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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar adalah sebuah interaksi (hubungan timbal balik antara orang 

satu dengan orang lainya dalam proses pembelajaran ) yang bernilai pendidikan, 

didalamnya terjadi antara guru dan anak didik, ketika guru menyampaikan bahan 

pelajaran kepada anak didik di kelas bahan pelajaran yang guru berikan itu akan 

kurang memberikan dorongan (motivasi) kepada anak didik bila penyampainya 

menggunakan strategi yang kurang tepat. Di sinilah kehadiran metode menepati 

posisi penting dalam penyampaian bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang 

disampaikan tanpa memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit 

bagi guru dalam mencapai tujuan pengajaran.1 

Metode Kancing Gemerincing adalah suatu jenis metode yang 

mengembangkan hubungan timbal balik antara angota kelompok dengan didasari 

adanya kepentingan yang sama, setiap angota mendapatkan kancing yang harus 

digunakan setiap kali mereka ingin bicara mengenai menyatakan keraguan 

menjawab pertanyaan terutama ketika belajar didalam kelas maka siswa harus 

benar benar menguasai metode yang akan dijelaskan oleh guru.2 

                                                 
1 Miftahul Huda , Cooperative Learning  Metode Teknik Struktur Dan  Model Penerapan 

(Yogyakarta : Pustaka  Pelajar,  2011),  hal 142 
2 Syaipul Bahri  Djamarah , Op. Cit, hlm. 407 
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Metode pembelajaran kooperatif  terdiri dari berbagai macam teknik, salah 

satunya adalah Metode Kancing Gemerincing. Latar belakang digunakannya 

teknik ini adalah masih sedikitnya penelitian yang menggunakan teknik kancing 

gemerincing sebagai metode pembelajaran khususnya pada pembelajaran dalam 

pendidikan agama islam.  

Selain itu adanya keluhan klasik yang sering dihadapi guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif adalah adanya anak yang terlalu 

dominan dan banyak bicara mengemukakan pendapatnya. Sebaliknya, ada anak 

yang pasif dan pasrah saja pada temannya yang lebih dominan. Dalam situasi 

seperti ini pemerataan tanggung jawab dalam kelompok tidak bisa tercapai karena 

anak yang pasif terlalu menggantungkan diri pada rekannya yang dominan. Teknik 

ini digunakana dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak 

didik, disamping itu juga bisa melatih siswa untuk memiliki keterampilan sosial, 

seperti untuk mengemukakan pendapat, menerima saran, dan masukan dari orang 

lain, bekerja sama, rasa setia kawan dan mengurangi timbulnya perilaku yang 

menyimpang dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.3 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode Kancing Gemerincing 

adalah suatu metode yang mengembangkan hubungan timbal balik antara angota 

kelompok dengan didasari adanya kepentingan yang sama dalam belajar. 

 

                                                 
3 Trianto, Metode  Pembelajaran  Terpadu, ( Jakarta : Bumi Aksara,  2011), hlm. 51 
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Berdasarkan hasil observasi di ketahui bahwa faktor penyebab kurangnya 

berhasilnya pembelajaran pada pelajaran Asmaul Husna adalah faktor dari siswa 

sendiri dan faktor dari guru. Faktor penyebab dari siswa adalah kurangnya minat 

belajar dan kurangnya perhatian siswa ketika pembelajaran berlangsung. Faktor 

penyebab dari guru adalah kurangnya melibatkan siswa secara aktif, kurang 

kreativitas guru dalam menggunakan alat atau bahan yang dapat membantu siswa 

dan memotivasi siswa, serta sering menggunakan metode ceramah, sehingga 

penjelasan guru menjadi abstrak. 

Pada dasarnya guru mempunyai tujuan agar materi pelajaran yang 

disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Untuk mencapai strategi dalam proses 

pelajaran agar siswa dapat meliahat secara aktif, salah satu mengajar adalah 

memilih dan menetapkan metode mengajar yang dianggap paling penting dan 

efektif sehingga dapat dijadikan pegangan dalam pembelajaran. 

Adapun hasil belajar di Min I Teladan Palembang masi banyak siswa yang 

rendah jika dilihat dari hasil ulangan pada tahun sebelumnya ini mengindikasikan 

bahwa pembelajaran yang telah berlansung kurang efektif dan ini diduga karena 

pembelajaran yang digunakan oleh guru belum memadai atau belum sesusai 

dengan bidangnya. 

Metode menjadi fokus utama dalam proses belajar pembelajaran memegang 

metode peranan penting bagi tercapaianya tujuan pendidikan yang akan dicapai. 

kecenderunagan penggunaan metode pembelajaran kooperati, dimana siswa 

menjadikan objek dan sekaligus subjek dalam proses pembelajaran walaupun 
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kedua metode pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan, namun 

pembelajaran lebih menekankan  pada siswa sebagai pusat pembelajaran. 

Terkait dengan proses kognitif pada metode  melalui  menghafal asmaul 

husna perlunya mempertimbangkan paradigama baru, pada metode pembelajaran 

yang dapat menjembati problem tersebut pada pembelajaran ini menjadi objek 

akan tetapi menjadi subjek pembelajaran sehingga siswa aktip dalam proses 

pembelajaran .melibatkankan semua siswa dengan adanya pengelompokan.jika 

diterapkan dapat menciptakan suatu kondisi yang didalamnya setiap angota 

kelompok berkeyakianan bahwah mereka akan suskses mencari tujuan 

kelompoknya. 

Salah satuh metode yang mendukung penciptaan tersebut adalah metode 

kancing gemerincing memastikan setiap siswa mendapatkankesempatan yang 

sama untuk berperan serta dan berkontribusi  pada penyelesaian masalah pada 

kelompoknya.4 

Metode Kancing Gemerincing adalah suatu alat atau wasilah untuk 

mengantarkan pesan yang akan disampaikan guru kepada siswa dalam proses 

pembelajaran.Dengan menggunakan metode dalam pembelajaran guru lebih 

mudah untuk menyampaikan materi kepada siswa maupun pendidikan itu tercapai 

sesuai dengan yang di inginkan.5 

                                                 
4 Miftahul Huda , Koperative Learning  Metode Teknik Struktur Dan  Model Penerapan 

(Yogyakarta : Pustaka  Pelajar, 2011), hal 142 
5 Pupuh Fahturrahman  Strategi  Belajar  Menggajar Melalui Penanaman Konsep Umum Dan 

Kompsep Islam, ( Bandung : Renika Aditama, 2011), hal  55 
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Pendidikan Agama Islam menekankan, keselarasan, dan keserasian antara 

hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesame 

manusia,dengan diri sendiri,dan hubungan manusia denagn alam sekitarnya. 

Al-Qur’an sebagai sumber hukum islam telah memerintahkan untuk memilih 

strategi yang tepat dalam proses pembelajaran.Dalam surat An-Nahl ayat 125,yang 

berbunyi 

äí÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7În/u‘ Ïπyϑõ3Ïtø:$$ Î/ Ïπsà Ïãöθyϑø9 $# uρ ÏπuΖ|¡ pt ø:$# ( Ο ßγø9 Ï‰≈ y_uρ  ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß |¡ômr& 4 ¨βÎ) 

y7−/u‘ uθ èδ ÞΟn= ôãr& yϑ Î/ ¨≅|Ê  tã Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθ èδuρ ÞΟ n= ôãr& tÏ‰tGôγßϑ ø9 $$Î/ ∩⊇⊄∈∪    

 

Artinya:’ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

Ayat di atas menunjukkan bahwa sebagai guru diharapkan ia dapat 

menggunakan metode mengajar yang mendorong anak didik mempelajari sesuatu 

dan menganalisisnya sehingga mereka menemukan jawabannya. 

Terkadang siswa tidak mencatat materi pembelajaran yang diperintahkan 

oleh guru karena terlalu banyak materi yang harus dicatat sehigga menghabiskan 

berlembar-lembar kertas. Setelah materi pembelajaran telah dicatat, para siswa 

malas untuk mengulangi catatan mereka ketika diperlukan yang berakibat pada 
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skor yang diperoleh para siswa rendah karena kurang memahami materi 

pembelajaran. 

Untuk meningkatkan peran siswa dalam proses pembelajaran dan untuk 

lebih mengaktifkan interaksi antar siswa dengan guru dan siswa dengan siswa 

lainnya, maka penulis ingin menerapkan Metode Kancing Gemerincing 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil 

judul PENERAPAN METODE KANCING GEMERINCING DALAM   

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VB MELALUI  

MENGHAFAL ASMAUL HUSNA DI MIN I TELADAN PALEMBANG 

 
B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan 

masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas eksperimen yang terapkan metode 

Kancing Gemerincing melalui menghafal asmaul husna di MIN I Teladan 

Palembang? 

2. Bagaimanakah Hasil Belajar siswa kelas kontrol yang di terapkan metode 

Kancing Gemerincing melalui menghafal Asmaul Husna di MIN I Teladan 

Palembang 

3. Bagaimana belajar siswa setelah diterapkan metode Kancing Gemerincing  

apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol    

melalui menghafal Asmaul Husna di MIN I Teladan Palemban? 
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C. Batasan Masalah 

  Mengingat luasnya objek kajian yang akan dibahas oleh peneliti serta 

mencegah penyimpangan arah kajian penelitian, agar masalah yang akan dibahas 

lebih jelas maka peneliti membatasi objek kajian permasalahan yang akan diteliti. 

 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam peneliti ini, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas eksperimen yang 

diterapkan metode Kancing Gemerincig melalui menghafal asmaul husna  

di MIN 1 Teladan Palembang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas kontrol yang 

tidak  diterapkan pembelajaran metode Kancing Gemerincing melalui 

menghafal asmaul husna  di MIN Teladan  1 Palembang.  

c. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada pelajaran menghafal asmaul husna  di MIN Teladan 1 

Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi studi-

studi tentang teknik pembelajaran dan upaya-upaya untuk meningkatkan 

hasil kegiatan pembelajaran pada umumnya. 
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b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi 

para guru Aqidah Akhlak di Min Teladan 1 Palembang khususnya, dan 

di sekolah atau madrasah lainnya dalam menerapkan metode Kancing 

Gemerincing dalam menghafal asmaul husna untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang releven dengan 

penelitian yang sedang direncanakan dan menunjukan bahwa penelitian yang akan 

dilakukan ini belum ada yang membahasnya, serta untuk memberikan gambaran  

yang akan dipakai sebagai landasan penelitian.  Berikut ini penulis akan 

menerangkan berbagai kajian pustaka penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini dan berguna untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini 

adalah sebagai berikut 

Sri Hartina (2006) dalam skripsinya berjudul “ Pengaruh Penerapan Metode 

Demontrasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada pelajaran Baca Tulis 

Al-qur’an di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islami Palembang menggunakan 

metode Demontrasi ia menunjukan metode demosntrasi berpengaruh positif 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran baca tulis Al-qur’an yakni siswa 

bisa tertarik untuk belajar 

Persamaan Sri Hartini dengan penulis sama-sama membahas tentang hasil 

belajar siswa yang mana hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh metode yang 
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diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Perbedaanya Sri Hartini dengan 

penulis adalah Sri Hartini meneliti Pengaruh Penerapan  Metode Demontrasi 

sedangkan penulis Penerapan Metode Kancing Gemerincing 

Wina Astriana ( 2001) dalam skripsinya berjudul “Penerapan Metode 

Diskusi Dalam Meningkatkan hasil siswa dalam membaca al-qur’an siswa kelas V 

di SDN  22 Talang Kelapa Banyuasin ia mengatakan bahwa metode tersebut 

sangat cocok diterapakan dalam proses pembelajaran. 

Persamaan Wina Astriana dengan penulis sama-sama menerapakan metode 

pembelajaran Cooperative Learning, metode ini sebagai suatu sikap atau prilaku 

bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama 

yang teratur. Dan perbedaan Wina Astriana dengan penulis yaitu penulis  

membahas metode pemebelajaran Kancing Gemerincing sedangkan Wina Astriana 

mengangkat metode Diskusi. 

Nurlaila Khabibah ( 2009) dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh 

Penerapan Metode Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran 

Asmaul Husna  Di MTS Nurul Muhajirin Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. 

Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa cooperataive  learning pada model 

pembelajaran TGT dapat meingkatkan hasil belajar siswa. Dan didalam model 

pembelajaran dituntut aktif dan kreatif disaat proses pembelajaran 

Persamaan Nurlaila Khabibah dengan penulis  ialah sama sama menerapkan 

metode pembelajaran yang membuat siswa lebih sigap dan aktif dalam mengikuti 
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proses pembelajaran. Perbedaannya ialah Nur Laila Khabibah membahas 

penerapan metode pembelajaran Teams Games Tournament sedangkan penulis 

membahas tentang penerapan metode pengajaran Kancing Gemerincing yaitu 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. 

M Septianda Utama (2001) dalam skiripsinya yang berjudul Pengaruh 

Penerapan Metode Card Sort Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Menghafal Al-Qur’an  Di SD 1 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Dalam metode 

Card Sort kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, 

karakteristik,  klasifikasi fakta tentang objek atau mereview informasi atau dengan 

cara berbagi kartu secara acak kepada siswa. Dengan ini siswa aktif mencari 

kategori pembahasan yang membuat siswa lebih kreatif mengembangkan materi 

pembelajaran yang berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Persamaan M Septianda Utama dengan penulis sama-sama membahas 

tentang hasil belajar siswa yang mana hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh 

metode yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Dan perbedaan M 

Septianda Utama dengan penulis terletak di model pembelajaran yang di jadikan 

penelitian, M Septianda Utama meneliti pengaruh metode Card Sort sedangkan 

penulis menerapakan metode kancing gemerincing . 

Jadi, dalam penelitian pada tulisan ini, penulis tetap memiliki perbedaan  

dengan skripsi-skripsi di atas, karena lebih difokuskan terhadap hasil belajar siswa 

dalam asmaul husna. 
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F. Kerangka Teori 
 
 Metode berasal dari dua kata yaitu Metha berarti melalui dan logos berarti 

jalan atau cara. Dalam pemakaian umum metode diartikan sebagai cara melakukan 

suatu kegiatan atau suatu cara melakukan pekerjaan dengan fakta dan konsep-

konsep  secara sistematis. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.6 

Jadi dapat di simpulkan bahwa metode  merupakan segala sesuatu cara guru 

untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik dan memudahkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan atau informasi secara efektif dan efesien agar dapat diterima dan selalu 

diingat oleh pembelajar. 

 Metode Kancing Gemerincing adalah suatu jenis metode yang 

mengembangkan hubungan timbal balik antara angota kelompok dengan didasari 

adanya kepentingan yang sama, setiap angota mendapatkan chips yang harus 

digunakan setiap kali mereka ingin bicara mengenai menyatakan keraguan 

menjawab pertanyaan terutama ketika belajar didalam kelas maka siswa harus 

benar benar menguasai metode yang akan dijelaskan oleh guu dalam kelas.7 

                                                 
6 Marno dan Idris, Strategi  Dan Metode Pengajaran ( Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2008) Hal. 

159 
7 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Intraksi Ehdukatif  ( Jakarta : Renika 

Cipta,  2011) hlm.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Kancing Gemerincing adalah suatu 

cara bagaimana seorang guru dapat menyampaikan pembelajaran sehingga  

mencapai tujuan agar siswa lebih tertarik dalam belajar. 

Langkah-langkah Penerapan Metode Kancing Gemerincing: 
a. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing juga bisa 

dengan bendalainya seperti kacang merah,batang lidi sendok es krim dan 
sebagainya 

b. Sebelum kelompok memulai tugasnya,setiap siswa masing masing kelompok 
mendapatkan dua atau tiga kancing jumlah kancing tergantung pada sukarnya 
tugas yang di berikan. 

c. Setiap sekali siswa yang mengeluarkan pendapat,dia harus menyerahakan salah 
satu kancingnya dan meletakan di tengah-tengah.8 

 
Dymiati dan Mudjono dalam buku Fajri Ismail mengemukakan bahwa hasil 

belajara adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian 

ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.9 

Nana Sudjana mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Keberhasilan 

seseorang dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah dinyatakan dalam 

bentuk nilai observasi biasanya dalam bentuk angka, huruf atau kata-kata baik, 

sedang, atau kurang.10 

Dari pendapat di atas hasil belajar adalah perubahan yang didapat dari siswa 

setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran baik hasil yang bersifat kognitif, 

                                                 
8 Miftahul  Huda,  Cooperative Learning. (Yogyakarta : Pustaka Belajar 2011 ). Hal 124  
9 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hal. 

212-214 
10 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 

hal. 1 
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afektif, maupun psikomotorik dari diri siswa. Baik tidaknya hasil belajar siswa 

dapat di lihat dari perbahan kognitif, afektif maupun psikomotor siswa melalui tes 

butir soal atau pengamatan secara langsung terhadap tingkah laku siswa yang 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau angka atau symbol 

Kelebihan metode Pembelajaran Kancing Gemerincing 
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk meneukan konsep sendiri dan 

memecahkan masalah  
b. Masing-masing angota kelompo dapat kesempatan untuk memberikan 

konstruksi mereka dan mendengarkan pandandangan dan pemikiran angota 
lain. 

c. Dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja  
kelompok.11 

Kelemahan Metode Kancing Gemrincing. 
a. Persiapanya memerlukan lebih banyak tenaga,pikiran dan waktu. 
b. Untu k mata pelajaran matematika,dapat digunakan untuk materi terntentu saja. 
c. Sulitnya mengontrol diskusi semua kelompok agar yang mereka diskusikan 

tidak melebar kemana-mana.12 
 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut baik untuk 

keseluruhan kelas maupun individu. 

                                                 
11 Syaiful Bahri Djamarah,  Op. Cit,  508  
12 Suparlan Dasim Budimansyah, Danny Meirawan, PAKEM (Pembelajaran Aktif,  Kreatif, 

Efektif, Dan Menyenangkan),  (Bandung: Genesindo, 2008), hal. 169 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Metode Kancing 

Gemerincing adalah suatu metode yang mengedepankan kebersamaan dalam 

bekerja sama dalam satu kelompok untuk membahas materi yang diberikan oleh 

guru. 

 
G. Variabel Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X 

dan Y. Variabel X menjadi variabel pengaruh, yaitu Penerapan Metode Kancing 

Gemerincing. Dan variabel Y menjadi variabel terpengaruh, yaitu  hasil belajar 

dan Asmaul Husan  di Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Teladan  Palembang. 

  

     PPPPP 

 
 
H. Definisi Operasional 

  Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan serta dapat diamati.13 Untuk menghindari kesalah pahaman 

terhadap penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah yang dipandang penting untuk 

dijadikan pegangan dalam kajian lebih lanjut. 

  Penerapan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk 

menerapkan suatu pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dalam hal ini 

menerapkan metode Kancing Gemerincing dalam menghafal asmaul husna. 

                                                 
13 Sumadi  Suryabrata, Metodologi Penelitian,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), hal. 29 

C Penerapan  Metode 

Kancing Gemerincing 

  Meningkatkan hasil belajar siswa 
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  Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa 

dalam melakukan proses belajar sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa 

berubah kearah yang lebih baik.  

  Metode Kancing Gemerincing  yaitu suatu metode yang mengajak siswa 

untuk aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar dengan menggunakan 

kancing baju yang berisi pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh guru untuk 

siswa. 

 Hasil belajar yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerimah pengalaman belajar, hasil yang diperoleh melalui tes yang diberikan 

oleh guru.Hasil belajar merupakan hasil akhir (umumnya dinyatakan dalam bentuk 

nilai belajar) yang diperoleh siswa terhadap serangkaian kegiatan evaluasi yang 

dilakukan guru baik evaluasi harian, tengah semester maupun evaluasi akhir 

semester. 

 Berdasarkan uraian tentang konsep belajar di atas, dapat dipahami tentang 

makna hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar.  
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I. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Subjek Penelitian 

Jenis penelitian dilakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif 

yaitu jenis peneltian data yang menunjukan angka atau jumlah yang dihitung 

dalam statistik. Subjek peneltian ini diambil dari hasil belajar siswa kelas VB yang 

berjumlah 30 Siswa  

2. Jenis Dan Sumber Data  

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam peneliti   ini dapat dikelompokan dalam 

dua jenis yaitu: 

1) Peneliti menggunakan data kuantitatif berupa data-data hasil observasi 

atau pengukuran yang dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian 

menggunakan  data kuantitatif berupa data yang menunjukkan 

penerapan metode Kancing Gemerincing terhadap hasil belajar siswa 

terhadap  menghafal asmaul husna di MIN 1 Teladan Palembang.  

2) Data kualitatif, data ini berkenaan dengan hasil wawancara kepada   

kepala sekolah, guru Aqidah Akhlak, dan guru MTs Negeri 1 

Palembang 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan oleh 

peneliti,yaitu sebagai berikut : 
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1) Sumber data primer yaitu guru dan siswa yang menjadi objek 

   penelitian  

2) Sumber data sekunder yaitu yang bersifat penunjang dalam penelitian ini, 

seperti lingkungan,sarana sekolah dan lain-lain.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruh subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada diwilayah penelitian, adapun dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas VB MIN I Teladan  

Palembang.  

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Melihat populasi yang begitu besar dan memerlukan 

waktu yang lama maka sampel yang diambil hanya kelas VA( sebagai 

kelas kontrol ) yang berjumlah 30 siswa, dan kelas VB  (sebagai kelas 

eksperimen ) yang berjumlah 30 siswa.  

4. Teknik Pengumpulan data 

a. Tes 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa.Teknik 

tes yang digunkan untuk mengukur kemampuan seseorang setelah 

mempelajari suatu.Bentuk tes yang digunakan adalah tes formatif yang 

berbentuk tes uraian (esay) yang diberikan pada akhir pokok bahasan. 
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b.  Observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 

objek, pengamatan dilakukan hanya sebatas ingin mengetahui sarana dan 

prasarana, keadaan gedung sekolah, keadaan guru dan pegawainya serta 

keadaan siswa. Observasi dilakukan peneliti saat kelompok sedang 

melaksankan permainan kancing gemerincing didepan kelas. Observasi 

ditekankan pada dua hal yaitu observasi aktivitas mengajar guru dan 

aktivitas belajar murid. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa 

catatan, transkrip, Buku surat kabar, majalah dan lain-lain. 

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah sekolah 

jumlah siswa, prestasi siswa,sarana prasarana, serta kegiatan yang ada di 

Min I Teladan Palembang 

 
5. Teknik Analisa Data 

Rumus untuk mencari “t” atau �� dalam keadaan dua sampel yang kita teliti 

merupakan sampel besar (N lebih dari 30), sedangkan kedua sampel yang satu 

sama lain tidak mempunyai hubungan, adalah sebagai berikut:14 

�� = 
�����
��	��	� . 

langkah perhitungannya adalah: 

                                                 
14Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 347.  
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a. Mencari Mean variabel X (Variabel I), dengan rumus: 

�� = �′ + i ∑��′�� � 
b. Mencari Mean variabel Y (Variabel II) dengan rumus: 

�� = �′ + i ∑��′�� � 
c. Mencari Deviasi Standar variabel II dengan rumus: 

��� = i �∑��′�
�� −	∑��′�� �

�
 

d. Mencari Deviasi Standar variabel II dengan rumus: 

��� = i �∑��′�
�� −	∑��′�� �

�
 

e. Mencari Standard Error Mean variabel I dengan rumus: 

���� = 
���

����� 

f. Mencari Standard Error Mean variabel II dengan rumus: 

���� = 
���

����� 

g. Mencari Standard Error perbedaan Mean variabel I dan Mean variabel II  

dengan rumus: 

������� = ������ +	����
� 

Mencari �� dengan rumus:	�� = 
�����
��	��	� 
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J. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam penyampaian, pembahasan ini akan dibagi 

beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematisnya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan   

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, variabel penelitian, defenisi operasional, 

hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II. Landasan Teori. Metode kancing gemerincing ,hasil belaja .dan 

Menhafal Asmaul Husna di madrasah Ibtidaiyah Negeri I Teladan 

Palembang. 

BAB III. Deskripsi wilayah penelitian yang terdiri dari sejarah berdiri dan 

letak geografis, visi, misi, dan tujuan, sarana dan  prasarana, keadaan 

guru dan tenaga administrasi, keadaan siswa, kurikulum dan kegiatan 

belajar mengajar di Madrasah     

BAB IV. Analisis Data  Penerapan Metode Kancing Gemerincing yang 

meliputi sistem pelaksanaan menghafal asmul husna dan hasil belajar. 

BAB V. Penutup merupakan dan kesimpulan yang berisi tentang simpulan 

hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dan sekaligus berisi 

saran-saran. 
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