
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks serta melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Dalam pembelajaran guru berhadapan 

dengan sejumlah siswa dengan berbagai macam latar belakang, sikap, dan 

potensi, yang semuanya itu berpengaruh terhadap kebiasaannya dalam 

mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa melalui suatu pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Dengan motivasi 

belajar yang tinggi, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam 

aktivitas dan penguasaan materi (Hanafiah dan Suhana, 2009:26). 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru Biologi di SMP 

Negeri 1 Padangcermin, diketahui bahwa pembelajaran yang berlangsung 

selama ini masih menggunakan metode ceramah dan hanya sesekali saja 

menggunakan metode diskusi. Metode ceramah tersebut kurang efektif jika 

dilihat dari karakteristik siswa yang memiliki perbedaan dalam minat, 

kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar. Ada siswa yang lebih 

mudah belajar melalui dengar baca (auditif), siswa lain melalui melihat 

(visual), sementara yang lain lagi melalui gerak (kinestetik). Dalam 
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pembelajaran metode ceramah, siswa menjadi terbiasa untuk terus 

mengandalkan seluruh informasi yang disampaikan oleh  guru dan hanya siswa 

dengan tipe auditiflah yang mengalami pembelajaran secara optimal 

sedangkan siswa yang lain menjadi pasif dengan hanya duduk, diam, 

mendengarkan dan mencatat (Muslich, 2008:48).  

 

Aktivitas siswa di SMP Negeri 1 Padangcermin juga hanya mendengarkan 

penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting saja, padahal 

aktivitas siswa tidak hanya mendengarkan dan mencatat saja tetapi lebih 

menitik beratkan pada aktivitas atau keikutsertaan siswa dalam proses 

pembelajaran, misalnya menyatakan pendapat, bertanya, menggambar, 

memecahkan masalah, dapat menganalisis dan menggambil keputusan dan 

lain-lain. Menurut Sardiman (2007:95) Tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar mengajar. 

 

Metode diskusi yang berlangsung di SMP Negeri 1 Padangcermin selama ini 

kurang efektif karena tidak melibatkan semua anggota kelompok untuk 

berkontribusi memberikan pendapat, sehingga hanya pendapat beberapa orang 

saja yang mendominasi dalam kelompoknya sementara anggota kelompok 

yang lain pasif.  Kegiatan pembelajaran tersebut kurang sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP) yang mengharuskan siswa 

menjadi subjek sedangkan guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator 

dalam proses pembelajaran (Muslich, 2008:48).  
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Kurang efektifnya penggunaan metode diskusi tersebut diduga berdampak 

terhadap penguasaan materi dan aktivitas siswa. Salah satunya pada materi 

pokok sistem pernapasan pada manusia. Dari hasil observasi diketahui bahwa 

penguasaan materi oleh siswa kelas VIII pada materi pokok sistem pernapasan 

pada manusia tahun pelajaran 2010/2011 masih sangat rendah, yaitu rata-rata 

55. Nilai tersebut belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan sekolah yaitu ≥ 60. Siswa yang telah mencapai KKM hanya  

47% dari jumlah siswa kelas VIII. 

 

Materi pokok sistem pernapasan pada manusia adalah salah satu materi pokok 

pada mata pelajaran Biologi di SMP. Materi pokok ini menuntut siswa untuk 

mencapai standar kompetensi (SK) memahami berbagai sistem dalam 

kehidupan manusia, dan kompetensi dasar (KD) mendeskripsikan sistem 

pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Oleh sebab itu 

untuk mencapai SK dan KD tersebut sebaiknya siswa dibawa pada proses 

penemuan sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tapi 

hendaknya berpusat pada siswa, sehingga diperlukan suatu inovasi 

penggunaan model pembelajaran yang sesuai. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat dijadikan sebagai alternatif adalah model pembelajaran kooperatif 

teknik kancing gemerincing.  

 

Menurut Lie (2008:63), teknik kancing gemerincing bisa digunakan dalam 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia siswa.  Dalam 

kegiatannya, teknik kancing gemerincing ini memberikan kesempatan pada 

masing-masing anggota kelompok untuk memberikan kontribusi, 
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mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lain.  Dengan penggunaan 

teknik kancing gemerincing, semua siswa dituntut untuk mampu 

menyampaikan dan mendengarkan pendapat siswa lain serta menjawab 

pertanyaan secara merata.  Sehingga diharapkan tidak ada siswa yang pasif 

dan mengandalkan temannya yang lebih dominan.  Oleh karena itu teknik 

kancing gemerincing diduga akan membantu guru untuk memfasilitasi siswa 

dalam memahami materi pokok sistem pernapasan pada manusia secara 

optimal.  

  

Hasil penelitian Iskandar (2009:2) pada siswa SMP N 3 Ciamis menunjukkan 

bahwa model pembelajaran teknik kancing gemerincing dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dan Supriani (2006:2) dalam penelitiannya 

pada siswa SMPN 8 Jember dalam mata pelajaran fisika menyimpulkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar tanpa model 

pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing.  Hal ini didukung pula 

oleh hasil penelitian Hidayat (2009:1) pada siswa SMP YPI Bandung dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia.  Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif  teknik kancing gemerincing ternyata menunjukkan keberhasilan. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

model pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing di SMP Negeri 1 

Padangcermin.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dan 
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penguasaan materi kelas VIII pada materi pokok sistem pernapasan pada 

manusia di SMP Negeri 1 Padangcermin. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Adakah pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif teknik 

kancing gemerincing terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa kelas 

VIII pada materi pokok sistem pernapasan pada  manusia di SMP Negeri 1 

Padangcermin? 

2. Adakah pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif teknik 

kancing gemerincing terhadap peningkatan penguasaan materi siswa kelas 

VIII pada materi pokok sistem pernapasan pada manusia di SMP Negeri 1 

Padangcermin? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah  

untuk mengetahui: 

1. Adanya pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif teknik 

kancing gemerincing terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa kelas 

VIII pada materi pokok  sistem pernapasan pada  manusia di SMP Negeri 

1 Padangcermin. 

2. Adanya pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif teknik 

kancing gemerincing terhadap peningkatan penguasaan materi siswa kelas 
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VIII pada materi pokok  sistem pernapasan pada manusia di SMP Negeri 1 

Padangcermin. 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, yaitu dapat memberikan pengalaman sebagai calon guru 

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik kancing 

gemerincing di kelas. 

2. Bagi siswa, yaitu dapat memberikan pengalaman belajar berbeda yang 

dapat menumbuhkan rasa kerjasama yang positif antar siswa. 

3. Bagi guru, yaitu menjadikan teknik kancing gemerincing sebagai salah 

satu alternatif teknik pembelajaran untuk diterapkan dalam pembelajaran 

Biologi. 

4. Bagi sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran biologi di sekolah dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing.  Dalam kegiatan 

teknik kancing gemerincing, setiap siswa masing-masing 

kelompok mendapatkan 3 buah kancing.  Setiap kali siswa berbicara atau 

mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan salah satu kancingnya dan 
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meletakkannya ditengah-tengah kelompok. Jika kancing yang dimiliki 

siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai semua rekannya juga 

menghabiskan kancingnya. 

2. Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar 

siswa selama proses pembelajaran yang meliputi aktivitas  mengemukakan 

pendapat, aktivitas bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan LKS, 

aktivitas melaporkan hasil diskusi kelompok dan aktivitas bertanya. 

3. Penguasaan materi adalah kemampuan siswa dalam memahami materi 

yang diukur berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil pretes, postes, dan 

N-gain pada materi pokok sistem pernapasan pada manusia. 

4. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII G sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIII H sebagai kelas kontrol. 

5.  Materi pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sistem 

pernapasan pada manusia. 

 

D. Kerangka Pikir  

 

 

Guru adalah sebagai salah satu pelaku utama dalam proses belajar mengajar 

dituntut untuk dapat menerapkan model pembelajaran yang mampu 

mengaktifkan dan memberikan peran serta yang lebih kepada siswa. Model 

pembelajaran yang dipakai dalam proses belajar juga mempunyai dampak 

yang sangat besar terhadap aktivitas siswa dan penguasaan materi yang 

diserap oleh siswa. Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk 

pelajaran IPA adalah model pembelajaran kooperatif dengan teknik kancing 

gemerincing.  
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Dalam kegiatan model pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing, 

masing-masing anggota kelompok mendapat 3 buah kancing. Setiap kali siswa 

berbicara atau mengemukakan pendapat, dia harus menyerahkan salah satu 

kancingnya dan meletakkannya ditengah-tengah kelompok.  Jika kancing yang 

dimiliki seorang siswa telah habis, dia tidak boleh berpendapat lagi sampai 

semua rekannya juga menghabiskan kancing mereka.  

 

Model pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing ini, memberikan 

kesempatan pada masing-masing siswa untuk memberikan kontribusi mereka, 

mengemukakan pendapat dan mendengarkan pandangan serta pemikiran siswa 

lain.  Dengan penggunaan teknik kancing gemerincing, setiap siswa 

mempunyai kesempatan yang sama, tidak ada siswa yang mendominasi dan 

banyak bicara sementara siswa yang lain pasif.  Selain itu pemerataan 

tanggung jawab dapat tercapai, tidak ada anggota yang menggantungkan diri 

pada temannya yang dominan.  Oleh karena itu pembelajaran kooperatif 

teknik kancing gemerincing dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas 

siawa dan penguasaan materi pokok sistem pernapasan pada manusia. 

 

Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif teknik kancing gemerincing, sedangkan variabel terikatnya adalah 

aktivitas belajar siswa dan penguasaan materi.  Hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1. Diagram Hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. 

(Keterangan:  X = Model pembelajaran kooperatif dengan teknik     

kancing gemerincing; Y1 = Aktivitas belajar siswa;  

Y2 = Penguasaan materi. 

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1) H0  :  Tidak ada pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif 

teknik kancing gemerincing terhadap peningkatan penguasaan materi 

siswa kelas VIII pada materi pokok sistem pernapasan pada manusia 

di SMP Negeri 1 Padangcermin. 

H1  :  Ada pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif 

teknik kancing gemerincing terhadap peningkatan penguasaan materi 

siswa kelas VIII pada materi pokok sistem pernapasan pada manusia 

di SMP Negeri 1 Padangcermin.   

  

2) H0  :  Penguasaan materi siswa pada materi pokok sistem pernapasan pada 

manusia dengan model pembelajaran kooperatif teknik kancing 

gemerincing sama dengan metode diskusi. 

H1 :  Penguasaan materi siswa pada materi pokok sistem pernapasan pada 

manusia dengan model pembelajaran kooperatif teknik kancing 

gemerincing lebih tinggi dibandingkan dengan metode diskusi. 

 

X 

Y1 

Y2 


