
 

 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

  
 

 

A. Model pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing 

 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan siswa 

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Hal ini 

disesuaikan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Lie bahwa sistem 

pengajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerjasama 

dengan sesama siswa dalam tugas yang terstruktur disebut dengan sistem 

pengajaran gotong royong atau cooperative learning (Lie, 2008:37). 

 

Model pembelajaran kooperatif menurut Enggen dan Kauchak (dalam Trianto, 

2007:42) merupakan sebuah kelompok model pembelajaran yang melibatkan 

siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Karlina 

(2008:1) mengemukakan bahwa model pembelajaran gotong royong atau 

cooperative learning merupakan model pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang terstruktur.  Pembelajaran kooperatif dikenal dengan 

pembelajaran secara berkelompok yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi 

akademis. 
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b. Anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang  

berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. 

c. Jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok kooperatif 

berbeda suku, budaya, dan jenis kelamin. 

d. Sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada 

individu. 

 

Model pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif untuk siswa 

yang hasil belajarnya rendah sehingga mampu memberikan peningkatan hasil 

belajar yang signifikan. Pendapat Ibrahim, dkk (dalam Yasa, 2008:2). 

Sedangkan Cooper mengungkapkan keuntungan dari metode pembelajaran 

kooperatif, antara lain:  1) siswa mempunyai tanggung jawab dan terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran, 2) siswa dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, 3) meningkatkan ingatan siswa, dan 4) 

meningkatkan kepuasan siswa terhadap materi pembelajaran.  

 

Unsur-unsur dasar model pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim, dkk 

(dalam Yasa, 2008:3) sebagai berikut:  1) siswa dalam kelompok haruslah 

beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan bersama, 2) siswa 

bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, 3) siswa 

haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki 

tujuan yang sama, 4) siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang 

sama diantara anggota kelompoknya, 5) siswa akan dikenakan evaluasi atau 

diberikan penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota 

kelompok, 6) siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan 
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keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya, dan 7) siswa 

akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa teknik, salah satunya 

yaitu teknik kancing gemerincing.  Menurut Lie (2008:63), teknik kancing 

gemerincing dapat 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 lain dari teknik ini adalah untuk mengatasi hambatan 

pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok.  Dalam 

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

Sebaliknya, juga ada anak yang pasif dan pasrah saja pada rekannya yang 

lebih dominan.  Dalam situasi seperti ini, pemerataan tanggung jawab dalam 

kelompok bisa tidak tercapai karena anak yang pasif terlalu menggantungkan 

diri pada rekannya yang dominan.  Teknik ini memastikan setiap siswa 

mendapatkan kesempatan untuk berperan serta. 

 

Langkah-langkah dalam kegiatan kancing gemerincing menurut Lie (2008:64) 

sebagai berikut: 

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

benda kecil lainnya). 

2. Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa masing-masing 

kelompok mendapatkan 2 atau 3 buah kancing (jumlah kancing 
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tergantung pada sukar tidaknya tugas yang diberikan). 

3. Setiap kali siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia harus 

menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah 

kelompok. 

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

sampai semua rekannya juga menghabiskan kancingnya. 

5. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, 

kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi kancing 

lagi dan mengulangi prosedurnya kembali. 

 

B. Aktivitas belajar siswa 

 

Pada dasarnya belajar adalah melakukan untuk merubah tingkah laku dan 

tindakan yang dialami oleh seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Dimyati 

dan Mudjiono (2006:7), bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa 

yang kompleks sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu 

sendiri. 

 

Aktivitas adalah segala usaha yang mengarah pada perubahan perilaku untuk 

mencapai tujuan yang terarah dan yang diharapkan. Siswa yang dikatakan 

aktif  jika tidak melakukan penyimpangan, hal ini sesuai dengan pendapat 

Hopkins (1993:105). 

 

Dalam kegiatan pembelajaran, aktivitas belajar siswa sangat diperlukan agar 

proses pembelajaran menjadi berkualitas dengan melibatkan langsung siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang diungkapakan oleh Sardiman 
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(2007:95), bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam 

proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang meliputi keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berfikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat 

menunjang prestasi belajar. 

  

Aktivitas siswa menurut Diedrich (Sardiman, 2007:101) digolongkan ke 

dalam delapan jenis kegiatan, yaitu:  

1. Kegiatan-kegiatan visual, meliputi kegiatan; membaca, melihat gambar, 

mengamati, eksperimen, pameran, dan mengamati orang lain atau 

bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan, meliputi kegiatan; menyatakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberikan saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi kegiatan; mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, dan mendengarkan suatu permainan. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi kegiatan; menulis laporan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, mengerjakan lembar kerja, menulis cerita, 

dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi kegiatan; menggambar, 

membuat grafik, diagram peta dan pola. 
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6. Kegiatan-kegiatan matrik, meliputi kegiatan; melakukan percobaan, 

melaksanakan pameran, menyelanggarakan permainan, dan membuat 

model. 

7. Kegiatan-kegiatan mental, meliputi kegiatan; mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi kegiatan; minat, membedakan, 

berani, tenang. 

 

 Manfaat aktivitas belajar dalam proses pembelajaran menurut Hamalik 

(2003:91) adalah: 

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

b. Berbuat sendiri dan akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. 

c. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individu. 

e. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar demokrasi, kekeluargaan, 

musyawarah, dan mufakat. 

f. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, guru 

dengan orang tua, siswa yang bermanfaat dalam pendidikan siswa. 

g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis. 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 
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Azas aktivitas menuntut guru untuk membangkitkan aktivitas siswa baik 

secara jasmani maupun rohani pada waktu siswa menerima pelajaran. Untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, guru harus mampu 

menentukan bentuk pengalaman belajar yang tepat sehingga dapat 

mempraktekkan kemampuan dan  keterampilan (Sardiman 2007:96). 

 

C. Penguasaan materi 

 

Materi pelajaran merupakan bahan ajar utama minimal yang harus dipelajari 

oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah dirumuskan dalam 

kurikulum (Muhammad, 2003:17). Dengan materi pelajaran siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan 

sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan 

teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran (Awaluddin, 2008:1). 

 

Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan 

yang dipelajari. Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa 

yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan 

berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto, 

2008:115).  

 

Penguasaan materi siswa merupakan hasil belajar dalam kecakapan kognitif.  

Menurut Anderson, dkk ( 2000: 67), ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku 

sebagai berikut : (1) Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal 
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yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan.  Pengetahuan itu meliputi 

fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip dan metode, (2) Understand 

mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang dipelajari, (3) 

Apply mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru, (4) Analyze mencakup kemampuan 

merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan 

dapat dipahami dengan baik.  Misalnya : mengurai masalah menjadi bagian 

yang telah kecil, (5) Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat 

tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu, (6) Create mencakup 

kemampuan membentuk suatu pola baru, Penguasaan materi pelajaran oleh 

siswa dapat diukur dengan mengadakan evaluasi. 

 

Penguasaan materi siswa merupakan hasil belajar dalam kecakapan kognitif.  

Berdasarkan rumusan Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006:23) ranah 

kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai berikut : (1) Pengetahuan, 

mencakup ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam 

ingatan, (2) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

hal yang  dipelajari, (3) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan 

metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru,  (4) 

Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-  

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik, (5) 

Sintesis, mencakup kemampuan menbentuk suatu pola baru, (6) Evaluasi, 

mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa   hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 
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Penguasaan materi siswa merupakan hasil belajar dalam kecakapan kognitif.  

Menurut Sudijono (2008:50), ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku 

sebagai berikut : 

1. Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-

ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama istilah, ide, 

gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan 

untuk menggunakannya.   

2. Pemahaman (comprehension)  adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

Dengan kata lain mamahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai sisi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu 

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 

3.  Penerapan atau aplikasi (Application) adalah kesanggupan seseorang 

untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun 

metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya 

dalam situasi yang baru dan konkret.  

4. Analisis (Analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih 

kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-

faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain.  

5. Sintesis (Synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan 

kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses 
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yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga 

menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. 

6. Penilaian atau evaluasi (Evaluation) adalah kemampuan seseorang untuk 

membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai, atau ide, misalnya jika 

seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu 

memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan atau 

kriteria yang ada. 

 

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi.  Menurut Thoha (1994:1) evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan.  Instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi 

adalah tes.  Arikunto (2008:53) menyatakan bahwa tes merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan 

cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.  

 

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran 

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah postes atau 

tes akhir.  Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru 

mengadakan tes awal atau pretes.  Kegunaan tes ini ialah terutama untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.  

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran (Daryanto, 2007:195). 

 


