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BAB  11 

    KAJIAN TEORI 

2.1 Hakikat Hasil Belajar 

2.1.1 Deskripsi Belajar  

 Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan 

suatu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai 

subjek yang menerima pelajaran (sasaran peserta didik) dan siapa saja bisa 

melaksanakannya, sedangkan belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh 

guru sebagai pengajar atau hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukannya. 

 Sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhibbinsyah (2010) Belajar adalah 

kegiatan yang memperoleh dan merupakan unsur sangat fundamental dalam 

 penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa 

berhasil atau gagalnya pencapaian itu amat bergantung pada proses belajar 

yang dialami  peserta didik, baik ketika ia berada di sekolah maupun 

dilingkungan rumah atau keluarga sendir. (h, 87) 

 

 Menurut pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses 

perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Slameto (2010) Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

 seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

 secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi 

 dengan lingkungannya.  

 Mutadi (2007) mengartikan belajar adalah suatu perubahan dalam diri 

 individu sebagai hasil interaksi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan 

 dan menjadikannya lebih melestarikan lingkungan dan memadai. 

 Baharuddin (2010) Belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan 

dan penguasaan tentang seseuatu. Aunurrahman (2009) bahwa belajar adalah proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.  
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  Dengan demikian berdasarkan definisi dan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecapan, kebiasaan, 

serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

2.1.2 Deskripsi Hasil Belajar 

Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan diuraikan 

terlebih dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari dua kata ‘hasil’ dan 

‘belajar’ Tim Pusat Bahasa (2007)  menyatakan bahwa hasil memiliki beberapa arti: 

1) Sesuatu yang diadakan oleh usaha, 2) pendapatan; perolehan; buah. Sedangkan 

belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman 

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 dalam diri seseorang banyak sekali 

baik sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Perubahan itu harus secara relatif 

bersifat menetap (permanen) dan tidak hanya terjadi pada perilaku yang saat ini 

nampak (immediate behavior) tetapi juga pada perilaku yang mungkin terjadi di masa 

mendatang (potential behavior).  

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakanya kegiatan belajar di 

sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha yang dilakukan secara 

sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan 
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proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar peserta 

didik. 

Dimiyati (2010) menyatakan bahwa Hasil belajar terkumpul dalam himpunan 

hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil belajar suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi peserta didik, hasil belajar 

merupakan berakhirnya pangkal dan puncak proses belajar. (h. 3). 

Sebagaimana dipaparkan oleh Kusnandar (2008) mengatakan bahwa “hasil 

belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran 

yaitu berupa tes yang tersusun secara terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan 

ataupun tes perbuatan”. (h, 2) Sedangkan menurut Agung (2005) “hasil belajar adalah 

hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran. (h, 75). 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menguasai sejumlah 

materi pelajaran yang telah diajarkan guru kepada peserta didik terhadap tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan setelah peserta didik mengalami proses belajar 

mengajar di sekolah dalam bentuk nilai atau angka. 

 Dalam penilaian Hasil belajar ada 3 ranah penilaian, yakni  ranah Kognitif, 

ranah psikomotorik dan ranah afektif sebagaimana yang dipaparkan oleh Kusnandar 

bahwa hasil belajar adalah akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat 

pengukuran yaitu berupa tes yang tersusun secara terencana, baik berupa tes tertulis, 

tes lisan ataupun tes perbuatan, pada penelitian ini penulis fokus menggunakan 

pengukuran hasil belajar dengan menggunakan tes tertulis dalam ranah kognitif. 
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2.1.3 Jenis-jenis Hasil Belajar 

Benyamin S. Bloom membagi hasil belajar kedalam tiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah spikomotorik. 

a.  Ranah Kognitif 

Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek yakni: 

1)   Pengetahuan (knowledge)           

Tipe hasil pengetahuan termasuk kognitif tingkat rendah. Namun tipe 

hasil belajar ini menjadi persyaratan bagi tipe hasil belajar 

berikutnya. Mislanya hafal suatu rumus akan menyebabkan paham 

bagaimana mengnuangkan rumus tersebut, hafal-hafal kata-kata akan 

memudahkan dalam membuat kalimat. 

2)   Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman dapat dilihat dari kemampuan individu dalam 

menjelaskan suatu masalah atau pernyataan. 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongret atau 

situasi khusus. Abstraksasi tersebut mungkin berupa ide. Teori atau 

petunjuk teknis menerapkan abstraksasi kedalam situasi lama akan 

beralih menjadi pengetahuan hafalan atau keterampilan. 

4) Analisis (analsyis 
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Analisis adalah usaha memilih suatu integritas menjadi unsur-unsur 

atau bagian susunanya. Analisis merupakan kecakapan yangk 

ompleks, yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. 

5) Sintesis 

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam bentuk 

menyeluruh disebut sistematis. Berpikir sistematis adalah berpikir 

dirvergen di mana menyatukan unsure-unsur menjadi integritas. 

6) Evaluasi (evaluatif) 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan 

metode dan lain-lain. 

b. Ranah afektif 

  Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif 

tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru, kebiasaan belajar dan hubungn 

sosial. 

c. Ranah psikomotorik 

 Sebagaimana yang dipaparkan oleh Nana Sudjana (2007) “Hasil belajar 

psikomotorik tampak dalam bentuk (skill) dan kemampuan bertindak individu. (h, 

23).Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

hasil belajar adalah mengevaluasi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang 

mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan  aspek psikomotorik pada mata pelajaran 

setelah melalui proses belajar dengan menggunakan metode pembelajaran. Aspek 
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kognitif yang ditunjukan dengan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

ujian tertulis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki peserta didik.  

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi hasil belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari dalam 

(internal) dan faktor dari luar (eksternal). 

a.  Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang dapat 

mempengaruhi akademik anak. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam yakni:, 

1) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis yang dimaksud adalah faktor yang berhubungan dengan 

kesehatan dan panca indera seperti keadaan badan dan panca indera. Keadaan fisik 

yang lemah dapat menjadi penghalang bagi peserta didik dalam menyelesaikan 

program studinya. Untuk menempuh studi yang baik, peserta didik perlu 

memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. Adapun upaya memelihara 

kesehatan tubuh adalah dengan cara mengatur pola makan sehat, pola tidur dan 

olahraga secara teratur. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Wieawan Sarwitos (2001), “Panca indera 

merupakan memegang peranan penting dalam proses pembelajaran seperti 

mata dan telinga karena sebagian besar hal-hal yang dipelajari oleh manusia 

pasti selalu  melalui penglihatan dan pendengaran” (h, 204) 

 Dengan demikian, seorang anak yang memiliki kecacatan fisik atau bahkan 

cacat mental akan menghambat dirinya dalam menerima pelajaran sehingga pada 

akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar anak tersebut. 

2)  Faktor Psikologis 
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Adapun faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

adalah faktor Intelegence dan faktor sifat. Pada umunya, hasil belajar yang 

ditampilkan peserta didik berkaitan dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki peserta 

didik. Adapun hakikat Intelligence adalah kemampuan untuk menetapkan dan 

mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. 

Taraf Intellegence sangat mempengaruhi kemampuan akademik seorang 

peserta didik, dimana peserta didik yang memiliki taraf kecerdasan yang 

tinggi mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai hasil belajar 

belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki taraf 

kecerdasan yang rendah akan mengalami prestasi belajar yang rendah. 

Namun, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin jika peserta didik dengan taraf 

kecerdasan yang rendah memiliki prestasi yang tinggi, begitupun sebaliknya. 

(Arikunto dan Safridun, 2004, h. 275). 

  Faktor sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu 

terhadap hal-hal tertentu. Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri 

merupakan faktor yang menghambat peserta didik dalam menampilkan prestasi 

belajar peserta didik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sudjana (2007) Sikap 

peserta didik yang posistif terhadap pelajaran di sekolah merupakan langkah awal 

yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah. (h, 39). 

b. Faktor Eksternal  

Selain faktor dari dalam diri peserta didik, ada beberapa hal lain dari luar diri 

peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar peserta didik antara 

lain: 

1)  Faktor Lingkungan Keluarga 
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 Faktor limgkungan keluarga terbagi beberapa bagian yang terdiri dari faktor 

sosial ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua yaitu: 

a) Faktor sosial ekonomi keluarga. Dengan sosial ekonomi yang 

memadai, seseorang lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas 

belajar yang lebih baik mulai dari buku, alat tulis hingga 

pemilihan sekolah. 

b) Pendidikan endidikan orang tua. Orang tua yang memiliki 

jenjang pendidikan tinggi lebih cenderung memperhatikan dan 

memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, 

dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki jenjang 

pendidikan yang tinggi. (Sarwitos, 2001, h. 206). 

 

2) Lingkungan Sekolah 

Faktor lingkungan sekolah terbagi beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

a) Sebagaimana dipaprkan oleh Sarwitos (2007) Sarana dan 

prasarana. Kelengkapan fasilitas sekolah seperti papan tulis, 

meja, kursi, buku pelajaran, perpustakaan, ruang lab, alat 

teknologi, sirkulasi udara, dan lingkungan sekitar dapat 

mempengaruhi hasil belajar mengajar (h, 209).Kompetensi guru 

dan peserta didik. Kualitas guru dan peserta didik sangat penting 

dalam meraih hasil belajar. Kelengkapan sarana dan prasarana 

tanpa disertai kinerja yang baik dari para penggunanya akan sia-

sia belaka. Bila seseorang peserta didik merasa kebutuhannya 

untuk berprestasi dengan baik disekolah terpenuhi, misalnya 

dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas 

maka peserta didik akan memperoleh iklim belajar yang 

menyenangkan. (Kurniawati, 2009, h, 140). 
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b) Kurikulum dan Kurikulum dan metode mengajar. Metode 

pembelajaran yang lebih interaktif sangat diperlukan untuk 

menumbuhkan minat dan peran ikut serta dalam kegiatan 

pembelajaran. Faktor yang paling penting adalah faktor guru. 

Jika guru mengajar dengan metode pembelajaran yang aktif, 

bijaksana, tegas, memiliki disiplin tinggi dan mampu membuat 

peserta didik menjadi senang akan pelajaran, maka kemampuan 

akademik peserta didik akan cenderung tinggi, paling tidak 

peserta didik tersebut tidak bosan dalam mengikuti proses 

pembelajara. (Sudjana, 2007, h. 41). 

 

  Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas belajar dapat dikatagorikan pada dua aspek yaitu faktor 

internal baik secara psikis yang terjadi dalam diri seseorang dan faktor eksternal 

berupa kualits mengajar guru, keadaan lingkungan, fasilitas pendukung dan lain-lain. 

Terdapat pula tiga unsur dalam kualitas pengajaran yang mempengaruhi  hasil belajar 

peserta didik yakni kompentensi guru, karakteristik kelas, karakter sekolah dan proses 

interaksi sosial peserta didik.  

 Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh dari suatu proses belajar tertentu dan dipengeruhi 

oleh beberapa faktor yakni minat, kecerdasan bakat, motivasi, dan kemampuan-

kemampuan kognitif. Secara spesifik indikator hasil belajar peserta didik dapat dilihat 

nyata dari kemampuan kognitif yang biasanya ditunjukan dalam nilai rapor atau ujian 

akhir. 
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2.2 Hakikat Model Pembelajaran Kancing Gemerincing 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

 Kooperatif berasal dari bahasa inggris cooperate yang artinya bekerja 

bersama-sama, sedangkan pembelajaran learning yang artinya belajar atau 

mendengar.  

 Pembelajaran Kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan  sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau 

suku yang berbeda (heterogen), sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok 

dan setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok 

menunjukan prestasi yang dipersyaratkan.(Sanjaya, 2016, h. 242). 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta 

didik sebagai kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Solihatun dan Raharjo (2007) “pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang, dengan 

struktur kelompok yang bersifat kelompok” 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran kelompok yang terdiri dari 4-6 

orang dengan kelompok yang heterogen, baik itu dari tingkat pengetahuan peserta 

didik, jenis kelamin sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan 

pemahaman dan sikapnya sesaui dengan kebutuhan peserta didik.  

2.2.2 Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif diantaranya sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk   

menuntaskan materi belajar. 
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b. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan     

tinggi, sedang dan rendah. 

c. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, 

suku, jenis kelamin yang beragam. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada 

individu. (Trianto, 2009, h. 65-66) 

 

Dengan penjelasan mengenai ciri-ciri pembelajaran kooperatif tersebut, maka 

peneliti berpendapat bahwa ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang lebih menonjol kepada pembelajaran kelompok yang dimana 

dibentuk dari peserta didik yang heterogen baik itu dari segi kemampuan peserta 

didik, dari jenis kelamin, suku yang beragam.  

2.2.3  Unsur- Unsur Dasar Pembelajaran Kooperatif 

a. Para Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam 

atau berenang bersama”. Para siswa harus memiliki tanggung jawab 

terhadap siswa atau peserta didik lain dalam kelompoknya, selain 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam menghadapi materi 

yang di hadapinya.  

b. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka mempunyai tujuan 

yang sama. 

c. Para siswa membagi tugas dan membagi tanggung jawab diantara 

para kelompoknya.  

d. Para siswa diberi satu penghargaan atau evaluasi yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.  

e. Para siswa membagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar.  

f.   Setiap siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

(Isjoni, 2010, h. 14). 

 

  Dengan memperhatikan unsur-unsur dari pembelajaran kooperatif tersebut, 

peneliti berpendapat bahwa dalam pembelajaran kooperatif setiap peserta didik yang 

bergabung dalam kelompok harus benar-benar dapat menjalin kekompakan. Selain 

itu, tanggung jawab  bukan saja terdapat dalam kelompok, tetapi juga di pertanggung 

jawabkan oleh individu masing-masing, peserta didik dituntut untuk bertanggung 
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jawab terhadap dirinya sendiri dan kelompoknya serta mereka juga dituntut untuk 

mempunyai pandangan dan tujuan yang sama dalam mensukseskan kerja 

kelompoknya 

2.2.4 Karakteristik Pembelajaran Koooperatif 

 Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan 

kepada proses kerja sama dalam kelompok. Hal ini sebagaimana disimpulkan 

Rusman (2016), “Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam 

pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk 

penguasaan materi tersebut.” (h. 206) 

Ditinjau dari penjelasan mengenai karakteristik pembelajaran kooperatif maka 

peneliti berpendapat bahwa karakteristik dari pembelajaran kooperatif lebih dominan 

kepada kerja sama atau pembelajaran kelompok, yang tujuan utamanya tidak hanya 

kepada soal pemahaman peserta didik tetapi yang menjadi karakteristik utamanya 

adalah membangun kerja sama. 

2.2.5 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Berikut ada beberapa tujuan model pembelajaran kooperatif sebagai berikut:  

a) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik b).Model ini 

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, c).Model struktur 

penghargaan Kooperatif juga telah dapat meningkatakan penilaian siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil 

belajar d). Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, 

budaya, kelas sosial, kemampuan maupun ketidak mampuan. (Prastiwi dan 

Sudianto, 2017, h. 3) 

 

 Dari beberapa tahapan pembelajaran kooperatif diatas, maka peneliti dapat 

mendeskripsikan bahwa tahapan-tahapan dalam pembelajaran kooperatif dapat 
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meningkatkan kinerja peserta didik dalam menyelesaikan konsep-konsep yang sulit 

seningga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang dimana 

pengelompokannya berdasarkan heterogen.  

2.2.6 Langkah-Langkah Pembealajaran Kooperatif 

Langkah–langkah atau fase–fase model pembelajaran kooperatif sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Yamin dan Ansari (2008), adalah sebagai berikut : 

a. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa   

b. Menyampaikan informasi 

c. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok  

  belajar 

d. Memantau kelompok siswa dan membimbing di mana   

  perlu. 

e. Evaluasi dan umpan balik dan memberikan penghargaan.  

  (h, 75) 

2.2.7.   Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif 

Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran Kooperatif adalah sebagai 

berikut: 

a. Kelebihan pembelajaran kooperatif, yaitu: a). ketergantungan 

positif, b). Dapat meningkatkan kecakapan individu maupun 

kelompok dalam memecahkan masalah, c).Menghilangkan 

prasangka buruk terhadap teman sebaya, d) Tidak memiliki rasa 

dendam. 

b. Kekurangan pembelajaran kooperatif yaitu: a). Guru harus 

mempersiapkan pembelajaran secara matang, selain itu lebih 

banyak memerlukan tenaga, waktu dan pikiran,b). Membutuhkan 

fasilitas, alat, dan biaya yang memadai, c). Materi tidak dapat 

disesuaikan dengan kurikulum apabila guru belum berpengalaman, 

d).Siswa berprestasi rendah menjadi kurang dan siswa yang 
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memiliki prestasi tinggi akan mengarah kepada kekecewaan.( 

Isjoni, h. 24). 

 

2.3  Hakikat Model Pebelajaran Kancing Gemerincing (Talking Chips) 

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Talking Chips 

    Model pembelajaran kancing gemerincing (Talking Chips) pertama kali 

diperkenalkan oleh Spancer Kagan pada tahun 1992.  

(Isjoni 2013) Talking adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa inggris 

yang artinya berbicara, sedangkan chips yang berarati kartu. Jadi arti Talking Chips 

adalah kartu yang berbicara. Sedamgkan Talking Chips dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri atas 

4-5 orang, masing-masing anggota kelompok membawa sejumlah kartu atau kancing 

yang berfungsi untuk menandai apabila mereka telah berpendapat dengan 

memasukkan kartu tersebut ke atas meja.  

Model pembelajaran Talking Chips ini dapat digunakan dalam semua mata 

pembelajaran dan untuk semua tingkat usia anak didik. Kegiatan talking chips 

membutuhkan pengelompokan peserta didik menjadi beberapa kelompok. Teknik ini 

dapat memberikan beberapa kontribusi peserta didik secara merata.  

Teknik ini dapat digunakan untuk berdiskusi, mendengarkan pandangan dan 

pemikiran anggota yang lain ataupun ataupun untuk saling mengetahui 

hafalan. Teknik Talking Chips dirancang untuk mengatasi hambatan 

pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Dalam banyak 

kelompok, sering ada anggota yang terlalu dominan dan banyak bicara. 

Sebaliknya juda ada anggota yang pasif dan pasrah saja kepada rekannya yang 

dominan (Lukman Zain, 2009, h. 138). 

 

    Dalam kegiatan pembelajaran Talking Chips, masing-masing anggota 

kelompok mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi mereka 
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serta mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lain. Adapun tahapan dalam 

pelaksanaan talking chips yaitu: (1). Peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok 

kecil sekitar 4-6 orang perkrlompok. (2). Para peserta didik diminta untuk 

mendiskusikan suatu masalah atau materi pembelajaran. (3). 

  Setiap kelompok diberi 2-3 kartu yang digunakan untuk peserta didik 

berbicara. Setelah peserta didik menggunakan pendapatnya, maka kartu disimpan 

diatas meja kelompoknya proses dilanjutkan sampai seluruh peserta didik dapat 

menggunakan kartunya untuk berbicara. Hal ini juga dijelaskan oleh Dewi (2009) 

Cara ini membuat tidak ada peserta didik yang mendominasi atau tidak ada peserta 

dididk yang tidak aktif, semua peserta didik harus mengungkapkan pendapatnya. 

Disamping itu, penerapan model pembelajaran kooperatif kancing gemerincing 

talking chips merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

(student oriented). (h, 204). 

 Model Talking Chips mempunyai dua proses yang penting yaitu : proses 

sosial dan proses dalam pengausaan materi. Proses sosial berperan penting dalam 

Talking Chips yang menuntut peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompoknya, 

sehuingga para peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka didalam 

lingkungan kelompoknya. 

2.3.2   Langkah-Lngkah Model Pembelajaran Kancing Gemrincing (Talking 

Chips) 

a. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau 

benda kecil lainnya. 

b. Sebelum memulai tugasnya, masing-masing anggota dari setiap 

kelompok mendapatkan 2 atau 3 buah kancing (jumlah kancing 

tergantung pada sukar tidaknya tugas yang diberikan). 
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c. Setiap kali anggota selesai berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia 

harus menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok. 

d. Berdasarkan semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum 

selesai, kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi 

kancing dan mengulangi prosedurnya kembali.(Miftahul Huda, 2011, 

h. 142) 

 

   Berdasarkan langkah-langkah mengenai model pembealajaran kancing 

gemerincing (talking chips) di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini 

dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, karena 

model ini menekankan kepada peserta didik untuk saling bekerjasama dalam 

menyelesaikan tanggung jawabnya atau soal maupun jawaban yang didapatkan. 

Selain itu, peserta didik tidak hanya  menunggu rekannya, akan tetapi peserta didik 

ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Model kancing Gemerincing (Talking   

Chips) 

a. Kelebihan  

1) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 

konsep sendiri dan memecahkan masalah. 

2) Masing –masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk 

memberikan pandangan mereka dan mendengarkan pandangan 

pemikiran anggota yang lain. 

3) Dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering 

mewarnai kerja kelompok. 

 

b. Kekurangan  

1) Tidak Tidak semua konsep dalam IPA dapat mengungkapkan 

model talking chips, disinilah tingkat profesionalitas seorang guru 

dapat dinilai. Seorang guru yang profesional tentu dapat memilih 

metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

akan dibahas dalam proses pembelajaran. 

2) Pengelolaan waktu saat persiapan dan pelaksanaan perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama 

dalam proses pembentukan pengetahuan siswa. 
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3) Pembelajaran model talking chips adalah model pembelajaran yang 

menarik namun cukup sulit dalam pelaksanaannya, karena 

memerlukan persiapan yang cukup sulit. Selain itu dalam 

pelaksanaannya guru dituntut untuk dapat mengawasi setiap siswa 

yang ada di kelas. Hal ini cukup sulit dilakukan terutama jika 

jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak.(Acep Amirta, 2011. h. 

21). 

  

Proses pembelajaran ini lebih menarik karena peserta didik belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Dalam membuat 

penialain kesimpulan guru juga langsung melibatkan peserta didik sehingga peserta 

didik merasa dihargai dengan keterlibatan tersebut, akan tetapi kelebihan itu semua 

tidak akan terjadi jika tidak kreativitas guru atau kemampuan guru dalam mengelola 

dan melaksanakan proses pembelajaran melalui model pembelajaran Talking Chips. 

2.4 Hakikat IPA 

2.4.1 Pengertian IPA       

 Hal ini juga dipaparkan oleh Usman Samatow (2018) “Ilmu Pengetahuan 

Alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa Inggris yaitu natural science. 

Natural artinya alamiah, berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan 

alam, science artinya ilmu pengetahuan.” (h, 2). Jadi, Ilmu Pengetahuan Alam atau 

science dapat disebut sebagai ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. 

Hal ini sebagaimana disimpulkan Trianto (2015) “IPA adalah suatu kumpulan 

teori yang sitematis, penerapaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, 

lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti obeservasi dan eksperimen serta 

sikap ilmiah seperi rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya.” (h, 13). 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu yang 

mempelajari tentang alam semesta beserta isinya, penerapannya secara umum 

terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti 

observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, 

dan jujur. 

2.4.2 IPA di Sekolah Dasar 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di SD diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. IPA di SD sebagai disiplin ilmu dan 

penerapannya dalam masyarakat membuat pendidikan IPA menjadi penting. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah dan pengembangan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas 

berdasarkan bukti. Fokus pembelajaran IPA di SD hendaknya ditujukan untuk 

memupuk minat pengembangan anak didik terhadap dunia mereka dimana mereka 

hidup 

 Alasan IPA diajarkan disekolah yakni bahwa IPA berfaedah bagi suatu 

bangsa, IPA merupakan dasar teknologi, IPA bukanlah pelajaran yang 

mengandalakan hafalan semata, IPA memiliki nilai-nilai pendidikan yaitu 

dapat membentuk pribadi anak dan IPA melatih anak berpikir kritis dan 

objektif, disekolah dasar, IPA merupakan disiplin Ilmu. ( Usman, 2018, h. 4) 

 

 Setiap guru harus memahami kegunaan dan alasan mengapa pelajaran IPA 

penting untuk diajarkan di sekolah dasar. Usman (2014), “Beberapa alasan yang 
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menyebabkan mata pelajaran IPA dimasukkan ke dalam suatu kurikulum sekolah, 

yaitu:  

a. IPA berfaedah bagi suatu bangsa. 

b. IPA memberikan kesempatan untuk berpikir kritis.  

c. Memecahkan masalah dengan berpikir kritis,meskipun sederhana. 

d. Mata pelajaran IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan.” (h. 6). 

Tujuan pembelajran IPA di SD adalah untuk menanamkan rasa ingin tahu dan 

sikap positif terhadap sains,teknologi dan masyarakat, mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah 

dan membuat keputusan  mengembangkan gejala alam, sehingga siswa dapat 

berfikir kritis dan objektif. ( Malichah Asy’ari, 2006, h. 23). 

 

2.5  Hasil  Penelitian Relevan 

 Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti yang menggunakan model pembelajaran Talking Chips. Adapun hasil 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Wahab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

 Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul” 

 Penggunaan Model Pembelajaran Talking Chips untuk Meningkatkan 

 Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Alat Tubuh Mahluk Hidup dan 

 Fungsinya”pada MI Matla’ul Anwar peserta didik kelas IV 2013/2014. Hal 

 ini dibuktikan bahwa rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

 pada setiap siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa 

 adalah  51,5. Kemudian meningkat sebesar 16,5 menjadi 68 disiklus I, 
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selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar peserta didik adalah 77, 

nilai ini mengalami peningkatan sebesar 9 dari nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus I. Presentase ketuntasan hasil belajar peserta didik pada 

siklus I sebesar 51,5%, kemudian meningkat 16,5% menjadi 77% pada siklus 

II. 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan 

No  Perbedaan Persamaan 

1 
Subjek penelitian wahab, adalah 

kelas IV MI Matla’ul Anwar 

sedangkan subjek penelitian ini 

adalah  SDN 02 Kendari 

Penelitian ini sama-sama 

menggunkan jenis penelitian 

PTK 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gusliana Sari, mahasiswa Pendidikan Kimia 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Ar-Raniri yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Talking Chips dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi asam basa Di SMA 1 Meureubo Aceh Barat”, 

mengatakan bahwa penerapan model pembelajaran talking chips dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang 

diperoleh peserta didik dalam setiap siklus. Pada siklus I, memperoleh nilai 

dengan nilai rata-rata 68,85 dan siklus II 82,31. Ketuntasan klasikal Siklus I 

adalah 65,38% dan siklus II 88,46%   memenuhi KKM pada materi asam 

basa. 

Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan 



29 
 

No  Perbedaan Persamaan 

 

1 
Subjek penelitian wahab, 

adalah SMA 1 Meureubo Aceh 

Barat sedangkan subjek 

penelitian ini adalah  SDN 02 

Kendari. 

Penelitian ini sama-sama 

menggunkan  jenis penelitian PTK 

2 
Subjek penelitian Gusliana Sari 

adalah kelas X sedangkan 

penelitian ini kelas IV 

Menggunakan,model pembelajaran 

yang sama yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Kancing Gemerincing Talking 

Chips 

3. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Ulya, Program Studi PGMI, 

 mengatakan bahwa penerapan model pembelajaran Talking Chips dapat 

menngkatkan hasil belajar peserta didik, Hal ini dapat dilihat dari hasil yang 

diperoleh peserta didik dalam setiap siklus. Pada siklus I, memperoleh nilai 

sebesar 79,4 (baik), dan pada siklus 2 mengalami peningkatan nilai menjadi 

91,1 (sangat baik) Ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan sehingga dapat dinyatakan bahwa model 

pembelajaran Talking Chips ini berhasil dilaksanakan. 

4. Tabel 2.3 Perbedaan dan Persamaan 

No  Perbedaan Persamaan 
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1 
Subjek penelitian Zulfa Ulya, 

adalah sedangkan subjek 

penelitian ini adalah  SDN 02 

Kendari. 

Penelitian ini sama-sama 

menggunkan  jenis penelitian PTK 

2 
Subjek penelitian Gusliana 

Sari adalah kelas II sedangkan 

penelitian ini kelas IV 

Menggunakan, model pembelajaran 

yang sama yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Kancing 

Gemerincing Talking Chips 

 

Dari ketiga kajian relevan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan sekarang. Yang di mana dari adanya pebedaan-perbedaan tersebut 

dapat menjadi perbandingan antara peniliti sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan sekarang. Maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah 

pengulangan dari apa yang telah diteliti sebelumnya dan tentunya dari perbedaan 

tersebut dapat berimplikasi pada problematika yang dihadapi di lapangan. Selain itu, 

penelitian ini juga belum pernah dilakukan di SDN 02 Kendari dan bukan hasil 

plagiasi dari penelitian sebelumya. 

2.6  Kerangka Pikir         

   Guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif, guru masih 

mendominasi dalam pembelajaran sehingga mengakibatkan suasana pembelajaran 

hanya berpusat pada guru dan peserta didik kurang antusias dalam mengikuti 
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pembelajaran. Hal ini berdampak pula pada hasil belajar peserta didik menjadi 

rendah, untuk mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dapat di lakukan adalah 

dengan mengvariasikan model pembelajaran yakni dengan menggunakan model 

Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing Talkng Chips. 

   Model Talking Chips memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, selain 

itu teknik ini juga dapat mendorong peserta didik untuk meningkatkan semangat 

belajar mereka, setelah model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips di terapkan 

dalam pembelajaran diharapkan, keterampilan guru, aktivitas peserta didik dan hasil 

belajar peserta didik meningkat. Adapun Kerangka berfikir dalam pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal pembelajaran 

IPA  siswa di kelas IV C 

1. Keterampilan guru masih rendah 

2. Aktivitas siswa masih rendah 

3. Hasil belajar siswa masih rendah 

Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran IPA pada peserta 

didik kelas IV C SDN 02 Kendari 

1. Keterampilan mengajar guru 

meningkat  

2. Aktivitas peserta didik meningkat 

3. Hasil belajar peserta didik 
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Gambar 2.1 Kerangka pikir 

2.7 Hipotesis Tindakan         

     Berdasarkan kerangka pikir maka. Hipotesis tindakan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dapat ditingkatkan melalui penerapan model Kancing 

Gemerincing Talking  Chips di  kelas IV C SDN  02 Kendari”. 
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Kondisi Akhir 

Pembelajaran IPA 

Siswa kelas IV SDN 


