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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA di SDN 04 

Lembuak, yang disebabkan oleh aktivitas siswa yang hanya terbatas pada melihat, 

mendengar, dan mencatat hal yang disampaikan oleh guru. Penerapan metode 

kancing gemerincing bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 04 Lembuak yang berjumlah 23 siswa. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua 

siklus. Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari lembar aktivitas siswa dan guru, 

sedangkan data hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA diperoleh dari hasil tes 

kognitif pada tiap akhir siklus. Peningkatan hasil belajar IPA menggunakan 

metode kancing gemerincing dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa mencapai 

ketuntasan klasikal dengan KKM 75 adalah 85%. Penerapan metode kancing 

gemerincing dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas III SDN 04 Lembuak. Hal tersebut dapat terlihat dari perolehan nilai siswa 

pada siklus I adalah 65,4 dan pada siklus II yaitu 80,86. Adanya selisih nilai rata-

rata tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan sebesar 15,46. Meningkatnya 

hasil belajar siswa juga terlihat dari peningkatan ketuntasan klasikal sebesar 

26,1% yaitu 60,8% pada siklus I menjadi 86,9% pada siklus II. 

 

Kata-kata kunci : Metode Kancing Gemerincing, Hasil Belajar IPA  
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ABSTRACT 

 

This research is motivated by the low learning outcomes in SDN 04 

Lembuak IPA, which is caused by the activity of students is limited to see, hear, and 

noted by the teacher. Application of the method clattering studs aims to improve 

learning outcomes IPA. The subjects of this study is the third grade students of SDN 

04 Lembuak amounting to 23 students. This research is a classroom action research 

conducted in two cycles. Data obtained from the student activity sheet activities of 

students and teachers, while data on student learning outcomes in science lessons 

derived from cognitive test results at the end of each cycle. Improved learning 

outcomes IPA using clattering studs is successful if students achieve their learning 

outcomes with KKM 75 classical completeness is 85%. Application of the method 

studs jingling in science learning can improve learning outcomes third grade students 

of SDN 04 Lembuak. It can be seen from the acquisition value of the students in the 

first cycle is 65.4 and the second cycle is 80.86. The difference of the average value 

of these lead to an increase of 15.46. Increased student learning outcomes are also 

evident from the increase of 26.1% classical completeness is 60.8% in the first cycle 

to 86.9% in the second cycle. 

 

Key words : Method clatter Buttons , Science Learning 
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A. Pendahuluan 

Salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pendidikan, 

keterampilan dan sikap ilmiah sejak dini bagi anak adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Menurut Mulyasa (2010:110), Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajarannya menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengalaman belajar yang 

di peroleh di kelas tidak utuh dikarenakan materi yang disampaikan oleh guru 

cukup banyak sedangkan waktu yang tersedia untuk mata pelajaran IPA pada 

setiap minggunya hanya satu kali pertemuan, sehingga proses pembelajaran 

menjadi kurang efektif. Keadaan tersebut juga diperburuk dengan banyaknya 

kegiatan-kegiatan didalam sekolah maupun diluar sekolah yang menyita 

waktu pembelajaran yang tersedia, sehingga menyebabkan tidak tercapainya  

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Hal ini terlihat pada 

hasil belajar IPA siswa di tahun sebelumnya yaitu  pada semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.1 Hasil belajar IPA siswa tahun pelajaran 2014/2015 

No  Materi KKM Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah  

Rata-

rata 

Ketuntasan 

klasikal 

1 Energi dan 

Perubahannya 

75 9.00 5.75 7.64 97.3 % 

2 Energi Gerak dan 

Penghematan Energi  

75 8.75 6.00 7.58 86.5 % 

3 Bumi dan Alam 

Semesta 

75 8.25 5.75 7.11 35.1 % 

  

Rendahnya hasil belajar pada materi Bumi dan Alam Semesta tersebut 

disebabkan oleh penerapan metode mengajar yang kurang bervariasi sehingga 

pembelajaran menjadi  monoton, yaitu aktivitas belajar siswa hanya terbatas 

pada melihat, mendengar dan mencatat hal yang disampaikan oleh guru 

sehingga membuat kondisi belajar yang membosankan dan kurang menarik 

bagi siswa. Siswa  kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran, hanya 

beberapa siswa saja yang terlihat selalu mendominasi, tidak semua siswa 

mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat ataupun 

mendengarkan pemikiran teman yang lain. Selain itu, subbab yang harus 

disampaikan guru pada Bab Bumi dan Alam Semesta tersebut ialah yang 

paling banyak dari materi Bab sebelumnya, sementara waktu yang tersedia 

hanya 4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran pada setiap 

pertemuannya. Guru merasa waktu yang tersedia tersebut tidak efektif 

sehingga penyampaian materi sulit dipahami oleh siswa dan berdampak pada 

hasil belajar siswa yang rendah. 
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Menurut Purwanto (2014:87), hasil belajar merupakan pencapaian 

tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Agar 

proses pembelajaran IPA dapat berjalan dengan baik dan tercapai tujuan 

pembelajaran IPA tersebut, maka di perlukan suatu strategi yang tepat supaya 

hasil yang di capai maksimal dan dapat berpengaruh pada prestasi belajar 

siswa. Guru harus dapat memilih metode-metode yang sesuai dengan pokok 

bahasan yang disampaikan, dan mempunyai cara-cara menarik sehingga siswa 

mempunyai minat dan motivasi yang tinggi terhadap pelajaran IPA, dengan 

demikian prestasi mudah di raih. Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini 

peneliti ingin mengaplikasikan sebuah metode pembelajaran kancing 

gemerincing dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III 

SDN 04 Lembuak. Ada banyak keunggulan yang dapat diambil dari metode  

ini, antara lain : 1) agar masing-masing anggota kelompok mendapatkan 

kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan 

pandangan dan pemikiran anggota kelompok lain. 2) untuk mengatasi 

hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kelompok. 3) agar 

terwujudnya pemerataan tanggung jawab dalam kelompok. Sehingga dalam 

penelitian ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif dan mampu meningkatkan 

hasil belajar dengan menggunakan metode kancing gemerincing dalam 

pembelajaran IPA. 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “ Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa 
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kelas III SDN 04 Lembuak Kabupaten Lombok Barat dengan metode 

pembelajaran kancing gemerincing”. 

Rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas III semester II pada 

materi Bumi dan Alam Semesta yang disebabkan karena metode 

pembelajaran yang kurang menarik yang diterapkan oleh guru sehingga 

tidak bisa mengatasi keterbatasan jumlah jam efektif untuk pembahasan 

materi ini, sehingga mengakibatkan siswa kurang bersemangat mengikuti 

proses pembelajaran, hanya beberapa siswa saja yang selalu terlihat 

mendominasi, tidak semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama 

dalam menyampaikan pendapat ataupun mendengarkan pemikiran teman 

yang lain. Untuk mengatasi masalah yang ada, maka diterapkan metode 

kancing gemerincing dalam pembelajaran IPA. 

 Metode pembelajaran kancing gemerincing adalah metode yang 

dapat mengundang minat dan motivasi siswa untuk mengeluarkan 

pendapat maupun gagasan sehingga peserta didik dapat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Melalui metode ini, memastikan setiap siswa 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan serta dan 

berkontribusi pada kelompoknya masing-masing, sehingga dapat 

mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang mewarnai kerja 

kelompok. Dalam penerapannya guru harus mengelola kegiatan sebaik-

baiknya dan di laksanakan dengan langkah-langkah yang tepat. Dengan 

demikian, maka penerapan metode ini sangat tepat untuk meningkatkan 
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hasil belajar IPA siswa kelas 3 SDN 04 Lembuak. Adapun langkah-

langkah penerapan metode kancing gemerincing dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

a. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau 

benda-benda kecil lainnya sebagai chips pembicaraan, dan 

menyampaikan gambaran umum materi pembelajaran. 

b. Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam masing-

masing kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kancing. 

c. Guru menyampaikan aturan penggunaan kancing pembicaraan. 

d. Memberi kesempatan kepada semua kelompok untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan. 

e. Memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil kerjanya 

f. Bersama siswa membahas hal-hal yang belum dipahami 

g. Memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman masing-

masing siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA  siswa 

kelas III SDN 04 Lembuak Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 

2015/2016 dengan menggunakan metode kancing gemerincing 
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B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku individu akibat belajar. Jadi, 

hasil belajar IPA adalah perubahan perilaku individu baik dari segi produk, 

proses maupun pengembangan sikap yang berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis.  Perubahan perilaku disebabkan karena telah 

mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang di berikan dalam proses 

pembelajaran. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

IPA siswa pada materi Bumi dan Alam Semesta di kelas III. 

Dalam banyak kelompok, sering ada anggota yang terlalu dominan 

dan banyak bicara, ada anggota yang cenderung hanya diam dan pasif. Dalam 

situasi seperti ini, pemerataan tanggung jawab dalam kelompok bisa tidak 

tercapai karena anggota yang pasif akan terlalu menggantungkan diri pada 

rekannya yang dominan. Metode ini memastikan bahwa setiap siswa 

mendapatkan kesempatan untuk berperan serta. Sehingga sangat berguna 

untuk menjalankan komunikasi didalam suatu kelompok. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, (Huda, 2015:141), 

mengungkapkan langkah-langkahnya antara lain: 

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

(bisa juga benda-benda kecil lainnya) 

2) Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam masing-

masing kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kancing ( 
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jumlah kancing bergantung pada sukar tidaknya tugas yang 

diberikan). 

3) Setiap kali seorang siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat, 

dia harus menyerahkan salah satu kancing miliknya dan 

meletakkannnya di tengah-tengah. 

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

berbicara lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan chips 

mereka. 

5) Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, 

kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi kancing 

lagi dan mengulangi prosedurnya kembali. 

 

Metode ini memastikan bahwa setiap siswa dapat untuk 

berperan. serta dan berkontribusi pada kelompoknya masing-masing. 

Metode ini diharapkan akan bisa meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang ada, dikarenakan adanya interaksi 

siswa di dalam kelompoknya dan juga adanya interaksi dengan guru 

sebagai pengajar. 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa melalui metode ini 

dalam setiap kelompok siswa yang berkemampuan lebih tinggi akan 

membantu dalam proses pemahaman bagi siswa yang berkemampuan 

rendah dan siswa yang berkemampuan sedang akan dapat 

menyesuaikan dalam proses pemahaman materi. Interaksi dalam setiap 

kelompok akan berjalan dengan baik jika setiap kelompok memiliki 

kemampuan yang heterogen. Sehingga tentunya tidak ada lagi siswa 

yang terlalu dominan dan tidak ada pula siswa yang terlalu pasif dalam 

proses pembelajaran. 
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Penelitian ini  menggunakan metode kancing gemerincing yang 

diterapkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1990 (Huda,2015:141) 

mengikuti langkah-langkah penerapan metode pembelajaran dan  

penggunaan kancing berwarna sebagai tanda pembicaraan. 

 

Adapun penelitian yang relevan tentang metode kancing gemerincing 

ini adalah sebagai berikut: 

 

1.  Arif Budi Yanda, Asrul, dan Yurnetti (2013), Pengaruh Penggunaan 

Metode Kancing Gemerincing Terhadap Hasil Belajar IPA Fisika Siswa 

Kelas VII SMPN 1 Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pillarof Physics 

Education, Vol. 1. April 2013, 97-103. Dari penelitian tersebut didapatkan 

bahwa pada kelas eksperimen diperoleh X sebesar 78,25, S sebesar 11,45 

dan S2 sebesar 131,22 sedangkan pada kelas kontrol diperoleh X sebesar 

70,08, S sebesar 13,08 dan S2 sebesar 170,47. Hal ini berarti bahwa nilai 

rata-rata hasil belajar IPA fisika siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari 

pada siswa kelas kontrol. 

 

2.  Fitri Amelia dan Eva Marlina Ginting (2014), “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Kancing Gemerincing Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Pokok Zat dan Wujudnya” dalam Jurnal Inpafi 

Vol. 2, No. 4, Nopember 2014. Dari penelitian tersebut  diperoleh rata-rata 

nilai postes kelas eksperimen 76,33 dengan standar deviasi 6,56 dan pada 
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kelas kontrol sebesar 70,83 dengan standar deviasi 8,42. Hasil uji hipotesis 

untuk postes diperoleh thitung > ttabel = 2,79 > 1,679 yang berarti Ha diterima. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer diperoleh rata-rata 

aktivitas siswa pada pertemuan ke I sebesar 55,11%, pertemuan ke II = 

71,56% pertemuan ke III = 75,78%. Dari nilai rata – rata aktivitas siswa di 

kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 29,85% pada pertemuan ke I 

dengan ke II dan 5,89% pada pertemuan ke II dengan ke III. Dari hasil uji t 

ada pengaruh, dengan demikian diperoleh ada pegaruh model pembelajaran 

kooperatif teknik kancing gemerincing terhadap hasil belajar siswa pada 

materi pokok Zat dan Wujudnya di Kelas VII Semester I SMP Negeri 15 

Medan T.P 2013/2014. 

C.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas III SDN 04 Lembuak Tahun 

Pelajaran 2015/2016, yang terletak di Desa Lembuak Narmada Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan mulai dari 

pengumpulan data dari  tanggal 23 Desember 2015  sampai tanggal 06 

September 2016. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 04 

Lembuak yang berjumlah 23 siswa, terdiri atas 10 siswa laki-laki dan 13 

siswa perempuan. 

Observer penelitian ini adalah Sri Murni Astuti, S.Pd.SD guru 

kelas III di SDN 04 Lembuak, yang  mengamati pelaksanaan 
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pembelajaran sehingga di peroleh kesepakatan dan pemahaman yang sama 

terhadap masalah yang dialami. 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor siswa, diteliti dengan melihat aktivitas siswa dan hasil belajar 

IPA siswa kelas III SDN 04 Lembuak dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan menggunakan metode kancing gemerincing. 

2. Faktor guru, diteliti dengan melihat cara mengajar guru selama 

pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode kancing 

gemerincing. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Metode Tes 

2. Metode Observasi 

Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis data kuantitatif. Analisis 

data dilakukan selama proses pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan 

dalam setiap siklus. Data yang sudah terkumpul dianalisis sebagai berikut: 

1. Data Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa akan dianalisis dengan menggunakan rumus: 

a. Untuk mengetahui nilai siswa : 

Nilai siswa =  
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b. Untuk mengetahui nilai rata-rata : 

N

X
X

  

    
 

Keterangan: 

X

 

: Nilai rata-rata  

∑ X     : Jumlah seluruh skor 

N  : Subjek 

     

 

c. Untuk mengetahui ketuntasan klasikal: 

KK =  x 100 % 

Keterangan : 

KK : Ketuntasan Klasikal 

P : Jumlah siswa yang memperoleh nilai  

N : Jumlah siswa yang ikut tes  

       

2. Data  Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dianalisi dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Menentukan skor aktivitas siswa untuk masing-masing indikator, 

yaitu: 

 Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% siswa melakukan deskriptor yang 

diamati (X ≤ 6 siswa) 

 Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50% siswa melakukan deskriptor 

yang diamati (6 < X ≤ 12 siswa) 
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 Skor 3 diberikan jika 50% < X ≤ 75% siswa melakukan deskriptor 

yang diamati (12 < X ≤ 17 siswa) 

 Skor 4 diberikan jika  X >75% siswa melakukan deskriptor yang 

diamati (X > 17 siswa) 

b. Menentukan skor maksimal ideal 

Banyaknya indikator = 24 

Skor maksimal setiap indikator = 4 

Skor minimal setiap indikator = 1 

Jadi skor maksimal seluruh indikator = 4 x 24 = 96 

Dan skor minimal seluruh indikator = 24 x 1 = 24 

c. Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal) 

Mi =  

=  ( 96 + 24) = 60 

SDi =  

=  

d. Menentukan kriteria aktivitas siswa 

Kriteria untuk menentukan aktivitas belajar siswa diberikan pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 3.1 Pedoman Penentuan Kriteria Aktivitas Belajar Siswa 

Interval                                             Interval skor                     Kriteria 

Mi + 1,5 SDi – Mi + 3SDi                 78 – 96                      Sangat Aktif     

Mi – Mi + 1,5 SDi                              60 – 78                                   Aktif 

Mi -1,5 SDi –Mi                                42 – 60                       Kurang Aktif  

Mi - 3 SDi – Mi-1,5 SDi                    24–42                           Tidak Aktif 

 

 

3. Data Aktivitas Guru 

Untuk mengetahui peningkatan aktivitas guru, hasil observasi 

aktivitas guru dianalisis dengan cara sebagai berikut : 

a. Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing indikator 

Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Aktivitas Guru 

Kriteria Skor Keterangan 

BS (Baik Sekali) 4 Guru melakukan deskriptor dengan 

sangat baik 

B (Baik) 3 Guru melakukan deskriptor dengan 

baik 

C (Cukup) 2 Guru melakukan deskriptor dengan 

kurang baik 

K (Kurang) 1 Guru melakukan deskriptor dengan 

tidak baik 

 

b. Menentukan skor maksimal ideal 

Banyaknya indikator = 24 

Skor maksimal setiap indikator = 4 

Skor minimal setiap indikator = 1 

Jadi skor maksimal seluruh indikator = 4 x 24= 96 

Dan skor minimal seluruh indikator = 24 x 1 = 24 
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c. Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal) 

Mi =  

=  ( 96 + 24) = 60 

SDi =  

=  

d. Menentukan kriteria aktivitas guru  

Kriteria untuk menentukan aktivitas guru diberikan pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.4 Pedoman penentuan kriteria aktivitas guru 

Interval                                             Interval skor                     Kriteria 

Mi + 1,5 SDi – Mi + 3SDi                 78 – 96                      Sangat Baik     

Mi – Mi + 1,5 SDi                              60 – 78                                   Baik  

Mi -1,5 SDi –Mi                                42 – 60                       Kurang Baik  

Mi - 3 SDi – Mi-1,5 SDi                    24–42                           Tidak Baik 

 

 

Analisis Ketuntasan 

Penentuan ketuntasan siswa perlu dilakukan analisis ketentuan 

siswa dalam menjawab evaluasi yang diberikan pada akhir kegiatan 

belajar mengajar. Adapun tekhnik analisis ketuntasan yang digunakan 

pada siklus I dan II dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai ketuntasan =  
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Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

kancing gemerincing dikatakan meningkat jika aktivitas siswa dalam 

kategori aktif, dengan skor interval 60 – 78                                    

2. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

kancing gemerincing dikatakan meningkat jika hasil belajar siswa 

mencapai ketuntasan klasikal 85 % dengan KKM 75. 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perbandingan  Hasil observasi aktivitas siswa. 

 

No Indikator 
Siklus I Siklus II 

I II I II 

1 Kesiapan siswa menerima 

materi pembelajaran 

10 12 12 12 

2 Antusiasme siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

12 13 13 13 

3 Kemampuan siswa 

menggunakan kancing 

pembicaraan 

11 12 13 15 

4 Kerjasama dalam kelompok 12 12 14 14 

5 Interaksi siswa dengan guru 8 9 10 12 

6 Aktivitas siswa di akhir 

pembelajaran 

10 11 11 12 

Skor  63 69 73 78 

Rata-rata skor 66 75,5 

Kriteria Aktif  Aktif 
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan 

hasil observasi aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan rata-rata skor 

sebesar 9,5. Rata-rata skor aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu 66 

dengan skor 63 pada pertemuan pertama dan skor 69 pada pertemuan kedua. 

Rata-rata skor aktivitas belajar siswa pada siklus kedua yaitu 75,5 dengan skor 

73 pada pertemuan pertama dan 78 pada pertemuan kedua. 

 Perbandingan hasil observasi aktivitas guru. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa perbandingan hasil 

observasi aktivitas mengajar guru terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 8 . 

Rata-rata skor aktivitas mengajar guru pada siklus I yaitu 71 dengan skor 70 

pada pertemuan pertama dan skor 72 pada pertemuan kedua. Rata-rata skor 

No Indikator 
Siklus I Siklus II 

I II I II 

1 Perencanaan dan persiapan 

penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran 

12 11 12 13 

2 Pemberian motivasi dan 

apersepsi kepada siswa 

11 13 11 12 

3 Penerapan metode kancing 

gemerincing 

10 11 14 14 

4 Membimbing siswa dalam 

mengerjakan soal/evaluasi 

13 13 13 14 

5 Pemberian umpan balik 10 10 12 14 

6 Memberikan penilaian hasil 

kerja siswa 

14 14 14 15 

Skor  70 72 76 82  

Rata-rata skor 71  79      

Kriteria Baik Sangat 

baik 
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aktivitas mengajar guru pada siklus II yaitu 79 dengan skor 76  pada 

pertemuan pertama dan 82 pada pertemuan kedua. 

      Perolehan hasil belajar siswa secara keseluruhan setiap siklus. 

No Parameter Siklus I Siklus II 

1 Jumlah siswa yang mengikuti tes 23 23 

2 Nilai tertinggi 90 95 

3 Nilai terendah 31 40 

4 Jumlah siswa yang tuntas 14 20 

5 Jumlah siswa yang tidak tuntas 9 3 

6 Nilai rata-rata 65.4 80.86 

7 Ketuntasan klasikal 60.8% 86.9% 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa perolehan hasil 

belajar siswa secara keseluruhan dilihat dari perolehan nilai tertinggi pada 

siklus I yaitu 90 dan pada siklus ke II yaitu 95 dengan nilai rata-rata pada 

siklus I yaitu 65,4 dan pada siklus ke II yaitu 80,86. Ketuntasan klasikal pada 

hasil belajar siswa pada siklus I sebanyak 6 0,8% dan mengalami peningkatan 

pada siklus ke II sebanyak 86,9%. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan  

Penerapan metode kancing gemerincing dalam pembelajaran IPA 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 04 Lembuak. Hal 

tersebut dapat terlihat dari perolehan nilai rata-rata siswa pada siklus I 65,4 

dan pada siklus II yaitu 80,86. Adanya selisih nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 15,46. Meningkatnya hasil 
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belajar siswa juga terlihat dari peningkatan ketuntasan klasikal sebesar 26,1% 

yaitu 60,8% pada siklus I menjadi 86,9% pada siklus II. 

b. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi siswa agar  dapat melibatkan diri lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Bagi guru kelas III SDN 04 Lembuak untuk dapat menambah wawasan 

tentang metode-metode inovatif khususnya metode kancing gemerincing dan 

menerapkannya dalam pembelajaran IPA di kelas.  

3. Bagi kepala sekolah agar senantiasa memotivasi guru untuk menggunakan 

dan mengembangkan metode-metode pembelajaran inovatif seperti metode 

kancing gemerincing dalam pembelajaran. 

4. Bagi peneliti lain agar dapat mengembangkan lebih lanjut hasil penelitian 

yang serupa untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia 
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