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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori Hasil Belajar 

2.1.1 Hasil Belajar 

Menurut Howard Kingsley dalam Sudjana, Nana (2006: 22)  “Pada tahun 

1998 membagi 3 macam hasil belajar yaitu, keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan 

dan pengertian serta sikap dan cita-cita” Pendapat dari Horward Kingsley ini 

menunjukkan hasil perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan 

melekat terus pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa 

tersebut. Dan menjadi suatu kebiasaan yang tidak mudah untuk dilepaskan dari 

prilaku dan sikap siswa tersebut yang mengalami sendiri proses hasil belajar dalam 

kehidupannya. 

Sedangkan Menurut Winkel dalam Purwanto (2016:45) mengemukakan 

bahwa “Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam 

sikap dan tingkah lakunya”. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan pengetahuan, sikap yang melekat pada diri siswa yang menyebabkan 

perubahan secara keseluruhan setelah belajar.  

2.1.2 Macam Macam Hasil Belajar 

Menurut Gagne dalam Sagala, Syaiful (2005:23) menyebutkan ada lima 

macam hasil belajar berikut ini : 

1) Keterampilan intelektual yang memungkinkan seseorang berintraksi dengan 

lingkungan melalui penggunaan simbol-simbol atau gagasan-gagasan. 
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2) Strategi kognitif yang merupakan proses-proses kontrol dan dikelompokan sesuai 

fungsinya. 

3) Informasi verbal,yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan kata-

kata dengan jalan mengatur informasi yang relavan. 

4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan untuk melaksanakan dan 

mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan otot. 

5) Sikap,yaitu suatu kemampuan internal yang mempengaruhi tingkah laku 

seseorang didasari oleh emosi. 

 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan kegiatan belajar akan tergantung pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Slameto (2010:54) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

meliputi: faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh), faktor psikologis (inteegensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan) dan faktor kelelahan. 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu. Faktor ekstern meliputi: 

faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan), dan faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, disiplin sekolah, waktu sekolah, dan sebagainya). 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal yang berasal dalam diri siswa 

sendiri meliputi dua aspek, yakni aspek psikologis dan aspek fisiologis. Seperti halnya 

faktor internal siswa,  faktor eksternal siswa juga terdiri dari dua macam, yakni faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Faktot-faktor tersebut baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam banyak hal dapat saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain 
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2.2 Konsep Mode Pembelajaran 

2.2.1 Model pembelajaran Cooperative Learning 

Kata “Cooperative” menurut Ruskandi (2001:28) adalah “mengerjakan 

sesuatu bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain.”.  

Sedangkan Cooperative Learning menurut Hilda dan Margaret (2002: 70) 

adalah”Suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau prilaku 

bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama 

yang teratur dalam kelompok yang terdiri dua orang atau lebih.” 

Dari dua pendapat tersebut dapatlah kita  pahami bahwa Cooperative 

Learning dimaksud agar siswa dapat mengerjakan suatu permasalahan secara 

bersama-sama yang pada akhirnya semua yang tergabung dalam anggota tim 

tersebut memahami permasalahan tersebut dan mengetahui bagaimana 

pemecahannya. 

2.2.2  Mekanisme Pembelajaran Menurut Model Cooperative Learning 

Langkah-langkah pembelajaran dalam model Cooperative Learning yang 

dikembangkan oleh para ahli pendidikan sangat beragam sifatnya, namun pada 

dasarnya semua pengembangan strategi pembelajaran tersebut tetap mengacu pada 

unsur dasar model Cooperative Learning. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran Coperative Learning menurut Karli 

dan Margaretha (2002:72) mengemukakan sebagai berikut : 

1. Gemerincing pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target 

pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Guru menetapkan sikap 

dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikemangkan dan 

diperlihatkan oleh siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Guru dalam 

merancang pembelajaran yang harus mengorganisasikan materi tugas-tugas 
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pembelajarannya, guru harus menjelaskan tujuan dan sikap serta keterampilan 

sosial yang ingin dicapai dan diperlihatkan oleh siswa selama pembelajaran. 

2. Dalam aplikasi pembelajaran di kelas, guru merancang lembar observasi 

kegiatan siswa dalam belajar bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. 

Dalam menyampaikan materi, pemahaman dan pendahalamannya akan 

dilakukan siswa ketika belajar bersama-sama dalam kelompok. Pemahaman dan 

konsepsi guru secara individual sangat menentukan kebersamaan dari kelompok 

yang terbentuk 

3. Dalam melakukan observasi kegiatan siswa, guru mengarahkan dan 

membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok dalam pemahaman 

materi maupu mengenai sikap dan prilaku siswa selama belajar mengajar. 

4. Guru memberikan kepada siswa untuk mempersentasikan hasil kerjanya. Guru 

juga memberikan beberapa penekanan terhadap nilai, sikap dan prilaku social 

yang harus dikembangkan dan dilatih kepada para siswa. 

 

Agar hasil Cooperative Learning sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

seyogyanya seorang guru harus memperhatikan dan melaksanakan setiap langkah-

langkah tersebut di atas yang merupakan hasil dari observasi dan penelitian yang 

dilakukan oleh Karli dan Margaretha. Dalam hal langkah-langkah pembelajaran 

Cooperative Learning ini, penulis lebih cenderung untuk mengikuti pendapat Karli 

dan Margaretha tersebut, karena menurut penulis langkah-langkah yang 

dikemukakan oleh Karli dan Margaretha telah mencakup semua aspek yang 

seharusnya dilakukan oleh seorang guru. 

2.2.3 Model Pembelajaran kooperatif Tife Kancing Gemerincing 

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah kancing Gemerincing. 

Model pembelajaran kooperatif teknik Kancing Gemerincing dapat digunakan untuk 

mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja 

kelompok yang dapt diterapkan pada semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

Menurut Lie dalam Fathurrohman (2015:93) “model pembelajaran tipe 

kancing gemerincing adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang  
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masing masing anggota kelompoknya mendapat kesempatan yang sama 

untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran 

anggota kelompok lain” 

Sedangkan mneurut Kagan dalam Fathurrohman (2015:93) model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing adalah “ jenis metode stuktural 

yang mengembngkan hubungan timbal balik antar anggota kelompok dengan 

didasari adanya kepentingan yang sama “.  

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran Kancing Gemerincing merupakan salah satu teknik model 

pembelajaran kooperatif yang masing-masing anggota kelompoknya mendapat 

kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan 

pandangan serta pemikiran anggota kelompok lain. 

2.2.4 Langkah Model Pembelajaran kooperatif Tife  Kancing Gemerincing 

Langkah-langkah model pembelajaran Kancing Gemerincing menurut 

Spancer Kagan (dalam Huda, 2011: 142) sebagai berikut: 

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

benda-benda kecil lainnya, seperti kacang merah, biji kenari, potongan 

sedotan, batang-batang lidi, sendok eskrim, dan sebagainya) 

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 meletakkan di tengah-tengah meja 

kelompok 

4. Jika kancing yang dimiliki seseorang habis, dia tidak boleh bicara lagi 

sampai semua temannya juga menghabiskan kancing mereka. 

5. Jika semua kancing telah habis, sedangkan tugas belum  selesai,  kelompok 
boleh mengambil kesempatan untuk membagi kancing lagi 
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2.2.5 Kelebihan Model Pembelajaran kooperatif Tife Kancing Gemerincing 

Keunggulan  dari Model Kancing  Gemerincing  menurut  Djamarah  

(2010: 407) antara lain: 

1) Dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan 

usia anak didikMengatasi hambatan pemeratan kesempatan yang sering 

mewarnai kerja kelompok 

2) Masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan 

kontribusi dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang 

lainnya. 

3) Pemerataan tanggung jawab bisa tercapai karena siswa yang pasif akan 

mandiri dan tidak bergantung pada siswa yang lebih dominan 

4) Model ini memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk 

berperan serta. 

 

Model pembelajaran Kancing Gemerincing dapat melatih siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran secara merata serta menuntut siswa 

bekerjasama dengan anggota kelompoknnya agar pemerataan tanggung jawab 

dapat tercapai. 

2.3 Teori Pembelajaran Yang Mendukung Model Pembelajaran Kancing Gemerincing 

Berikut adalah pembahasan mengenai teori belajar yang mendukung model 

pembelajaran Kancing Gemerincing : 

2.3.1 Teori Belajar Piaget 

Teori Piaget peserta didik menyerap informasi melalui interaksi dengan 

lingkungan dan peserta didik diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan yang 

lainnya, menurut Trianto (2014:30) mengatakan bahwa ”teori perkembangan piaget 

mewakili kontruktivisme yang memandang perkembangan kognitif sebagai suatu 

proses dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas 

melalui pengalaman dan interaksi mereka”. begitu pula dengan pendapat Piaget 

dalam Trianto (2014:30) mengemukakan bahwa “perkembangan kognitif sebagian 
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besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif beinteraksi 

dengan lingkungannya, dengan demikian peserta didik memperoleh pengetahuannya 

melalui interaksi lingkungan, sosial dan teman sebaya sehingga pengetahuannya 

dapat berkembang”. 

2.3.2 Teori Belajar Kontruktivisme 

Menurut Trianto (2014:28) menyatakan bahwa “Siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek baru dengan aturan – 

aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak sesuai lagi. menurut teori 

kontruktivisme siswa harus membangun sendiri ide mereka. konsep dasar dari teori 

ini siswa dapat membina sendiri pengetahuannya dengan membandingkan informasi 

yang baru siswa dapatkan dengan pemahamannya yang sudah ada” 

 

Sedangkan menurut Suprijono, Agus (2013:36) menyatakan bahwa 

“Pengetahuan menurut kontruktivisme bersifat subjektif bukan objektif, pengetahuan 

tidak pernah tunggal, pengetahuan merupakan realitas plural” 

Berdasarkan teori kontruktivisme model pembelajaran kancing gemerincing 

cocok digunakan dalam proses belajar karena masing – masing anggota kelompok 

mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi mereka dan 

memberikan padangan serta pemikiran anggota kelompok lainnya. 

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 

2.1 

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian yang Relevan 

Nama Tahun Judul Hasil 

Susi  Widiawati   2012 Peningkatan Kualitas  

Pembelajaran  IPS  

Melalui  Model  

Pembelajaran  

Kooperatif  Teknik 

Kancing Gemerincing 

1) Keterampilan guru pada siklus 

I memperoleh skor 19 dengan 

kategori cukup, siklus II 

memperoleh skor 27 dengan 

kategori sangat baik dan pada 

siklus III memperoleh skor 30 
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pada  Siswa  Kelas IV 
SDN  Pakintelan 03  

Gunungpati Semarang 

dengan kategori sangat baik.  
 (2) Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor  2,39  

kategori  cukup,  pada  siklus  II  

memperoleh  rata-rata  skor  2,95 

kategori baik dan pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 3,27 

kategori baik. 

(3) Persentase ketuntasan klasikal 

pada siklus I 64,5% , meningkat 

pada siklus II   menjadi   77,4%,   

dan   meningkat   pada   siklus   

III   menjadi   86,6%.   Ini 

menunjukkan bahwa persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa 

pada siklus III >80% sehingga 

dinyatakan berhasil. 

Mila  Kartika  

Sari   

2010 Penerapan  Model 

Pembelajaran  

Kooperatif  Tipe  

Kancing  Gemerincing  

untuk  Meningkatkan 

 Kemampuan Menulis 

Puis 

(1) Adanya peningkatan rata-rata 

nilai yang diperoleh siswa. Pada 

tes awal 49,3; kemudian pada tes 

siklus pertama 62,16; pada siklus 

kedua menjadi 72,46; menjadi 

80,62 pada siklus kedua  

(2) Adanya  peningkatan 

prosentase  ketuntasan belajar 

siswa  yang pada tes awal hanya 

0%; dan pada tes siklus pertama 

30%; pada siklus kedua menjadi 

50%; kemudian pada siklus kedua 

menjadi 90% 

 Novita 

Hananingrum  

2015 Penggunaan Kualitas 

Pembelajaran 

Mengunakan Model 

Pembelajaran Kancing 

Gemerincing 

berbantuan Media 

Audio Visual untuk 

Meningkatkan Motivasi 

Belajar Tentang 

Peristiwa Proklamasi 

Pada Siswa Kelas VC 

Mata Pelajaran IPS di 

SDI Wahid  Hasyim  

Selokajang Kabupaten  

Blitar 

Penngunaan Model Pembelajaran 

Kancing Gemerincing berbantuan 

media audio visual pada mata 

pelajaran IPS dengan materi 

peristiwa proklamasi mampu 

meningkatkan motivasi belajar 

siswa khususnya  siswa kelas VC 

SDI Wahid Hasyim. Hal tersebut 

dapat dilihat  secara  kuantitatif 

adalah perbandingan dari siklus I 

47,62% dan siklus II 80,95% jadi 

hasil observasi lapangan 

menunjukkan adanya peningkatan 

motivasi belajar  dari siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 33,33%. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Menurut Uma, Sekaran dalam Sugiyono (2015:91) mengatakan bahwa “Kerangka 

pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting” 

Model pembelajaran Kancing Gemerincing memastikan bahwa setiap siswa 

mendapat kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kelompoknya. Model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing merupakan teknik pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk dapat tampil aktif dalam kelas. Siswa dibagi dalam bentuk 

kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Sebelum pembelajaran 

berlangsung, guru menyiapkan kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau bisa juga 

dengan benda kecil lainnya. Setiap siswa dalam masing-masing kelompok mendapat dua 

sampai tiga buah kancing. Kancing-kancing ini nantinya bermanfaat menumbuhkan 

keaktifan siswa. Dengan memanfaatkan kancing yang dimilikinya siswa mendapatkan 

kesempatan untuk menuliskan pendapatnya kemudian dilanjutkan dengan teman yang 

lainnya. Jika kancing yang dimiliki telah habis maka siswa tersebut tidak boleh 

mengutarakan pendapatnya lagi.  

Teori yang mendukung model pembelajaran kancing gemerincing adalah teori 

kontruktivisme model pembelajaran kancing gemerincing cocok digunakan dalam proses 

belajar karena masing – masing anggota kelompok mendapat kesempatan yang sama untuk 

memberikan kontribusi mereka dan memberikan pandangan serta pemikiran anggota 

kelompok lainnya 
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Hasil belajar yang diperoleh di kelas X IPS SMAN 2 Singaparna masih kurang, 

dikarenakan model pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariatif sehingga siswa 

merasa bosan dan kurang aktif dalam proses belajar. Berdasarkan hal tersebut maka 

diperoleh kerangka berpikir bahwa penerapan model pembelajaran kancing gemericing 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ekonomi. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2013:96)” Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian”. Penulis merumuskan hipotesis dari penelitian ini 

adalah : 

Pasangan Hipotesis I 

HO : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kancing gemerincing sebelum dan sesudah perlakuan 

Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kancing gemerincing sebelum dan sesudah perlakuan 

Pasangan Hipotesis II 

HO : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional sebelum dan sesudah perlakuan 

Penerapan Model 

Pembelajaran Kancing                        

Gemerincing 

 

Hasil Belajar  

Siswa Meningkat 

 



16 
 

Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional sebelum dan sesudah perlakuan 

Pasangan Hipotesis III 

HO : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kancing gemerincing dan konvensinal sebelum dan sesudah 

perlakuan 

Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kancing gemerincing dan konvensional sebelum dan 

sesudah perlakuan 

 


