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ABSTRAK 

Penelitian ini memecahkan permasalahan, apakah pembelajaran kancing 

gemerincing berpengaruh terhadap hasil belajar sejarah dan seberapa tinggi 

tingkat penguasaan materi pelajaran sejarah dengan diterapkannya metode 

pembelajaran kancing gemerincing. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengungkap pengaruh pembelajaran kancing gemerincing terhadap hasil belajar 

sejarah dan ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penguasaan mata 

pelajaran sejarah setelah diterapkannya pembelajaran kancing gemerincing. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga 

putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu rancangan, kegiatan dan 

pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas XI 

SMA Negeri 1 Bontang. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar 

observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi 

belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I 

(58.82%,), siklus II (74.07%), siklus III (88.88%). Simpulan dari penelitian ini 

adalah metode kancing gemerincing dapat berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar Siswa Kelas XI IPS 2, serta model pembelajaran ini dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif sejarah . 

 

Kata Kunci: kancing gemerincing, prestasi belajar, sejarah  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan formal saat ini ditandai dengan adanya perubahan yang berkali-

kali dalam beberapa tahun terakhir ini ditandani dengan adanya suatu perubahan 

(inovasi). Perubahan pada hakekatnya adalah sesuatu hal yang wajar karena 

perubahan itu adalah sesuatu yang bersifat kodrati dan manusiawi. Hanya ada dua 

alternatif pilihan yaitu menghadapi tantangan yang ada di dalamnya atau mencoba 

menghindarinya jika perubahan direspon positif akan menjadipeluang dan jika 

perubahan direspon negatif akan menjadi arus kuat yang menghempaskan dan 

mengalahkan kita. 
Belajar adalah perubahan prilaku individu. Perubahan prilaku bisa dengan 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman ataupun dengan interaksi dengan 

lingkungan. Pengalaman adalah sebagai sumber pengetahuan dan keterampilan, 
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bersifat pendidikan, yang merupakan satu kesatuan di sekitar tujuan murid, 

pengalaman pendidikan bersifat kontinu dan interaktif, membantu integrasi pribadi 

murid. 

Para ahli berbeda pandangan tentang hakikat belajar, tergantung sejauh mana 

mereka meyakini tentang hakikat manusia atau siswa. Berbicara tentang siswa, 

maka sebenarnya membicarakan kontribusi Psikologi terhadap ilmu pendidikan. 

Psikologi memberikan landasan dan kontribusi yang signifikan dalam memahami 

siswa. 

Dalam peneltitian ini, belajar diartikan sebagimana ditulis Surya (2004: 10) 

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan prilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Belajar bermakna disini merupakan proses mengaitkan informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Salah satu 

cara untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa agar dapat menghubungkan 

atau mengkaitkan antar konsep, sehingga terjadi kegiatan belajar bermakna adalah 

dengan menggunakan peta konsep.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akhirnya mengambil judul” 

Implementasi Pembelajaran Kancing Gemerincing Guna Meningkatkan Prestasi 

Belajar Sejarah Materi Pendudukan Militer Jepang Di Indonesia Pada Siswa Kelas 

XI IPS 2 Tahun Pelajaran 2017-2018” 

 

Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, dapat dikaji ada beberapa 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran kancing gemerincing berpengaruh terhadap hasil belajar 

Sejarah Kelas XI IPS 2 tahun pelajaran 2017 – 2018 ? 

2. Seberapa tinggi tingkat penguasaan materi pelajaran sejarah dengan 

diterapkannya kancing gemerincing pada siswa SMA Negeri 1 Bontang Kelas 

XI IPS 2 tahun pelajaran 2017 – 2018 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengungkap pengaruh kancing gemerincing terhadap kreatifitas siswa 

dalam pelajaran Sejarah pada materi SMAN 1 Bontang Kelas XI IPS 2 tahun 

pelajaran 2017 – 2018 

2. Ingin mengetahui seberapa jauh kreatifitas siswa dalam mata pelajaran Sejarah 

pada materi setelah diterapkannya kancing gemerincing pada siswa SMAN 1 

Bontang Kelas XI IPS 2 

 

KAJIAN TEORI 

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing gemerincing  

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai 

satu kelompok atau satu tim. Menurut Slavin, cooperative learning adalah model 
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pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa 

lebih bergairah dalam belajar. (Isjoni, 2007:15)  

Istilah cooperative learning dalam pengertian bahasa Indonesia dikenal 

dengan nama pembelajaran kooperatif. Menurut Johnson & Johnson, cooperative 

learning adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam uatu kelompok 

kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka 

miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut. (Isjoni, 007:17)  

Model belajar cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran 

yang membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai 

dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja bersama-sama 

diantara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, 

dan perolehan belajar. Model belajar cooperative learning mendorong peningkatan 

kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ditemui 

selama pembelajaran, karena siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain dalam 

menemukan dan merumuskan alternatif pemecahan terhadap masalah materi 

pelajaran yang dihadapi.  

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning, pengembangan kualitas 

diri siswa terutama aspek afektif siswa dapat dilakukan secara bersama-sama. 

Suasana belajar yang berlangsung dalam interaksi yang saling percaya, terbuka, 

dan rileks diantara anggota kelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

memperoleh dan memberi masukan diantara mereka untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap, nilai, dan moral, serta keterampilan yang ingin dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

Secara umum, pola interaksi yang bersifat terbuka dan langsung diantara 

anggota kelompok sangat penting bagi siswa untuk memperoleh keberhasilan 

belajarnya. Hal ini dikarenakan setiap saat mereka akan melakukan diskusi; aling 

membagi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan; serta saling mengoreksi 

antar sesama dalam belajar. Tumbuhnya rasa ketergantungan yang positif diantara 

sesama anggota kelompok menimbulkan rasa kebersamaan dan kesatuan tekad 

untuk sukses dalam belajar.  

Sebagai sebuah model pembelajaran, Cooperative Learning memiliki 

keunggulan dan kelemahan. Menurut Jarolimek & Parker (1993) keunggulan dan 

kelemahan dari model pembelajaran Cooperative Learning dalam Isjoni (2007:24-

25) adalah sebagai berikut, Keunggulannya adalah Saling ketergantungan yang 

positif lalu Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu kemudian 

Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas setelah itu Suasana 

kelas yang rileks dan menyenangkan selain itu Terjalannya hubungan yang hangat 

dan Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi.  

Selain keunggulan ada juga kelemahannya yaitu Persiapannya memerlukan lebih 

banyak tenaga, pikiran dan waktu serta Membutuhkan dukungan fasilitas, alat dan 

biaya yang cukup emadai dan Kecenderungan pembicaraan dapat menjadi 
berkembang. 

Kelemahan yang ada pada Cooperative Learning ini lebih bersifat teknis, 

artinya hal-hal yang timbul ketika pembelajaran itu akan atau sedang diterapkan. 
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Jika seorang guru teliti dan mampu mengatur proses pembelajaran, maka waktu 

yang dibutuhkan tidak akan menyita jam mata pelajaran lain serta pembicaraan 

yang terjadi pada siswa tidak akan melebar kemana-mana. Namun untuk masalah 

biaya yang dibutuhkan cukup banyak, maka tidak perlu membebankan pada uru 

dan siswa, disini sebaiknya pihak sekolah ikut andil dalam penyediaan anggaran 

dana khususnya bagi pengembangan model-model pembelajaran di sekolah.  

 

Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Kancing 

gemerincing  

Lie (2008: 63) mengembangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 

guru pada pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Kancing gemerincing 

adalah sebagai berikut yaitu pengelompokkan siswa suatu kelas menjadi 

kelompok-kelompok kecil. Tujuan dibentuknya kelompok-kelompok kecil dalam 

model pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa agar bisa berinteraksi dengan lebih aktif dan bekerja sama dalam 

memperoleh pengetahuan. Menyiapkan satu kotak berisi benda-benda kecil seperti 

potongan sedotan, kelereng, kancing, dan sebagainya yang berfungsi sebagai tanda 

untukanggota kelompok yang akan mengemukakan pendapat. Satu benda memiliki 

satu pendapat atau sanggahan tentang permasalahan materi ajar. Membagikan 

benda-benda kecil tersebut dengan jumlah yang sama kepada tiap anggota 

kelompok. Jumlahnya bergantung pada tingkat kesulitan tugas yang diberikan. 

Selanjutnya memulai proses belajar mengajar. Pada proses ini setiap kali 

siswa mengeluarkan pendapat dalam kelompoknya, dia harus menyerahkan salah 

satu benda yang dipegangnya dengan meletakkannya di tengah-tengah kelompok. 

Apabila benda yang dipegang seorang siswa telah habis, maka dia tidak bisa 

mengemukakan pendapat lagi sampai semua temannya dalam kelompok tersebut 

menghabiskan benda yang dipegang mereka. Jika semua benda yang dipegang 

sudah habis sedangkan tugas belum selesai, kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi kembali benda-benda kecil tersebut dan mengulangi 

prosedurnya kembali tanpa mengabaikan waktu pembelajaran. Guru pada proses 

ini berperan sebagai fasilitator dan motivator. Memberikan kesempatan kepada 

salah satu kelompok siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. Melakukan evaluasi kepada setiap siswa dan setiap kelompok, dari kegiatan 

evaluasi ini didapat nilai individu dan nilai kelompok. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Kancing gemerincing pada penelitian ini diartikan sebagai suatu 

teknik dalam model pembelajaran kooperatif yang digunakan oleh guru untuk 

meningkat aktivitas belajar dengan cara mengkondisikan setiap siswanya untuk 

aktif berinteraksi dan bekerja sama pada suatu kelompok kecil (empat sampai 

enam orang siswa) untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap suatu 

lembar kerja kelompok yang diberikan guru.  

 

Materi Pembelajaran Sejarah 

Bertepatan tanggal 8 Desember 1941 (7 Desember di Hawaii) Pearl Harbour, 
pusat pertahanan Amerika Serikat di Pasifik mendapat serangan dari angkatan 

udara Jepang serta angkatan lautnya mulai beraksi di seluruh Pasifik. Pada waktu 

yang bersamaan, angkatan darat Jepang mendarat diIndochina, Filipina dan 
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Malaya. Mulai saat itu pecahlah perang Asia Timur Raya dan Amerika 

menyatakan perang terhadap Jepang. Pemerintah Hindia Belanda juga segera 

mengikuti jejak sekutu-sekutunya dengan menyatakan perang terhadap Jepang. 

Sejak itu pula serangan dari pihak Jepang diarahkan ke Indonesia untuk 

melumpuhkan pasukan Hindia-Belanda. 

 

Interaksi Indonesia Dan Jepang 

Penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia diawali dengan dikuasainya Tarakan 

pada tanggal 10 Januari 1942, kemudian disusul penguasaan atas Balikpapan, 

Menado, Ambon, Makassar, Pontianak, dan Palembang. Dari sana kekuatan 

militer Jepang ke Pulau Jawa. 

Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Banten, Indramayu, dan 

Rembang. Batavia dapat diduduki pada tanggal 5 Maret 1942, begitu juga daerah-

daerah lain seperti Surakarta, Cikampek, Semarang, dan Surabaya dapat 

dikuasainya. Pada akhirnya tanggal 8 Maret 1942 dibawah Panglima Militer Ter 

Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Belanda 

menyatakan menyerah tanpa syarat kepada 

Penyerahan itu dilakukan di Kalijati, Subang kepada Letnan Jenderal 

Imamura Hitsoji. Mulai saat itu berakhirlah kekuasaan pemerintah kolonial 

Belanda dan dimulailah pendudukan militer Jepang di Indonesia. Pada awal-awal 

masuknya militer Jepang ke Indonesia mendapat sambutan yang hangat dari 

masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari sikap tokoh- tokoh Nasionalis 

seperti Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang bersedia melakukan kerja sama 

dengan pihak Jepang, padahal sebelumnya pada masa pemerintah kolonial Belanda 

mereka bersikap nonkooperatif. Ada beberapa faktor pendorong yang 

menyebabkan mereka bersikap kooperatif, di antaranya akan lahirnya kebangkitan 

bangsa-bangsa Timur dan ramalan Jayabaya yang terkenal dengan meramalkan 

akan datangnya orang kate yang akan berkuasa di Indonesia seumur jagung dan 

setelah itu dianggap sebagai suatu kemenangan bangsa-bangsa Asia atas Eropa 

yang sekaligus mengikis adanya anggapan bangsa Barat sebagai bangsa yang tak 

terkalahkan. Bagi pemerintah militer Jepang kerja sama dengan tokoh-tokoh 

nasionalis diharapkan akan menarik dukungan massa demi kepentingan perang 

Jepang Sesudah pendudukan militer Jepang mulai berkuasa, ada beberapa 

kebijakan yang dikeluarkan terhadap bekas jajahan Hindia-Belanda. Pertama, 

Jepang berusaha menghapuskan semua pengaruh Barat di dalam masyarakat 

Indonesia. 

Kedua, segala kekuatan dimobilisasi untuk mendorong tercapai kemenangan 

perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pendidikan pun diarahkan pada tujuan 

yang dianggapnya suci, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur 

Raya dengan Jepang yang bertindak sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, segala 

kekuatan dan sumber-sumber yang ada diarahkan padapeperangan guna mencapai 

tujuan Jepang. Pada awalnya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap 

bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah sedikit demi sedikit 
menampakkan wajah aslinya. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya 

bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi 

kepentingan dan tujuan perang Jepang semata. Tetapi setelah pemerintah Jepang 
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mengetahui betapa besarnya hasrat bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan maka 

dimulailah propaganda-propaganda tersebut yang seolah- olah demi kepentingan 

bangsa Indonesia. 

Dasar pendidikan di sekolah-sekolah adalah pengabdian kepada pemerintah 

pendudukan Jepang. Apabila aman kolonial Belanda isi pendidikan diarahkan pada 

kebudayaan Barat maka pada aman Jepang diarahkan pada kebudayaan Jepang. 

Kita lihat misalnya apa yang terjadi di berbagai tingkatan pendidikan; yaitu setiap 

pagi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Upacara 

pagi dengan pengibaran bendera Hinomaru dan membungkukkan badan sembilan 

puluh derajat untuk menghormati Kaisar Tenno Heika. Seterusnya diadakan 

upacara sumpah setia dalam memelihara semangat untuk mencapai cita-cita perang 

suci demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Untuk mendukung ke arah 

sana, setiap anak harus kuat jasmaninya sehingga diadakanlah senam setiap pagi 

(taiso) dan kerja bakti (kinrohoshi). Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan 

suasana perang, sehingga banyak nyanyian, semboyan, dan latihan-latihan yang 

dihubungkan dengan persiapan menghadapi perang. 

Usaha penanaman ideologi Hakko Ichiu melalui sekolah-sekolah dan supaya 

terdapat keseragaman dalam maksud-maksud pemerintah pendudukan Jepang, 

maka diadakan latihan guru-guru di Jakarta. Tiap-tiap kabupaten atau daerah 

mengirimkan beberapa orang guru untuk dilatih selama tiga bulan. Setelah selesai 

mengikuti latihan tersebut, mereka kembali ke daerahnya masing- masing, 

kemudian melatih guru-guru lainnya mengenai hal-hal yang merekaperoleh dari 

Jakarta.  

Di luar dugaan, seakan-akan pada masa tersebut pendidikan formal 

berkembang dengan pesat sehubungan dengan beberapa kebijakan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Kebijakan Jepang di bidang 

pendidikan itu, antara lain: pendidikan ditujukan untuk kebutuhan perang Asia 

Timur Raya, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan, perubahan system 

pendidikan yang lebih merakyat, dan perubahan-perubahan di dalam kurikulum. 

Kebijakan itu sebenarnya berbeda dengan kenyataan, karena pada aman Jepang 

terjadi penurunan jumlah Sekolah Dasar, murid, dan gurunya dibandingkan dengan 

keadaan pada akhir masa penjajahan Belanda. Lihat Tabel 1-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Djohan Makmur terjadinya penurunan jumlah sekolah, murid, dan 

guru disebabkan pada awalnya Jepang memiliki beberapa kesulitan yang perlu 

diatasi, lebih-lebih guru. Kesulitan mengenai guru karena pemerintah kolonial 
Belanda tidak mempersiapkan secara khusus guru-guru bumiputera untuk sekolah-

sekolah menengah pertama, apalagi sekolah menengah atas. 
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Kesulitan lainnya ialah mengenai buku-buku pelajaran. Semua buku 

pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda, sementara pemerintah pendudukan Jepang 

melarang pemakaiannya. Untuk itu, semua buku yang berbahasa Belanda diganti 

berbahasa Jepang atau terjemahannya tidak diterima maka para guru berusaha 

menerjemahkan dan menyusunnya sendiri ke dalam bahasa Indonesia. Di sinilah 

tanggung jawab yang besar dari para guru Indonesia yang menguasai bahasa 

Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pengantar, tetapi juga sebagai bahasa 

ilmiah. 

 

Pembentukan BPUPKI dan PPKI 

Kekalahan-kekalahan yang diterima Jepang, membuat kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan Jepang turut melemah. Mulai awal tahun 1943, di bawah 

perintah Perdana Menteri Tojo, pemerintahan Jepang diperintahkan untuk memulai 

penyelidikan akan kemungkinan memberi kemerdekaan terhadap daerah-daerah 

pendudukannya. Untuk itu, kerja sama dengan bangsa Indonesia mulai 

diintensifkan dan mengikutsertakan wakil Indonesia, seperti Soekarno dalam 

parlemen Jepang. 

Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terjepit. Oleh karena itu, untuk 

mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana 

Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 Maret 1944 

dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 

tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di 

Jawa) mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI 

bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi 

pembentukan negara Indonesia, misalnya saja hal-hal yang menyangkut segi 

ekonomi dan politik. BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan 

berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PKI). Badan ini diresmikan sesuai 

dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum 

selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal 7 

Agustus 1945. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. Menurut Sukidin dkk (2002:54) ada 4 macam bentuk penelitian tindakan, 

yaitu: (1) penelitian tindakan guru sebagai peneliti, (2) penelitian tindakan 

kolaboratif, (3) penelitian tindakan simultan terintegratif, dan (4) penelitian 

tindakan sosial eksperimental. Keempat bentuk penelitian tindakan di atas, ada 
persamaan dan perbedaannya. Menurut Oja dan Smulyan sebagaimana dikutip 

oleh Kasbolah, (2000) (dalam Sukidin, dkk. 2002:55), ciri-ciri dari setiap 

penelitian tergantung pada: (1) tujuan utamanya atau pada tekanannya, (2) tingkat 
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Memberi Pertanyaan dan Menjawab antara pelaku peneliti dan peneliti dari luar, 

(3) proses yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan (4) hubungan antara 

proyek dengan sekolah. 

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana 

guru sangat berperan sekali dalam proses penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk 

ini, tujuan utama penelitian tindakan kelas ialah untuk meningkatkan praktik-

praktik pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat langsung secara 

penuh dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kehadiran 

pihak lain dalam penelitian ini peranannya tidak dominan dan sangat kecil. 

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas XI IPS 2 tahun pelajaran 

2017/2018. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari semester Genap. 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 

1 Bontang Tahun pelajaran 2017/2018. Waktu penelitian adalah waktu 

berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan.  

 

Rancangan Penelitian 

Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal 

yang terjadi di masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat 

dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan (Arikunto, Suharsimi 2002:82). 

Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi 

dan Memberi Pertanyaan dan Menjawab antara peneliti dengan anggota kelompok 

sasaran. Penelitian tindakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang 

memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif yang 

dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam 

prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling 

mendukung satu sama lain. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 

(dalam Arikunto, Suharsimi, 2002:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu 

ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Alur PTK 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang 

fungsinya adalah: (1) untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai 

bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu, (2) untuk menentukan 

apakah suatu tujuan telah tercapai, dan (3) untuk memperoleh suatu nilai 

(Arikunto, Suharsimi, 2002:149). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individual maupun secara klasikal. Di 

samping itu untuk mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

sehingga dapat dilihat dimana kelemahannya, khususnya pada bagian mana TPK 

yang belum tercapai. Untuk memperkuat data yang dikumpulkan maka juga 

digunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat 

untuk mengetahui dan merekam aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

 

Teknik Analisis Data 

Dalam rangka menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

digunakan analisis data kuantitatif dan pada metode observasi digunakan data 

kualitatif. Cara penghitungan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut yaitu merekapitulasi hasil tes, menghitung 
jumlah skor yang tercapai dan prosentasenya untuk masing-masing siswa dengan 

menggunakan rumus ketuntasan belajar seperti yang terdapat dalam buku petunjuk 

teknis penilaian yaitu siswa dikatakan tuntas secara individual jika mendapatkan 
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nilai minimal 75, sedangkan secara klasikal dikatakan tuntas belajar jika jumlah 

siswa yang tuntas secara individu mencapai 85% yang telah mencapai daya serap 

lebih dari sama dengan 65%. Menganalisa hasil observasi yang dilakukan oleh 

guru sendiri selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap tuntas secara 

klasikal jika siswa yang mendapat nilai 75 lebih dari atau sama dengan 85%, 

sedangkan seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau sub 

pokok bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 75. 

 

Siklus I 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan Kancing 

Gemerincing, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 5 Pebruari Tahun 2018 di Kelas XI jumlah siswa 27 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

71.85 

10 

58.82 % 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 

dengan Kancing Gemerincing diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 

71.85 dan ketuntasan belajar mencapai 58.82% atau ada 10 siswa dari 27 siswa 

sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama 

secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  

75 hanya sebesar 58.82 % lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 75 %. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 

mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan 

pembelajaran dengan Kancing Gemerincing . 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil 

pengamatan yaitu Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa dan dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta Guru kurang maksimal dalam 

pengelolaan waktu dan Siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya 
yaitu Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 
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menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlunya siswa diajak untuk terlibat 

langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan selain itu Guru perlu 

mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan informasi-informasi 

yang dirasa perlu dan memberi catatan dan Guru harus lebih terampil dan 

bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias. 

 

Siklus II 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 20 Pebruari 2018 di Kelas XI 2 dengan jumlah siswa 27 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

76.66 

20 

74.07 % 

 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 76.66 

dan ketuntasan belajar mencapai 74.07 % atau ada 20 siswa dari 27 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar 

secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. 

Adanya peningkatan kemampuan berbicara siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga 

pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa 

juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan 

menerapkan pembelajaran dengan Kancing Gemerincing. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh informasi dari hasil 

pengamatan yaitu Memotivasi siswa, Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep serta Pengelolaan waktu. Pelaksanaan kegiatan 

belajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka perlu 

adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus II yaitu Guru dalam memotivasi 

siswa hendaknya dapat membuat siswa lebih termotivasi selama proses belajar 

mengajar berlangsung, Guru harus lebih dekat dengan siswa sehingga tidak ada 

perasaan takut dalam diri siswa baik untuk mengemukakan pendapat atau 

bertanya, Guru harus lebih sabar dalam membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep serta Guru harus mendistribusikan waktu secara 

baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan dan Guru sebaiknya menambah lebih banyak contoh soal dan memberi 
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soal-soal latihan pada siswa untuk dikerjakan pada setiap kegiatan belajar 

mengajar. 

 

Siklus III 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan 

pada tanggal 27 Pebruari 2018 di Kelas XI IPS 2 dengan jumlah siswa 27 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus 

III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun data hasil 

penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Hasil Formatif Siswa Pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

77.96 

24 

88.88% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 77.96 

dan dari 27 siswa telah tuntas sebanyak 24 siswa dan 3 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 88.88% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan kemampuan berbicara 

pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran dengan Kancing Gemerincing sehingga siswa menjadi 

lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami materi yang telah diberikan. 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun 

yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan 

pembelajaran dengan Kancing Gemerincing. Dari data-data yang telah diperoleh 

dapat diuraikan yaitu Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan 

semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum 

sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup 

besar dan Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama 

proses belajar berlangsung selain itu Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya 

sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik serta 

Kemampuan berbicara siswa pada siklus III mencapai ketuntasan. 

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran dengan Kancing 

Gemerincing dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta kemampuan 

berbicara siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. 

Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk 

tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah 
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ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya 

penerapan model pengajaran Kancing Gemerincing dapat meningkatkan proses 

belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Pembahasan 

Ketuntasan Kemampuan berbicara Siswa dapat dilihat melalui hasil 

pembelajaran dengan Kancing Gemerincing memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar 

meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 58.82%, 74.07%, dan 

88.88 %. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran dikatakan berhasil 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar 

dengan menerapkan model pengajaran Kancing Gemerincing dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa 

yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pad setiap 

siklus yang terus mengalami peningkatan. 

Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran juga meningkat hal ini dapat dilihat 

berdasarkan analisis data diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Sejarah dengan model pengajaran Kancing Gemerincing yang paling dominan 

adalah mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar 

siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat 

dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pengajaran 

konstekstual model pengajaran berbasis masalah dengan baik. Hal ini terlihat dari 

aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati 

siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil 

seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Model pengajaran Kancing Gemerincing dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Sejarah materi pendudukan jepang di Indonesia. Pembelajaran 

dengan Kancing Gemerincing memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (58.82 %,), siklus II (74.07%), siklus III 

(88.88%).  

2. Model pengajaran Kancing Gemerincing dapat menjadikan siswa merasa 

dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, 
gagasan, ide dan pertanyaan dan penerapan pembelajaran dengan Kancing 

Gemerincing mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan kreatifitas 

belajar siswa. 
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Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar Sejarah lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 

bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan model pengajaran Kancing Gemerincing memerlukan 

persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau 

memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran dengan 

Kancing Gemerincing dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil 

yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf 

yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di Kelas XI IPS 2 tahun pelajaran 2017 – 2018 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik. 
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