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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Perkembangan pendidikan pada dasarnya membutuhkan sebuah 

pendidikan. Samani (2012: 45) mengemukakan bahwa “Pendidikan 

karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada siswa untuk 

menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, 

pikiran, raga, serta rasa dan karsa”. Ratna Megawangi (2004) 

(Kesuma dkk, 2011: 5) mengemukakan “Pendidikan karakter adalah 

sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif 

kepada lingkungannya”.  

Penjelasan tersebut diatas dari beberapa pendapat, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang 

dilakukan untuk menumbuhkan kepribadian atau karakter seseorang 

agar memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehingga 

dapat berkontribusi positif baik itu di lingkungan masyarakat, dengan 

sesama manusia maupun manusia itu dengan Tuhannya. 
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b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Penerapan pendidikan karakter di sekolah mempunyai tujuan 

yang baik yaitu untuk membentuk watak dan kepribadian seseorang. 

Kesuma dkk (2011: 9) menyebutkan ada tiga tujuan pendidikan 

karakter, yaitu: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau 

kepemilikan siswa yang khas dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, 

baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah. 

2) Mengoreksi perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

yang dikembangkan masyarakat. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama. 

Tujuan pendidikan karakter tersebut sudah sangat jelas bahwa 

pendidikan karakter sangatlah penting untuk perkembangan siswa. 

Moral siswa juga akan menjadi lebih baik apabila pendidikan karakter 

diterapkan kepada diri siswa. Adanya pendidikan karakter diharapkan 

dapat memperbaiki perilaku siswa sehingga siswa mempunyai 

perilaku baik dan mampu untuk berkomunikasi yang baik dengan 

lingkungan sekitarnya. 
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2. Rasa Ingin Tahu  

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu merupakan salah satu nilai karakter yang  perlu 

dikembangkan. Listyarti (2012: 6) mengemukakan bahwa “rasa ingin 

tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar”. Siswa yang memiliki rasa ingin 

tahu yang cukup tinggi akan selalu berupaya untuk mengetahui semua 

yang telah dipelajari, dilihat dan didengarnya di sekolah, maupun 

dilingkungan rumah baik itu yang didapatkan dari guru, orang tua 

maupun orang-orang disekitar siswa. Hal ini juga dipertegas oleh 

pendapat Suyadi (2013: 9) yang mengemukakan bahwa “rasa ingin 

tahu merupakan cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan 

penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, 

didengar, dan dipelajarinya secara lebih mendalam”. Seseorang yang 

memiliki keingintahuan terhadap suatu hal yang telah dilihatnya, 

didengar, maupun yang dipelajarinya, berarti seseorang tersebut 

mempunyai rasa ingin tahu yang cukup tinggi dalam mencari tahu 

sesuatu yang ingin dipelajarinya secara lebih mendalam.  

Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rasa ingin 

tahu merupakan suatu sikap dan tindakan dari seseorang untuk 

mengetahui segala sesuatu yang telah dilihat, didengar, dan 

dipelajarinya secara lebih mendalam. Seseorang yang memiliki rasa 
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ingin tahu yang tinggi akan terus berupaya untuk mencari tahu apa 

yang dilihat, didengar, dan dipelajarinya lebih mendalam dan meluas. 

b. Indikator Rasa Ingin Tahu 

Setiap nilai karakter memiliki indikator yang berbeda-beda 

disetiap jenjang pendidikan. Rasa ingin tahu di Sekolah Dasar (SD) 

berbeda dengan SMP maupun SMA. Keterkaitan nilai dan indikator 

keberhasilan rasa ingin tahu menurut KEMENDIKNAS (2010: 34) 

adalah sebagai berikut: 

1) Siswa cenderung bertanya selama pembelajaran jika ada hal 

yang tidak dipahami. 

2) Membaca sumber di luar buku teks tentang materi yang 

terkait dengan materi pembelajaran. 

3) Membaca atau mendiskusikan gajala alam atau pembelajaran 

yang baru terjadi. 

4) Bertanya tentang suatu yang terkait dengan materi pelajaran 

tetapi diluar yang dibahas di kelas. 

 

Selain itu indikator keberhasilan rasa ingin tahu juga 

dikemukakan oleh Ali (2018: 188) dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut 

ini: 

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Rasa Ingin Tahu 

No Karakter Deskripsi Indikator 

1. Rasa Ingin 
Tahu 

Sikap dan tindakan 
yang selalu 

berupaya untuk 

mengetahui lebih 

mendalam dan 

meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, 

dilihat dan 

didengar. 

 Selalu mengajukan 
pertanyaan pada saat 

proses pembelajaran. 

 Selalu membaca untuk 
memuaskan rasa ingin 

tahunya. 

 Selalu mengamati 
perubahan yang terjadi 

pada satuan pendidikan. 

 Selalu mempertanyakan 

kebenaran informasi yang 

diterimanya. 
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No Karakter Deskripsi Indikator 

 Rajin mengikuti kegiatan 
diskusi dan sejenisnya. 

 Rajin mengikuti pelajaran. 

Sumber: Ali (2018: 188) 

Indikator rasa ingin tahu tersebut sebagian besar memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal yang belum 

diketahui serta hal yang ditemui oleh siswa khususnya berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar tidak dapat terpisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan prosesnya sedangkan prestasi 

adalah hasil dari kegiatan belajar tersebut. Prestasi belajar menurut 

Arifin (2013: 12) mengemukakan bahwa  “prestasi belajar merupakan 

suatu masalah yang bersifat parenial dalam sejarah kehidupan 

manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu 

mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing”. 

Mengejar suatu prestasi dapat diawali di Sekolah Dasar, dimana siswa 

pada tahap ini memperoleh sebuah pengalaman baru di sekolah yang 

nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan baru bagi siswa.  

Pengertian prestasi belajar juga dikemukakan oleh Mulyasa 

(2013: 189) bahwa “prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh 

seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar pada 
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hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya”. Perubahan itu pada dasarnya merupakan 

suatu proses yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu, yaitu 

perubahan tingkah laku. Pengertian prestasi belajar juga dipertegas 

Hamdani (2010: 138) mengemukakan bahwa “prestasi belajar adalah 

hasil dari pengukuran terhadap siswa yang meliputi faktor kognitif, 

afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran yang 

diukur dengan menggunakan evaluasi”. 

Pengertian prestasi belajar menurut beberapa ahli tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar pada umumnya berkenaan 

dengan aspek pengetahuan. Prestasi belajar merupakan hasil belajar 

yang dicapai melalui proses belajar yang telah dicapai melalui 

pengukuran dan penilaian terhadap penguasaan konsep dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Prestasi belajar tidak dapat 

terpisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan 

prosesnya sedangkan prestasi adalah hasil dari kegiatan belajar 

tersebut. Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah siswa 

melakukan evaluasi belajar. Evaluasi belajar penting dilakukan untuk 

mengukur prestasi belajar siswa berhasil atau tidak dalam proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 
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b. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Guru memegang peranan yang penting pada proses belajar 

mengajar disekolah apalagi untuk siswa sekolah dasar karena siswa 

memerlukan bimbingan dan bantuan dari guru yang tidak mungkin 

dapat tergantikan oleh perangkat lain seperti halnya komputer, televisi 

dan lain sebagainya. Proses belajar juga memiliki sejumlah faktor yang 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar. Mulyasa 

(2013:191) menyebutkan bahwa prestasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya: 

1) Faktor Intern 

Faktor intern dibagi menjadi empat faktor, yaitu: 

a) Faktor Fisiologis, yang berkaitan dengan kondisi jasmani 

pada umumnya dan kondisi yang berkaitan dengan fungsi-

fungsi jasmani tertentu terutama indera. 

b) Intelegensi, faktor yang berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya prestasi belajar. 

c) Minat, yang berkaitan dengan kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. 

d) Sikap, berupa gejala internal yang berdimensi afektif, 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

dengan cara yang relative tetap terhadap obyek orang, 

barang, dan sebagainya. 

 

2) Faktor Ekstern 

 

Faktor ekstern yang dapat berpengaruh terhadap proses 

belajar digolongkan menjadi 3 faktor, yaitu: 

a) Faktor Lingkungan, salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa dalam proses pelaksanaan 

pendidikan. 

b) Keluarga, lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat 

seseorang dilahirkan dan dibesarkan. 

c) Sekolah, merupakan lembaga formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. 
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Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

tidak hanya faktor intern saja tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

individu tersebut, sedangkan untuk faktor ekstern merupakan faktor 

yang berasal dari luar diri individu tersebut dan kelurga merupakan 

salah satu faktor ektern dari prestasi belajar karena seseorang pertama 

kali mendapatkan pendidikan dari dalam keluarga. 

c. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar akan terasa penting ketika siswa telah melakukan 

proses belajar, karena didalam proses belajar terdapat tahapan serta 

peningkatan yang terjadi dalam diri siswa. Prestasi belajar mempunyai 

beberapa fungsi. Arifin (2013: 12-13) menyebutkan beberapa fungsi 

utama prestasi belajar, antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2) Siswa sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. 

 

Fungsi prestasi belajar tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi 

institusi pendidikan. berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa 

fungsi dari prestasi belajar adalah untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas dalam diri siswa karena prestasi belajar sangat berpengaruh 

dalam kegiatan proses belajar dan dapat dijadikan indikator seberapa 

pahamnya siswa terhadap penguasaan materi. 
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4. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah suatu 

bentuk pembelajaran dengan berdasarkan penggunaan kelompok 

untuk saling bekerjasama sebagai satu kelompok atau satu tim dalam 

belajar. Isjoni (2011: 16) mengemukakan bahwa “cooperative 

learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak 

digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang 

tidak dapat bekerjasama dengan orang lain, siswa yang agresif dan 

tidak peduli pada yang lain”. Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif ini dapat membantu guru dalam proses pembelajaran 

untuk membuat siswa dapat bekerjasama dan lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana belajar 

yang dapat mendorong siswa  agar merasa saling membutuhkan dan 

saling ketergantungan tetapi dalam hal positif. Hamdani (2010: 31) 

mengemukakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar 

bersama dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu satu 

sama lain. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu 

rangkaian kegiatan belajar siswa dalam suatu kelompok untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini juga dipertegas dengan 

pendapat Rusman (2013: 202) yang mengemukakan bahwa 

“pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri 

dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang 

bersifat heterogen”. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk 

pembelajaran dengan membagi siswa satu kelas menjadi beberapa 

kelompok kecil dengan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, 

selain itu untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota 

kelompok harus bekerjasama saling membantu satu sama lain untuk 

memahami materi pembelajaran.  

Pengertian pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

sistem kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa yang mempunyai 

latar belakang kemampuan akademik yang berbeda (heterogen). 

Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), jika 

kelompok tersebut mampu menunjukkan prestasinya. Setiap 

individu akan saling membantu satu sama lain, mereka akan 

mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompoknya, sehingga 

setiap siswa akan memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan kontribusi demi sebuah keberhasilan kelompok. Selain 

itu dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih 
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luas yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru 

dengan siswa, dan siswa dengan siswa.  

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) memiliki 

langkah langkah pembelajaran, menurut Rusman (2013: 211) 

mengemukakan enam tahapan pembelajaran kooperatif yang 

disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Tahap Langkah-Langkah Tingkah Laku Guru 

1 Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa. 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

mata pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa. 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan  jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan. 

3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien. 

4 Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

5 Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

Sumber: Rusman (2013: 211) 

Enam tahapan atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif diatas 

nantinya akan dilaksanakan ketika dalam proses pembelajaran dimulai 
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dengan guru menyampaikan tujuan pembalajaran dan memotivasi siswa 

untuk belajar. 

5. Teknik Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing 

a. Pengertian Pembelajaran Kancing Gemerincing 

Tipe kancing gemerincing pertama kali dikembangkan oleh 

Spancer Kagan (1992). Kagan mengemukakan tipe kancing 

gemerincing dengan istilah Talking Chips di Indonesia kemudian lebih 

dikenal sebagai teknik pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing dan dikenalkan oleh Anita Lie. 

Pengertian teknik pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing menurut Lie (2008: 63) mengemukakan bahwa tipe 

kancing gemerincing merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang masing-masing anggota kelompoknya mendapat 

kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi siswa dan 

mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota kelompok lain. 

Pembelajaran kancing gemerincing bisa digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.  

Teknik pembelajaran tipe kancing gemerincing merupakan 

teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan 

pemerataan kesempatan mengemukakan pendapat yang sering 

mewarnai kerja kelompok. Pada saat kerja kelompok sering ada anak 

yang terlalu dominan banyak bicara dan sebaliknya juga ada anak yang 

pasif dan pasrah saja pada rekannya yang lebih dominan. Situasi 
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seperti ini dapat mengurangi keingintahuan siswa yang pasif untuk 

lebih mengerti akan pembelajaran dan keberhasilan dalam kelompok 

bisa tidak tercapai karena anak yang pasif terlalu menggantungkan diri 

pada anak yang dominan. 

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Kancing Gemerincing 

Pembelajaran dengan menggunakan teknik Kancing Gemerincing 

memiliki langkah-langkah pembelajaran, menurut Lie (2008: 64) 

mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran Kancing 

Gemerincing sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau 

bisa juga benda-benda kecil lainnya seperti kacang merah, biji 

kenari, potongan sedotan, batang-batang lidi, sendok es krim. 

2) Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam 

masing-masing kelompok mendapatkan dua atau tiga buah 

kancing (jumlah kancing bergantung pada sukar tidaknya tugas 

yang diberikan). 

3) Setiap kali seorang siswa berbicara atau mengeluarkan 

pendapat, dia harus menyerahkan salah satu kancingnya dan 

meletakannya ditengah-tengah kelompoknya.  

4) Jika kancing yang dimiliki seorang siswa habis, dia tidak boleh 

berbicara lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan 

kancing mereka. 

5) Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum 

selesai, kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk 

membagikan kancing lagi dan mengulangi prosedurnya 

kembali. 

6) Guru menyiapkan sebuah papan penilaian, gunanya apaila ada 

salah satu anak yang menjawab pertanyaan dengan benar, maka 

akan mendapatkan penghargaan sebuah simbol bergambar 

bintang, dan nanti pada akhir pembelajaran guru dengan siswa 

menghitung perolehan skor (bintang). Bagi kelompok yang 

anggotanya paling banyak menjawab maka kelompok tersebut 

dinobatkan sebagai kelompok terbaik dan mendapat 

penghargaan bintang emas. 

 

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



 

 

22 
 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang telah 

dikemukakan oleh Lie (2008: 64), penerapan teknik pembelajaran 

Kancing Gemerincing untuk kelas V SD Negeri 2 Pagojengan pada 

tema 9 (Benda-Benda Di Sekitar Kita) sub tema 1 dan 2 pada 

pembelajaran 3 dan 4 akan peneliti kembangkan dengan menggunakan 

media gambar seperti berikut: 

1) Sebelum dimulai pembelajaran, seperti biasa guru 

menyampaikan topik, bahan pelajaran, dan tujuan 

pembelajaran. 

2) Guru menyiapkan kotak gemerincing yang berisi kancing-

kancing atau benda kecil lainnya seperti kacang merah, biji 

kenari, potongan sedotan, batang-batang lidi, sendok es krim, 

dan benda kecil lainnya. Peneliti menggunakan lonceng sebagai 

pengganti kancing. 

3) Guru terlebih dahulu membagi siswa menjadi 4 kelompok yang 

masing-masing kelompok tertdiri dari 4-6 siswa. 

4) Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam 

masing masing kelompok mendapat dua atau tiga buah 

kancing.  

5) Guru menyampaikan materi secara singkat dan guru 

mengulangi penjelasan sampai siswa paham. 

6) Guru memberikan pengarahan mengenai tugas kelompok. 

7) Setiap kelompok akan diberi tugas untuk memecahkan 

permasalahan dan mengemukakan pendapat berdasarkan media 

gambar yang telah disediakan oleh guru. 

8) Siswa mulai berdiskusi untuk pemecahan masalah yang 

terdapat pada media gambar yang telah disediakan guru. 

9) Siswa diharapkan dapat saling bertukar pendapat dengan teman 

sekelompoknya untuk memecahkan permasalahan pada gambar 

tersebut dengan tepat. 

10) Setelah diskusi selesai, guru meminta kepada perwakilan setiap 

kelompok untuk membacakan hasil diskusi pemecahan masalah 

yang telah didiskusikan secara berkelompok. 

11) Kemudian guru meminta kepada siswa dari kelompok lain 

untuk menanggapi pemecahan masalah yang telah 

disampaikan, dengan cara setiap kali seorang siswa berbicara 

atau mengemukakan pendapat, terlebih dahulu harus 

mengangkat kancing yang dimiliki dan meletakan kancing 

tersebut ditengah-tengah meja kelompoknya.  
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12) Bagi siswa yang sudah berpendapat dan kancing yang dimiliki 

telah habis, siswa tidak bolah mengutarakan pendapatnya lagi 

sampai rekan rekan kelompoknya juga menghabiskan kancing 

mereka. 

13) Guru menyiapkan sebuah papan penilaian, gunanya apabila 

salah satu anak mengemukakan pendapatnya dengan logis dan 

sesuai dengan gambar, maka akan mendapatkan penghargaan 

sebuah simbol berbentuk bintang, dan nanti diakhir 

pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa menghitung 

perolehan skor (bintang). Bagi kelompok yang anggotanya 

paling banyak mengemukakan pendapat, maka kelompok 

tersebut dinobatkan sebagai kelompok terbaik dan mendapat 

penghargaan bintang emas. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran teknik Kancing Gemerincing 

Teknik pembelajaran Kancing Gemerincing memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan teknik pembelajaran Kancing Gemerincing 

menurut Warsono (2013: 235-236) mengemukakan bahwa kelebihan 

teknik pembelajaran kancing yaitu pada model pembelajaran ini 

mendorong timbulnya partispasi siswa secara aktif dan menjamin 

partisipasi siswa secara keseluruhan dalam pembelajaran di kelas 

sehingga siswa dapat melatih sikap percaya diri dalam partisipasi 

pembelajaran di kelas. Pada teknik pembelajaran Kncing Gemerincing 

ini tidak ada siswa yang mendominasi ketika pembelajaran 

berlangsung, karena setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Teknik pembelajaran 

Kancing Gemerincing juga memiliki beberapa kekurangan yaitu guru 

sebagai fasilitator harus aktif dalam mengontrol dan mengawasi 

siswanya ketika pembelajaran berlangsung. 

6. Pembelajaran Tematik 
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a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan proses pembelajaran yang ada 

pada kurikulum 2103 dengan memadukan mata pelajaran untuk 

dijadikan satu yang sering disebut dengan tema. Pembelajaran tematik 

digunakan di kelas I sampai IV. Rusman (2013: 254) mengemukakan 

bahwa pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu 

sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara 

individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep 

serta prinsip-prinsip keilmuan. Pendapat lain tentang pembelajaran 

tematik menurut Suryosubroto (2009: 133) mengemukakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan kegiatan pembelajaran dengan 

mengitegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik 

pembahasan. Adanya keterkaitan antara beberapa mata pelajaran akan 

lebih menarik siswa untuk mengikuti pelajaran karena guru dalam 

penyampaian materi lebih singkat dan menarik. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran tematik tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang dirancang dengan memadukan Kompetensi Dasar 

dan Indikator Kurikulum dari berbagai mata pelajaran kedalam suatu 

tema yang dapat membuat guru lebih ringkas dalam penyampaian 

materi. Selain itu pembelajaran tematik juga dapat membuat siswa 
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terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mendorong siswa 

memahami konsep melalui pembelajaran langsung yang dihubungkan 

dengan pengalaman nyata dan hasil belajar yang diperoleh akan lebih 

bermakna. 

b. Ciri-Ciri Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik tentu saja memiliki ciri-ciri tertentu. 

Suryosubroto (2009: 134) mengemukakan bahwa pembelajaran 

tematik memiliki ciri-ciri diantaranya: 

1) Berpusat pada siswa. 

Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa 

sebagai pusat aktifitas pembelajaran. 

2) Memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa belajar secara 

langsung mengalami sendiri, sehingga guru perlu menciptakan 

kondisi kelas yang kondusif serta guru mampu untuk 

memfasilitasi tumbuhnya pengalaman yang bermakna. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

Mengingat tema dibagi dari berbagai mata pelajaran dan saling 

keterkaitan, maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu 

jelas. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu 

proses pembelajaran. 

Hal ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep dari 

berbagai mata pelajaran secara utuh untuk membantu siswa 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5) Bersifat fleksibel. 

Pembelajaran tematik bersifat fleksibel dimana guru dapat 

mengaitkan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa sehari-

hari. 

6) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa. 

Siswa dierikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi 
yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

c. Materi Pembelajaran Tematik SD 
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Materi pembelajaran tematik dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan di SD Negeri 2 Pagojengan adalah: 

Tema 9  : Benda-Benda di Sekitar Kita 

Sub Tema  : Sub Tema 1 “Benda Tunggal dan Campuran” 

     Sub Tema 2 “Benda Dalam Kegiatan Ekonomi” 

Kelas  : V (Lima) 

Semester  : II (Dua) 

7. Media Gambar 

Media merupakan sebuah perantara dari pengirim pesan kepada 

penerima pesan. Gerlach & Ely (1971) dalam Azhar (2007: 3) menyatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini 

media adalah suatu bentuk rancangan yang dibuat guna memperlancar 

siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap dengan 

maksimal. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran media mempunyai peran 

penting dalam proses belajar mengajar. Rahman & Sofan (2014: 174) 

mengatakan bawah media pembelajaran merupakan alat bantu proses 

belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah & Aswan 

(2010: 121), karena gurulah yang menghendaki untuk membantu tugasnya 

dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran sehingga tujuan 

pengajaran tercapai. Guru sebagai pendidik juga sadar tanpa adanya 

bantuan dari media pembelajaran, maka bahan pelajaran akan sulit 

dipahami oleh siswa, terutama pada materi yang sulit. 
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Media merupakan alat untuk penyampaian pesan dan sumber pesan 

itu sendiri yaitu guru. Media dapat berpengaruh terhadap belajar siswa 

dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya yaitu bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu baik itu berupa alat maupun 

lingkungan yang dapat menambah pengetahuan serta keterampilan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Media gambar merupakan salah satu media yang dapat menarik 

perhatian dan memudahkan siswa dalam pembelajaran. Khalilullah (2011) 

(Embun, S. dan Mardiah, A, 2015: 86) mengemukakan bahwa media 

gambar merupakan media visual yang berupa gambar yang dihasilkan 

melalui proses fotografi, jenis media ini adalah foto. Kata gambar 

mencangkup segala macam lukisan dan ilustrasi yang digunakan dalam 

penyajian proses pembelajaran. Gambar yang diperlukan untuk diletakan 

di depan kelas hendaknya cukup besar karena agar jelas dan mudah dilihat 

oleh anak. 

Media gambar merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang 

dapat menyalurkan pesan kepada siswa. Media gambar merupakan alat 

yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat merangsang 

pikiran, perhatian, perasaan, serta minat maupun keinginan siswa sehingga 

mendorong terjadinya proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran.  
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Media gambar memiliki kelebihan dan kekurangan. Anitah, S. (2009: 

8-9) mengemukakan bahwa media gambar mempunyai kelebihan sebagai 

berikut: 

a. Dapat menterjemahkan ide-ide abstrak kedalam bentuk yang lebih 

nyata. 

b. Banyak tersedia dalam buku-buku. 

c. Gambar sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan 

peralatan. 

d. Harga gambar relatif tidak terlalu mahal. 

e. Dapat digunakan untuk semua tingkat pengajaran dan bidang studi. 

 

Adapun kekurangan dari media gambar yaitu sebagai berikut: 

a. Terkadang terlalu kecil untuk ditunjukkan dikelas. 

b. Gambar mati adalah gambar dua dimensi. Untuk menunjukkan 

dimensi yang ketiga (kedalaman benda) harus digunakan satu seri 

gambar dari objek yang sama tetapi dari sisi yang berbeda. 

c. Tidak dapat bergerak. 

d. Siswa tidak selalu mengetahui bagaimana membaca 

(menginterpretasikan) gambar. 

 

Media gambar yang baik adalah media yang mempunyai manfaat dan 

dapat dijadikan sebagai media pendidikan yang tentu saja harus sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Anitah, S (2009: 9) mengemukakan manfaat 

dari media gambar, yaitu sebagai berikut: 

a. Gambar dapat menimbulkan daya tarik bagi siswa. Gambar dengan 

menggunakan berbagai warna dapat menarik dan membangkitkan 

minat serta perhatian siswa.  

b. Gambar mampu mempermudah pengertian siswa. Suatu penjelasan 

yang sifatnya abstrak dapat dibantu dengan gambar sehingga siswa 

lebih mudah dalam memahami apa yang dimaksud. 

c. Memperjelas bagian-bagain yang penting. Melalui gambar, dapat 

diperbesar bagian-bagian yang penting atau yang kecil sehingga 

dapat diamati lebih jelas. 

d. Menyingkat suatu uraian panjang. Uraian tersebut mungkin dapat 

ditunjukkan dengan sebuah gambar saja. 
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Penggunaan media gambar yang baik dalam proses pembelajaran tentu 

saja akan memberikan manfaat kepada siswa, seperti contohnya siswa 

dapat berfikir lebih kritis dalam penyampaian sebuah materi, serta dapat 

meningkatkan imajinasi siswa yang berasal dari gambar tersebut. Gambar 

yang menarik dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi siswa dan 

siswa akan lebih fokus untuk memperhatikan serta meningkatkan minat 

belajar dan rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran. Adapun gambar-

gambar yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

Gambar 2.1 Kegiatan Gotong Royong 
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Gambar 2.2 Kerukunan Berbangsa dan Bernegara 

 

Gambar 2.3 Gotong Royong Kebersihan Sekolah 
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Gambar 2.4 Iklan Minuman Menyegarkan 

 

 

Gambar 2.5 Tarian adat dari berbagai daerah di Indonesia 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian oleh Safril Tiangka, dkk (2018) 

Penelitian ini berjudul “Penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe kancing gemerincing terhadap peningkatan minat dan hasil belajar 

peserta didik”. Penelitian ini merupakan penelitian Pre-Eksperimen Design 

yang bertujuan untuk mengetahui minat dan hasil belajar peserta yang 
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diajar dengan model pembelajaran Kooperatif kancing gamerincing 

dengan minat dan hasil belajar peserta didik yang tidak diajar dengan 

model pembelajaran Koopeartif kancing gamerincing pada peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 1 Baraka, serta peningkatan minat dan hasil belajar 

peserta didik antara yang diajar dan yang tidak diajar dengan model 

pembelajaran Koopeartif kancing gamerincing peserta didik pada kelas 

VIII SMP Negeri 1 Baraka. Desain penelitian yang digunakan adalah 

Intac-Group Comparison Design. 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t-2 sampel 

independent diperoleh  sebesar 3,50 dan nilai   sebesar 2,07. 

Hal ini terlihat bahwa nilai  = 3,50 >   = 2,07 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa   ditolak dan   diterima yaitu ada 

peningkatanminat belajar fisika yang dimiliki peserta didik, antara peserta 

didik yang diajar model pembelajaran kooperatif kancing 

gamerincingdengan yang tidak diajar dengan model pembelajaran 

koopeartif kancing gamerincing peserta didikpada kelas VIII SMP Negeri 

1 Baraka. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar fisika yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif kancing gamerincing berbeda 

dengan minat belajar fisika peserta didik yang tidak diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif kancing gamerincingdikatakan efektif. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat peningkatan minat 

belajar fisika antara peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran 

koopeartif kancing gamerincing peserta didik,yang diajar dan tidak diajar 
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dengan model pembelajaran koopeartif kancing gamerincing. Hal ini 

berdasarkan pada hasil analisis uji t-2 sampel independent di mana 

diperoleh nilai  yang lebih besar dibandingkan dengan nilai . 

Berdasarkan hasil tersebut, maka pengambilan kesimpulan 

hipotesis yaitu  ditolak dan hipotesis atau  diterima. Dengan kata 

lain, terdapat peningkatan minat belajar fisika peserta didik antara kelas 

yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif kancing gamerincing 

dengan kelas yang tidak diajar dengan model pembelajaran koopeartif 

kancing gamerincing. Perbedaan minat belajar peserta didik antara yang 

diajar dan yang tidak diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif 

kancing gamerincing dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adanya perbedaan perlakuan yang diberikan dimana kelas eksperimen 

(VIIIC) diajar dengan menggunakan model pembelajaran yang merupakan 

gabungan dari model pembelajaran dan metode pembelajaran yaitu model 

pembelajaran kooperatif kancing gamerincing. Model pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang menuntun para siswa 

untuk dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan siswa yang lain untuk 

dapat bekerja sama dalam membangun pengetahuan awal mereka. Model 

pembelajaran kancing gamerincing merupakan model pembelajaran 

dengan kegiatan mengajar dengan memberikan kesempatan kepada 

seluruh peserta didik melalui alat bantu berupa kancing atau manik-manik 

dan alat lain yang menarik bagi siswa untuk mengungkapkan gagasan, 

pendapat maupun saran sehingga tidak ada yang dominan menyatakan 
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keraguan, menjawab pertanyaan, bertanya, mengungkapkan ide, 

mengklarifikasi pertanyaan, mengklarifikasi ide, merangkum, mendorong 

partisipasi anggota lainnya, memberikan penghargaan untuk ide yang 

dikemukakan anggota lainnya dengan mengatakan hal yang positif. Model 

pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran yang baik 

untuk menarik minat dan menciptakan suatu keinginan yang besar dalam 

diri peserta didik untuk mempelajari fisika. Sedangkan metode kancing 

merupakan metode belajar menggunakan kancing sebagai alat bantu untuk 

berpendapat dalam proses pembelajaran. 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t-2 sampel 

independent diperoleh  sebesar 6,28 dan nilai  sebesar 2,07. 

Hal ini terlihat bahwa nilai  = 6,28>   = 2,021. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa   ditolak dan   diterima, dengan kata lain, 

terdapat peningkatanyang signifikan hasil belajar yang dimiliki peserta 

didik antara peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif kancing gamerincingdengan peserta didik yang tidak diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif kancing 

gamerincing peserta didikpadamateri fisikakelas VIII SMP Negeri 1 

Baraka. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar fisika peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran kooperatif kancing gamerincing 

berbeda dengan hasil belajar fisika peserta didik yang tidak diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif kancing gamerincing padamateri fisika 

sistem tata surya dan kehidupan bumi pada kelas VIII SMP Negeri 1 
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Baraka. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terdapat peningkatan yang 

signifikan hasil belajar fisika antara peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran koopeartif kancing gamerincing dan 

peserta didik yang tidak diajar dengan model pembelajaran koopeartif 

kancing gamerincing peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Baraka.Hal 

ini berdasarkan pada hasil analisis uji t-2 sampel independent dengan 

persamaan uji Gain yaitu selisih nilai sesudah dan sebelum di beri suatu 

perlakuan di mana diperoleh nilai   yang lebih besar dibandingkan 

dengan nilai . Berdasarkan hasil tersebut, maka pengambilan 

kesimpulan hipotesis yaitu  ditolak dan hipotesis atau   diterima. 

Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara hasil belajar fisika peserta 

didik kelas yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif kancing gamerincing dengan kelas yang tidak diajar 

denganmodel pembelajaran koopeartif kancing gamerincing. Dari uraian, 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran koopeartif kancing gamerincing memberikan 

pengaruh yang berarti terhadap minat dan hasil belajar peserta didik pada 

kelas VIII SMP Negeri 1 Baraka. 

2. Penelitian oleh M. A. C. Dewi, dkk (2015) 

Penelitian ini berjudul “Penerapan model pembelajaran kooperatif 

teknik kancing gemerincing untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi 

belajar matematika siswa SD”. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

dalam tiga siklus yang terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
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pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini melibatkan 

siswa kelas V SD No. 1 Punggul tahun pelajaran 2014/ 2015 yang 

berjumlah 33 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang 

keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa, pada siklus I diketahui 

bahwa presentase siswa tergolong pada kategori cukup aktif mencapai 

81,82% (27 orang ) dan hanya 18,18% (6 orang) yang berada pada 

kategori aktif. Untuk prestasi belajar siswa, dari 33 siswa terdapat 69,70% 

(23 orang) yang berada pada kategori tuntas dan 30,30% (10 orang) pada 

kategori tidak tuntas. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal siswa pada 

siklus I hanya mencapai 69,70%.  

Rendahnya keaktifan dan prestasi belajar siswa diseabka karena 

adanya permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan siklus I. Pelaksanaan siklus II disesuaikan dengan 

hasil refleksi pada siklus I dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan 

dan penyempurnaan dari siklus I. 

Perbaikan yang dilakukan pada siklus II ternyata mampu 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa yaitu dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru memberikan bimbingan yang intensif  

kepada siswa yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran sehingga 

siswa mampu menemukan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan 

yang diberikan. Pada siklus II presentase siswa yang berada pada kategori 

aktif meningkat menjadi 45,45% (15 orang) dan untuk prestasi belajar 

siswa yang berada pada kategori tuntas meningkat menjadi 72,72% (24 
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orang). Ketuntasan belajar klasikal siswa juga mengalami peningkatan 

menjadi 79,39% namun masih belum memenuhi indikator keberhasilan. 

Pelaksanaan tindakan siklus III  dilaksanakan dengan hasil refleksi 

pada siklus II dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan dari siklus II. Pelaksanaan tindakan siklus III 

dilaksanakan dengan hasil refleksi pada siklus II dengan melakukan 

beberapa tindakan perbaikan dan penyempurnaan dari siklus II. Saat 

pembelajaran guru memperbaiki pengelolaan kelas dengan menekankan 

siswa agar lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan 

memanfaatkan waktu diskusi dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan 

penyempurnaan tindakan yang telah dilaksanakan ternyata dapat 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa. Hal ini 

dilihat dari meningkatnya presentase siswa yang berada pada kategori aktif 

72,73% (24 orang). Sedangkan presentase siswa yang berada pada kategori 

tuntas meningkat menjadi 81,82% dan sudah memenuhi indikator 

keberhasilan. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa teknik 

pembelajaran kancing gemerincing memiliki kontribusi terhadap 

pembelajaran yaitu dapat meningkatkan prestasi belajar serta 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran yang menjadi salah 

satu dasar pertimbangan penilaian model teknik pembelajaran yang akan 
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digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

3. Penelitian oleh Farikah (2014) 

Penelitian ini berjudul “The Effectiveness of Jingle Button 

Technique in Teaching Vocabulary to the Fifth Grade Students of SD 

Secang 01, Magelang Regency in School Year 2013/2014”. The results of 

implementation of jingle button technique in teaching vocabulary to the 

fifth grade students of SD 01 Secang, Magelang regency was effective. It 

can be seen in two aspects. They are students’ Vocabulary mastery and the 

improvement of the students’ motivation in joining teaching-learning 

activities of vacabulary class. 

The first purpose of present study was to examine whether or not 

there is significant difference of the students’ vocabulary mastery of the 

fifth grade students of SD Secang 01 Magelang Regency in the school year 

2013/2014 before and after the implementation Jingle Button Technique. 

Based on the pretest and posttest data of vocabulary test, through t-test 

calculation it could be seen that the resut of t-test was 12.069 while the t-

table was 2.06. In other words, there is a significant difference of the 

vocabulary mastery of the fifth grade students of SD Secang 01 in the 

school year 2013/2014 before and after the implementation of Jingle 

Button Technique. It means alternative hypothesis (Ha) is accepted and 

null hypothesis (Ho) is rejected. Before the implementation of TP-CL, it 

could be seen that the the students’ vocabulary mastery of the fifth grade 
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students of SD 01 Secang in the school year 2013/2014 was still in very 

poor category. 

The results of post test of vocabulary after implementing jingle 

button technique that the mean of score is 85 and it belongs to very good 

category. In very good category, there are 13 students or 61.90% from all 

students. In good category, there are 6 students or 28.57% student fromall 

students. In fair category, there are 2 student or 9.52% from all students. 

There is no students got poor and very poor category. 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diringkas bahwa menerapkan 

teknik kancing gemerincing ini efektif untuk mengajar kosa kata kepada 

siswa kelas lima SD 01 Secang pada tahun ajaran 2013/2014. Itu bisa 

dilihat dari hasil tes kosa kata yang berbeda sebelum dan sesudah 

penerapan teknik tombol jingle. Terlepas dari ini, penerapan teknik 

kancing gemerincing dapat meningkatkan motivasi siswa dalam bergabung 

kegiatan belajar-mengajar kelas kosa kata. 

 

4. Penelitian oleh Devanathan dan Manoj T.I (2011) 

Penelitian ini berjudul “Effectiveness of Talking Chips Strategy of 

Cooperative Learning on Achievement in Comparison with Emotional 

Intelligence”. The obtained  and  ratio were tested for significance. 

The table value of F ratio for df 1/126 is 3.94 at 05 level. The calculated 

value of  is 0.40, it is not significant even at 05 level (  = 0.40; p  05). 
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The value of  obtained (  = 33.69; p  01) is significant at 01 level. 

This indicates that there is significant difference in post test between the 

performance of pupils in experimental and control groups. The obtained 

  ratio is highly significant (  = 51.45; p  01). It is clear from the 

significant  ratio that the two final means which depend upon the 

experimental and control variables differ after they have adjusted for 

initial difference in the pre test scores. 

Ini menyatakan bahwa kelompok eksperimen dan kelopok kontrol 

berbeda secara segnifikan dalam prestasi mereka, karena skor rata-rata 

yang disesuaikan untuk kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok 

kontrol. Kelompok eksperimen dapat dikatakan lebih unggul daripada 

kelompok kontrol. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajar 

dengan menggunakan teknik pembelajaran kooperatif Kancing 

Gemerincing memiliki kemampuan yang lebih baik daripada siswa yang 

diajar dengan metode konvensional. 

C. Kerangka Pikir 

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang secara 

berkesinambungan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru 

secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Rasa ingin tahu sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran dan tentunya berpengaruh juga terhadap prestasi belajar siswa. 

Hasil dari observasi yang telah dilakukan di kelas V SD Negeri 2 Pagojengan 
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yaitu kurangnya rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran yang 

berpengaruh kepada prestasi belajar siswa.  

Mengatasi permasalah tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan 

rasa ingin tahu siswa salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

Talking Chips yang diharapkan mampu untuk meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa, kemampuan berpikir siswa dan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat kerangka pikir penelitian 

seperti gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan deskripsi teori, hasil penelitian yang relevan dan kerangka 

berpikir, maka dapat disimpulkan hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Penggunaan teknik pembelajaran koopertif tipe Kancing Gemerincing 

berbantu media gambar pada tema 9 dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa kelas V SD Negeri 2 Pagojengan. 

2. Penggunaan teknik pembelajaran koopertif tipe Kancing Gemerincing 

berbantu media gambar pada tema 9 dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas V SD Negeri 2 Pagojengan. 
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