
 
 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya lebih 

mengarah pada model pembelajaran yang dilakukan secara massal dan klasikal, yang 

berorientasi pada kuantitas agar mampu melayani sebanyak banyaknya peserta didik 

sehinga tidak dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik secara individual diluar 

kelompok. 

 Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya untuk menuju perubahan yang lebih baik. 

 Hal ini tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 (2003) 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.” (h. 6) 

 

Dalam kurikulum 2013, pembelajaran lebih menekankan pada pedagogik 

moderen yaitu dengan pendekatan ilmiah (scintific) dalam pembelajaran lebih 

menekankan pada aspek mengamati, menanya, mencoba, mengolah dan menyajikan, 

menyimpulkan dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. 

Sebagaimana tertuang dalam peaturan Mendikbud Nomor 50 (2014) “Mata 

pelajaran umum kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 

Siswa  sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara”(h. 3) 
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang termaksud ke dalam kelompok mata 

pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.   

Mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar merupakan salah satu pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat serta dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.  

Hal tersebut dipaparkan oleh Gede Budi Astrawan (2014) “tujuan pendidikan 

IPA di Sekolah yaitu: “IPA diajarkan di kelas dapat: 1) mengembangkan 

kognitif siswa, 2) mengembangkan afektif peserta didik, 3) mengembangkan 

 kreativitas peserta didik, 4) melatih peserta didik berfikir kritis” (h. 228). 

 

Untuk mewujudkan itu semua guru harus berusaha melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran IPA sehingga hasil belajar yang diperoleh sesuai 

dengan KD yang didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk dapat membangun 

kemampuan, bekerja secara ilmiah, dan pengetahuan.  

Hal tersebut dipaparkan oleh Wayan Sumartana Nurkancana (1982) 

“Pembelajaran yang efektif adalah seorang guru dapat menentukan apakah 

suatu hasil belajar yang diinginkan telah benar-benar tercapai, atau sampai 

dimanakah hasil belajar yang diinginkan dicapai (h. 24), dan juga dijelaskan 

oleh Abdul Azis Wahab (2005) 

Sehingga,salah satu cara untuk menciptakan proses pembelajaran yang 

 optimal adalah menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi 

 pembelajarannya.Model mengajar merupakan sebuah perencanaan 

 pembelajaran  yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses 

belajar  mengajaragar  dicapai perubahan spesifik pada perilaku peserta didik 

seperti  yang diharapkan”(h 52) 
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Berdasarkan hasil observasi dengan beberapa peserta didik di Kelas IV C 

SDN 02 Kendari yang dilakukan pada Selasa 17 september 2019, peneliti 

mendapatakan adaa 7 dari 25 peserta didik yang diwawancarai masih banyak yang 

beranggapan bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  merupakan pelajaran 

yang kurang menarik minat dikalangan peserta didik, hal tersebut disebabkan karena 

semua peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda dibidangnya masing-

masing, sehingga ada beberapa peserta didik yang beranggapan bahwa pembelajaran 

IPA kurang menarik dan hampir di setiap proses pembelajaran IPA peserta didik 

merasa kurang berpartisipasi dengan model pembelajaran yang di suguhkan oleh 

guru. 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil Observasi yang dilakukan dengan  wali 

kelas IV C selaku guru mata pembelajaran IPA yang dilakukan pada kamis 23 

September 2019 di SDN 02 Kendari, bahwa Guru Mata pelajaran IPA kelas IV C 

masih memerlukan keterampilan dalam memilih dan mengkondisikan model 

pembelajaraan inovatif. 

 Pada dasarnya, guru telah mengetahui model-model pembelajaran tersebut, 

namun kurangnya implementasi terhadap model-model pembelajaran yang baru serta 

kurang memadai peserta didik dalam hal kondisi peserta didik, sehingga 

menyebabkan guru cenderung menggunakan model yang hanya berpusat kepada guru 

atau model yang tidak bervariasi, Kondisi demikian tentu membuat proses 

pembelajaran hanya dikuasai oleh guru sehingga peserta didik tidak terbiasa 

melakukan proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan. 
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 Berdasarkan hasil pengamatan yang beberapa kali di lakukan oleh peneliti di 

kelas IV C, peneliti mendapatkan peserta didik pada saat proses pembelajaran IPA, 

berlangsung, terlihat peserta didik kurang memperhatikan pelajaran dan tidak hanya 

itu beberapa peserta didik keluar masuk ruangan dengan alasan yang tidak jelas, pola 

interaksi guru cenderung hanya berdiri di depan dan menjelaskan. Sehingga 

menyebabkan sebagian peserta didik masih pasif dalam mengikuti pembelajaran dan 

kurang berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan ketika guru memberikan 

pertanyaan maupun dalam kegiatan diskusi.  

  Berdasarkan data dokumentasi nilai ulangan harian pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas IV C DI SDN 02 Kendari pada semester I tahun pelajaran 2019/2020 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah 

yaitu 75. Data hasil belajar ditunjukkan dari 25 siswa, yang mencapai KKM hanya 12 

peserta didik (48%) sedangkan sisanya 13 pesrta didik (52%) belum mencapai KKM. 

 Dengan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran IPA 

masih belum optimal. Maka dipandang perlu untuk mengadakan pembaharuan belajar 

dalam proses pembelajaran untuk mengatasi permasalahan di atas, karena apabila 

terus dibiarkan akan berdampak buruk pada kualitas pembelajaran. 

  Bertitik tolak berdasarkan pada fakta-fakta diatas, salah satu alternatif 

pemecahan masalah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran. Sebelum memilih model pembelajaran peneliti terlebih dahulu 

mengkaji Kompetensi Dasar (KD), tujuan yang akan dicapai, sifat materi yang akan 

diajarkan dan tingkat kemampuan peserta didik. Karena setiap tipe dari model 

pembelajaran memiliki ciri dan tujuan yang berbeda-beda.  
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 Berdasarkan kajian tersebut, peneliti memilih menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Kancing Gemerincing (Talking Chips) karena alasan Model 

Kancing Gemerincing (Talking Chips) memiliki tujuan dalam meningkatkan aspek 

kognitif dimana dalam proses pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator untuk 

mengembangkan pengetahuan peserta didik.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji 

melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Type Kancing Gemerincing (Talking Chips) dalam meningkatkan 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada peserta didik Kelas IV C SDN 

02 Kendari” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang diterapkan guru masih cenderung berpusat kepada 

guru dan tidak ada variasi model pembelajaran lain sehingga tidak 

membangkitkan hasil belajar siswa. 

2. Hasil belajar mata pelajaran IPA masih tergolong rendah karena masih 

banyak peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas di dapat rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Proses melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Kancing Gemerincing (Talking Chips) dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA pada peserta didik Kela IV di C SDN 02 

Kendari ? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran Kooperatif Kancing Gemerincing 

(Talking Chips) dapat meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik pada 

pembelajaran IPA pada peserta didik kelas  IV C di SDN 02 Kendari ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Kooperatif Kancing 

Gemerincing (Talking Chips) pada mata pembelajaran IPA di kelas IV C di 

SDN 02 Kendari. 

2. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Kooperatif Kancing 

Gemerincing (Talking Chips) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas IV C di 

SDN 02 Kendari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas IV C pada pembelajaran IPA di SDN 02 Kendari dengan penerapan 

model pembelajaran Kooperatif Kancing Gemerincing (Talking Chips). 
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b. Sebagai suatu rujukan untuk mengembangkan pendekatan kepada peserta 

didik dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Kancing 

Gemerincing (Talking Chips). 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini harapkan dapat menambah wawasan yang  lebih 

terhadap cara pembelajaran sehingga akan lebih bergerak untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik, Khusunya pada pembelajaran 

IPA. 

b. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi pembelajaran baik secara tekstual maupun 

konstektual. 

c. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembanding untuk dapat dikaji secara mendalam. 

d. Bagi sekolah, adanya peningkatan sekolah dalam hal kualitas, baik dari 

segi guru, maupun peserta didik. 

e. Bagi pihak IAIN Kendari, sebagai bahan referensi kepustakaan yang 

dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang berkeinginan untuk menindak 

lanjuti penelitan ini.  

1.6 Definisi Operasional 

Untuk mengantisipasi lebarnya penafsiran dalam penelitian ini maka, penulis 

membuat batasan-batasan definisi yang akan dipaparkan. Dengan adanya batasan-

batasan tersebut dapat mempermudah pembaca dalam memahai isi dalam penelitian 

ini: 
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1. Model Pembelajaran Kancing Gemerincing 

Model  pembelajaran Kancing Gemerincing (Talking Chips) adalah 

pembelajaran  yang dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-5 

orang,  masimg-masing amggota kelompok membawa sejumlah kancing yang 

 berfungsi untuk menandai apabila mereka telah berpendapat dengan 

meletakkan kancing tersebut keatas  meja.tujuan akhir yang akan 

dikembangkan dari model pembelajaran Kancing Gemerincing (Talking 

Chips) ini adalah mengoptimalkan kompetensi individu menjadi kompetensi 

kelompok dalam mencapai tujuan bersama. (Miftahul Huda, 2011, h. 142). 

 

2.  Hasil Belajar 

 

Usman (2010) perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan antara individu dengan 

lingkungannya. (h. 5). Perubahan yang terjadi biasanya perubahan yang terarah dan 

bertujuan yaitu untuk mencapai sesuatu yang baik dan baru dari sebelumnya. Atau 

hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh individu setelah mengikuti proses 

pembelajaran ya ng dapat dilihat dari segi fisik, sikap, dan tingkah laku. 

3. Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berisi materi yang akan diajarkan pada siklus 1 

dengan KD 3.2; Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta 

mengaitkan dengan upaya pelestariannya. dan KD 4.2) ; Membuat skema siklus 

hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya, dan slogan 

upaya pelestariannya. serta materi yang akan diajarkan pada siklus 2 adalah KD 3.3: 

Mengidentifikasi macam macam gaya, antara lain: gaya otot, gaya listrik, gaya 

magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. KD 4.3: Mendemonstrasikan manfaat gaya 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya 

gravitasi, dan gaya gesekan. 


