyimpulkan basil diskusi dengan kelompoknya 

a. Analisis setiap jenis aktivitas siswa dalam kelompok 
Untuk mempermudah analisis setiap jenis aktivitas siswa dalam kelompok dibuat Tabel 2 yang 
menunjukkan jumlah siswa yang terlibat pada setiap jenis aktivitas. 

Kode 
aktivit 
as 

Jenis aktivitas siswa Jumlah 
siswa yang 
terlibat 

Prosentase 
keterlibatan 
(%) 

A Kemauan siswa mendengarkan mentor 
kelompok berbicara 

12 100 

B Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok 11 91.67 
C Kemauan siswa menjawab pertanyaan 

gum 
10 83.33 

D Kemauan siswa dalam mengemukakan 
pendapat 

10 83.33 

E Kemauan mendengarkan pendapat teman 11 91.67 
F Kemampuan menjelaskan materi basil 

diskusi kepada teman 
11 91.67 

G Kemauan siswa menyimpulkan basil 
diskusi dengan teman kelompoknya 

9 75 

Catatan : jika minimal 80% siswa terlibat dalam setiap jenis aktivitas dapat dikatakan 
siswa sangat aktif berpartisipasi dan jika jumlah siswa < 80%i yang terlibat dalam setiap 
jenis aktivitas dapat dikatakan siswa kurang aktif berpartisipasi. 

A. Kemauan siswa mendengarkan mentor kelompok berbicara 
Berdasarkan tabel 2 poin A aktivitas tentang kemauan siswa mendengarkan mentor 

kelompok berbicara, terdapat 12 orang siswa ikut terlibat (semua siswa terlibat). Dalam 
mendegarkan mentor kelompok menjelaskan tugas kelompok tidak ada siswa yang ribut 
atau berbicara sendiri, semua siswa mau mendengarkan sehingga diskusi kelompok dapat 
beijalan dengan lancar karena selain mendapat penjelasan dari guru siswa juga mendapat 
penjelasan tambahan dari masing-masing mentor kelompok. Ini berarti bahwa semua siswa 
dalam masing-masing kelompok memiliki kemauan untuk mendengarkan penjelasan dari 
mentor dengan prosentase keterlibatanya 100 %. 
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B. Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok 
Berdasarkan tabel 2 point B aktivitas tentang Partisipasi siswa dalam diskusi 

kelompok, terdapat 11 orang siswa ikut terlibat. Bentuk partisipasi yang ditunjukkan berupa 
pertanyaan,pendapat, man menjelaskan kepada teman yang belum mengerti, dan membantu 
siswa yang kesulitan dalam praktikum. Sedangkan 1 siswa yang tidak terlibat dalam 
aktivitas ini karena siswa tersebut sibuk dengan mencatat basil diskusi. Ini berarti, dalam 
masing-masing kelompok siswa man berpartisipasi dalam mendiskusikan tugas kelompok, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa man ikut terlibat dalam 
mendiskusikan tugas kelompok dengan prosentase keterlibatannya 91,67%. 

C. Kemauan siswa menjawab pertanyaan guru 
Bersadarkan tabel 2 point C aktivitas tentang kemauan siswa menjawab pertanyaan 

guru, terdapat 10 orang siswa ikut terlibat. Bentuk keterlibatan yang ditunjukkan siswa 
yaitu saat guru mengajar siswa mau mendengarkan materi yang diajarkan sehingga saat 
guru memberikan pertanyaan terdapat 10 orang siswa yang menjawab dan 2 orang siswa 
mendapat tugas membantu guru untuk mencatat jawaban dari temannya dipapan tubs. Ini 
berarti sebagian besar siswa memiliki kemauan dalam menjawab setiap pertanyaan yang 
diberikan dengan prosentase keterlibatannya 83,33%. 

D. Kemauan siswa dalam mengemukakan pendapat 
Berdasarkan tabel 2 point D aktivitas tentang kemauan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, terdapat 10 orang siswa ikut terlibat. Dalam kemauan mengemukakan pendapat 
10 orang siswa ikut aktif terlibat dan 2 orang siswa yang belum berani untuk 
mengemukakan pendapat karena takut pendapatnya salah. Ini berarti bahwa sebagian siswa 
sudah memiliki keberanian dalam mengemukan pendapat dan membagikan idenya karena 
pembelajaran dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil sehingga siswa tidak merasa malu 
untuk mengemukakan pendapat. Walaupun masih 2 ada dua orang siswa yang malu tapi itu 
tidak mempengaruhi setiap kelompok karena siswa yang aktif terlibat lebih banyak daripada 
siswa yang tidak terlibat dengan prosentase keterlibatan 83,33%. 

E. Kemauan mendengarkan pendapat teman 
Berdasarkan tabel 2 point E aktivitas tentang kemauan mendengarkan pendapat 

teman lain, terdapat 11 orang siswa ikut terlibat. Selama diskusi kelompok berlangsung, 
siswa yang berkemampuan akademis tinggi mau menerima pendapat dari anggota 
kelompok yang berkemampuan akademis rendah. Hal ini berarti bahwa siswa sudah dapat 
berinteraksi dengan temannya dan siswa yang pintar tidak memandang remeh siswa yang 
tidak terlalu pintar karena keberhasilan individu ditentukan oleh keberhasilan dari 
kelompok. Dengan hal ini siswa dapat menghargai satu dan yang lainnya dan tidak 
menonjolkan kemampuan individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
siswa memiliki kemauan dalam mendengarkan pendapat teman dengan prosentase 
keterlibatan 91,67%. 

F. Kemampuan menjelaskan materi hasil diskusi kepada teman 
Berdasarkan tabel 2 poin F aktivitas kemampuan menjelaskan materi hasil diskusi 

kepada teman, terdapat 11 orang siswa yang ikut terlibat. Kemampuan siswa tersebut 
diamati saat siswa mempresentasikan hasil diskusi dan saat ada kelompok lain yang 
bertanya siswa mampu menjelaskan dengan baik sehingga kelompok yang belum mengerti 
bisa memahami materi yang dipresentasikan. Walaupun ada 1 orang siswa yang tidak 
terlibat karena siswa tersebut lapar, tidak mempengaruhi keaktifan siswa karena siswa yang 
terlibat lebih banyak daripada siswa yang tidak terlibat terbukti dari prosentase keterlibatan 
siswa sebesar 91,67%. 

G. Kemauan siswa menyimpulkan hasil diskusi dengan temannya 
Berdasarkan Tabel 2 poin G tentang kemauan siswa menyimpulkan materi diskusi 

dengan temannya, terdapat 9 orang siswa yang terlibat. 9 orang siswa yang terlibat dapat 
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diamati di kegiatan inti pembelajaran, saat siswa berada di kelompok. Mentor kelompok 
mengajak anggota kelompoknya untuk memberikan pendapat dalam menyimpulkan basil 
praktikum/diskusi dan anggota kelompok memberi respon dengan turut mengambil bagian 
dalam menarik kesimpulan. Dampak positifnya adalah masing-masing kelompok dapat 
menuliskan basil kesimpulan dengan benar. Contohnya kelompok 1 yang menyelidiki 
berapa titik dekat dan titik jauh mata. Dalam LKS, kelompok ini mampu menyimpulkan 
basil pengamatannya. Ini berarti, di dalam tiap kelompok hanya sebagian siswa yang bisa 
menyimpulkan data percobaaan/diskusi dengan temannya. Jadi secara keseluruhan dapat 
dikatakan tidak semua siswa di kelas tersebut bisa menyimpulkan data percobaan/diskusi 
dengan teman-temannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa man 
menyimpulkan basil percobaan dengan teman, siswa tidak lagi mengeqakan tugas secara 
individual melainkan dikerjakan bersama-sama dengan prosentase keterlibatan 75%. 

n 

Gambar 1. Aktivitas siswa pada masing-masing kelompok yang menunjukkan adanya diskusi, interaksi, dan 
kemauan untuk membagi pengetahuan. 

b. Analisis Semua Siswa dan Semua Jenis Kerja Sama. 
Dari data pada tabel 1 jika keija sama setiap siswa di kategorikan maka didapatkan basil 
sebagai berikut: 

Tabel 3. Skala kualitas 
Jumlah keterlibatan Kategori 

7-6 sangat tinggi 

5-4 tinggi 

3-2 eukup 

1 rendah 
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sangat rendah 

Dari data tabel 3 untuk kategori kerja sama setiap siswa, tampak bahwa 11 orang siswa 

(AiAA,, Dk A2. B2. C2. D2. B,. C,. D,) berada dalam kategori sangat tinggi dan 1 orang siswa 
(A,) berada dalam kategori tiinggi untuk kemauan dan partisipasi kerja sama, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa desain pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dapat membuat 
semua siswa bekerja sama dengan temannya. 

. Analisis Ketuntasan Belajar Siswa 
Untuk mengukur pemahaman konsep masing-masing siswa terhadap materi yang sudah 
dipelajari, dilakukan evaluasi berupa tes tertulis. Tes tertulis diberikan kepada semua siswa 
secara individu untuk seluruh materi yang sudah dipelajari. Hal ini dilakukan untuk menilai 
tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dalam diskusi kelompok. 
Dari tes yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut: 

No Kode 
siswa 

Nilai Keterangan 

1 LA 90 Tuntas 
2 IB 60 Belum tuntas 
3 I.C 70 Tuntas 
4 ID 80 Tuntas 
5 II.A 70 Tuntas 
6 II.B 100 Tuntas 
7 II.C 80 Tuntas 
8 II.D 70 Tuntas 
9 III.A 90 Tuntas 
10 III.B 80 Tuntas 
11 III.C 60 Belum tuntas 
12 HID 100 Tuntas 
Rata-rata kelas 79,16 

Keterangan : * Batas Ketuntasan Minimal (BKM)= 70: 
**Sumber : SMP Kristen 1. Salatiga 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 12 orang siswa/sampel didapatkan 10 orang 
siswa (100%) dinyatakan tuntas belajar dengan nilai di atas batas ketuntasan minimal (70), 
dan 2 orang siswa (16,67%) yang belum tuntas. Hal ini berarti bahwa sabagian besar siswa 
sudah paham dengan materi yang dipelajari karena selama proses diskusi berlangsung 
semua siswa dalam kelompok ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas kelompok 
sehingga saat diberikan evaluasi sebagian besar siswa tuntas dalam belajar. Hal ini terbukti 
dari 10 orang siswa yang tuntas belajar dengan prosentase ketuntasan 83,33%. 

d. Tanggapan Siswa Terhadap Pendekatan Model Pembelajaran 
Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran yang digunakan, maka 
pada akhir pembelajaran diberikan kuisioner kepada 12 orang siswa. Pertanyaan kuisioner 
terdiri dari 10 pertanyaan yang semuanya hams dijawab siswa dengan jawaban (ya/tidak) 
serta memberikan alasan. 
Tabel 4. Cuplikan tanggapan siswa terhadap pendekatan model pembelajaran 
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Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa siswa sangat senang diajar dengan metode 
pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing karena dapat belajar bersama dengan teman 
sehingga menjadi lebih mudah untuk memahami materi yang dipelajari. Selain kerja sama 
yang diperoleh, siswa juga mempunyai pengalaman yang positif untuk memahami materi yang 
dipelajari saat berdiskusi. Siswa yang berkemampuan akademis tinggi man berbagi 
pengetahuan untuk membantu temannya yang berkemampuan akademis rendah. Kendala siswa 
dalam diskusi adalah sangat main dan gugup jika berbicara di hadapan teman, hal ini teqadi 
karena cara belajar siswa sebelumnya masih individual sehingga tidak terbiasa untuk bertanya 
maupun bertukar informasi dengan teman belajamya. 

Tabel 5. sikap siswa terhadap metode pembelajaran 
Kode Jenis Pertanyaan Nilai 
Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Ket 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 SS 
2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 s 
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 SS 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 SS 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 s 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 SS 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 SS 
8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 s 
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9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 ss 
10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 ss 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ss 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 ss 

Jumlah 11 10 12 12 10 10 9 12 12 12 

% 91.6 83.3 100 100 83.3 83.3 75 100 100 100 
Keterangan : *) S = setuju, **) SS= sangat setuju 

Kriteria Hasil Belajar Secara Kuantitatif 
Skor total Jumlah 

jawaban siswa 
Keterangan 

0- 2 - Sangat tidak setuju 
3 - 4 - Tidak setuju 
5 - 6 - Kurang setuju 
7- 8 3 Setuju 
9-10 9 Sangat setuju 

Berdasarkan data pada tabel 5 didapatkan 3 orang siswa yang menjawab setuju 
dengan metode yang digunakan dan 9 orang siswa yang menjawab sangat setuju dengan 
metode pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian secara keseluruhan jika kita 
mengambil rata-rata sikap siswa terhadap metode pembelajaran yang digunakan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa siswa senang dengan metode yang digunakan dalam 
pembelajaran. Hal ini dapat diperkuat dengan 75% siswa yang menyatakan sangat senang 
dan sisanya 25% senang atas penerapan metode cooperative learning tipe kancing 
gemerincing dalam pembelajaran bagian-bagian mata dan kamera di kelas. Hal lain yang 
menarik dari alasan siswa adalah siswa yang malu berbicara dapat secara bebas 
mengungkapkan pendapatnya, siswa yang awalnya tidak mau bekeija sama jadi mau 
bekeija sama dengan teman lainnya dengan demikian siswa juga dilatih untuk bertanggung 
jawab dengan kelompoknya. Jika pendapat siswa tersebut di atas di kategori pada skala 
setuju dan tidak setuju maka dapat diartikan bahwa 100% siswa mengatakan setuju dengan 
model pembelajaran cooperative learning tipe kancing gemerincing yang digunakan. 

5. KESIMPULAN 
Dari hasil penellitian secara keseluruhan, dapat dikatakan desain metode 

pembelajaran dengan pendekatan Cooperatif Learning tipe kancing gemerincing dapat 
melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran di kelas baik secara kelompok maupun 
individu. Dari analisa secara keseluruhan hasil belajar siswa pada materi yang diajarkan 
dapat dinilai berhasil dimana 10 dari 12 siswa tuntas belajar dengan tingkat keberhasilan 
sebesar 83,33% , sedangkan rata-rata prosentase keterlibatan siswa dalam aktivitas di kelas 
sebesar 88,08% siswa ikut terlibat dalam setiap aktivitas dan pendekatan model 
pembelajaran yang digunakan juga berhasil karena semua siswa mengatakan senang dapat 
dilihat dari 100% menjawab setuju. 

Berdasarkan hasil analisa data yang telah diuraikan di atas baik aktivitas siswa, 
hasil belajar siswa maupun sikap siswa terhadap desain pembelajaran cooperative learning 
tipe kancing gemerincing, maka penelitian ini dinyatakan berhasil dan dianggap telah 
selesai dengan alasan 10 dari 12 siswa tuntas dalam pembelajaran (83,33%), dan 100% 
siswa mengatakan senang dengan metode pembelajaran yang digunakan. Sehingga 
dengan demekian dapat disimpulkan bahwa desain pemelajaran kooperatif tipe kancing 
gemerincing dalam pembelajaran fisika khususnya materi mata dan kamera dapat 
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memberikan pengaruh dalam pengembangan sikap dan pemahaman konsep. Dalam 
pengembangan sikap muncul sikap keqasama, keterlibatan dan kepedulian untuk 
menolong teman lain yang belum mengerti. 
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