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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu modal penting 

pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yaitu dengan melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan sumber daya 

manusia sehingga diharapkan mampu menghadapi perkembangan zaman di 

era globalisasi. Era globalisasi menuntut perubahan yang mendasar bagi setiap 

manusia dalam memandang arus globalisasi sebagai suatu keharusan bukan 

sebagai ancaman, sehingga kita dapat senantiasa berusaha untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tidak tertinggal dari yang 

lain. Cara perwujudannya yaitu pendidikan harus menampilkan diri sebagai 

bagian dari tantangan globalisasi tersebut. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terncana 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 (UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional).  

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu 

proses kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi kecakapan siswa serta 
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merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia sebagai salah satu modal untuk mencapai kemajuan bangsa serta 

meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, diperlukan 

perhatian khusus yang ditunjukkan pada perkembangan dan kemajuan 

pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Kualitas 

pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan salah satu unsur untuk 

mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang mengesankan dapat menjadikan pengalaman 

yang baik untuk siswa. Guru diharapkan mampu menyusun kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa aktif dalam 

berdiskusi serta bertukar pikiran dengan siswa lain dalam kegiatan 

pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat menjadi syarat 

penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Guru harus pandai dalam 

memilih model dan strategi pembelajaran yang cocok untuk setiap materi yang 

akan diajarkan kepada siswa. Model pembelajaran yang bervariasi akan 

membuat siswa lebih merasa tertarik dan tidak merasa bosan untuk 

mempelajari lebih lanjut tentang materi tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

dengan guru kelas V SD Negeri 2 Pagojengan, peneliti memperoleh hasil 

siswa kelas V memiliki rasa ingin tahu yang masih tergolong rendah. 

Rendahnya rasa ingin tahu siswa disebabkan karena siswa yang kurang berani 

bertanya dan mengemukakan pendapatnya pada saat proses pembelajaran 
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berlangsung, misalnya saja saat guru menjelaskan materi setelah itu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum dipahami, namun siswa hanya terdiam. Selain itu siswa juga kurang 

tertarik dengan materi atau hal baru yang baru didengar dan diajarkan. Rasa 

ingin tahu siswa rendah juga disebabkan karena siswa kurang berupaya untuk 

mencari dan membaca sumber belajar lainnya serta didukung dengan sumber 

belajar seperti buku buku yang ada di perpustakaan yang masih minim. 

Permasalahan tersebut yang menjadikan penghambat tumbuhnya rasa ingin 

tahu dalam diri siswa, sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa kurang 

optimal. 

Adapun bukti prestasi belajar yang rendah dibuktikan dengan hasil 

Penilaian Akhir Semester (PAS) siswa yang mendapat nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penilaian Akhir Semester (PAS) I Kelas V SD 

Negeri 2 Pagojengan Tahun Ajaran 2018/2019 

 

Nilai PAS Tuntas (Presentase) Tidak Tuntas (Presentase) 

PPKn (KKM: 60) 11 anak (40,74%) 16 anak (59,25%) 

Bahasa Indonesia 

(KKM: 60) 

13 anak (48,19%) 14 anak (51,85%) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa 

yang belum tuntas dikarenakan nilai masih dibawah KKM. Nilai dibawah 

KKM berpengaruh pada prestasi belajar yang rendah. Guru kelas V 

menyatakan bahwa prestasi belajar yang rendah disebabkan karena kurangnya 

rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pembelajaran, serta kurangnya perhatian 
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siswa terhadap suatu pembelajaran, siswa cenderung pasif ketika pembelajaran 

dan malu untuk bertanya. 

Prestasi yang rendah bukan hanya dipengaruhi oleh kurangnya rasa 

ingin tahu siswa dan kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, akan tetapi 

ada faktor lain yang menyebabkan prestasi belajar siswa rendah seperti 

penggunaan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang masih 

kurang. Berdasarkan hasil diskusi diantara peneliti dan guru kelas bahwa 

permasalahan rendahnya prestasi belajar siswa dimungkinkan karena kurang 

variatifnya model, metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Oleh karena itu, maka peneliti dan guru kelas bersepakat menggunakan teknik 

pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing sesuai dengan jurnal 

relefan yang digunakan peneliti untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa 

dengan cara siswa lebih sering bertanya dan mengemukakan pendapatnya 

serta berbantu dengan media gambar yang bertujuan untuk menarik perhatian 

dan pemaham siswa terhadap materi pembelajaran di kelas V SD Negeri 2 

Pagojengan. Teknik pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing 

digunakan karena pada saat proses pembelajaran, siswa secara berkelompok 

dituntut untuk berbicara, baik itu bertanya maupun berkontribusi memberikan 

pendapat, selain itu siswa juga harus mendengarkan pendapat siswa lain. 

Teknik belajar mengajar Kancing Gemerincing dikembangkan oleh 

Spancer Kagan (1992). Kagan (1992) (Lie, 2008: 63) mengemukakan bahwa 

teknik pembelajaran Kancing Gemerincing merupakan teknik pembelajaran 

yang dapat memberikan kesempatan sama kepada masing-masing anggota 

kelompok untuk memberikan kontribusi dan mendengarkan pandangan 
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anggota lain. Keunggulan lain dari teknik pembelajaran ini adalah untuk 

mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja 

kelompok. Teknik pembelajaran Kancing Gemerincing dilaksanakan dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil yang biasanya terdiri dari 4-6 

anggota perkelompok. Setiap siswa dalam kelompoknya diminta untuk 

mengeluarkan pendapat atau menanggapi suatu persoalan secara bergiliran 

dengan kesempatan yang sama antar anggota kelompoknya dan selanjutnya 

hasil tersebut dituliskan dalam sebuah catatan. 

Teknik pembelajaran Kancing Gemerincing ini dapat digunakan dalam 

semua mata pelajaran dan dapat digunakan untuk semua tingkatan usia anak 

didik baik itu SD, SMP, SMA maupun yang berada pada jenjang perguruan 

tinggi. Teknik pembelajaran kancing gemerincing menurut Warsono (2013: 

235-236) memiliki kelebihan dapat mendorong timbulnya partisipasi siswa 

secara aktif dan menjamin partisipasi sisa secara keseluruhan dalam 

pembelajaran di kelas sehingga siswa dapat melatih sikap percaya diri dalam 

berpendapat dan berpartisipasi dikelas. Berbantu dengan penggunaan media 

gambar diharapkan dalam proses pembelajaran dapat lebih menarik perhatian 

dan pemahaman siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas 

akan lebih efektif. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dan guru kelas sepakat 

perlunya berkolaborasi melakukan sebuah perbaikan pembelajaran dengan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) guna meningkatkan rasa ingin 

tahu dan prestasi belajar siswa di kelas V SD Negeri 2 Pagojengan melalui 

teknik pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing berbantu media 

gambar pada tema 9. Penelitian ini menggunakan sub tema 1 dan sub tema 2 

Upaya Meningkatkan Rasa..., Rizki Tri Nugraheni, FKIP UMP, 2019



 

 

6 
 

pada pembelajaran 3 dan 4 yang terdapat muatan pembelajaran PPKn dan 

Bahasa Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan teknik pembelajaran kooperatif tipe Kancing 

Gemerincing berbantu media gambar dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa pada tema 9 di kelas V SD Negeri 2 Pagojengan? 

2. Apakah penggunaan teknik pembelajaran kooperatif tipe Kancing 

Gemerincing berbantu media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada tema 9 di kelas V SD Negeri 2 Pagojengan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas V SD Negeri 2 Pagojengan 

melalui penggunaan teknik pembelajaran kooperatif tipe Kancing 

Gemerincing berbantu media gambar. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Pagojengan 

melalui penggunaan teknik pembelajaran kooperatif tipe Kancing 

Gemerincing berbantu media gambar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan anak. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan 

pengetahuan mengenai penerapan pembelajaran melalui teknik 

pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing berbantu media 

gambar untuk mengetahui seberapa besar rasa ingin tahu dan prestasi 

belajar siswa berdasarkan kajian secara teori. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memperoleh pengalaman baru serta dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan rasa ingin tahu terhadap sebuah persoalan 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 

b. Bagi Guru 

Mengetahui gambaran positif tentang perlunya penggunaan 

teknik pembelajaran Kancing Gemerincing sebagai bahan masukan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan melihat kondisi 

siswa dan lingkungan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat dijadikan dasar bagi sekolah dalam pemilihan teknik 

pembelajaran dan strategi pembelajaran yang sesuai. 
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2) Dapat meningkatkan kualitas dan prestasi belajar siswa melalui 

teknik pembelajaran Kancing Gemerincing pada berbagai mata 

pelajaran. 

d. Bagi Peneliti  

1) Menambah pengetahuan tentang teknik pembelajaran kooperatif 

tipe Kancing Gemerincing dan juga media pembelajaran yang baru 

dan inovatif. 

2) Melatih keahlian dalam mengembangkan pembelajaran, khususnya 

dalam kurikulum 2013 ke dalam sebuah proses pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan 

penelitian dalam rangka untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan 

prestasi belajar siswa. 
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