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A. Pengertian Metode 

1. Pengertian Metode 

Metode adalah secara bahasa 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 ditentuka.1 

Metode adalah cara kerja yang bersisten untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu kegiatan guna mencpai tujuan yang ditentukan. Metode juga bisa diartikan 

sebagai alat dan wasilah untuk mengantarkan pesan yang akan disampaikan 

kepada siswa dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode dalam 

mengajar guru lebih mudah untuk menyampaikan materi kepada siswa, agar 

tujuan yang akan dicapai oleh siswa maupun pendidik itu tercapai sesuai dengan 

yang di inginkan.2 

Metode mengajar yang digunakan guru dalam setiap pertemuan kelas bukan 

lah asal pakai, tetapi setelah melaui seleksi yang berkessuaian dengan dengan 

                                                 
1 Pupuh Fathurrrahman dan Sobry  Sutikno, Starategi Belajar Mengajar melalui Penanaman 
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perumusan tujuan intruksional. Khusus Metode apapun yang pilih dalam kegiatan 

belajar mengajar hendaklah memperhatikan beberapa prinsip yang mendasari 

urgensi metode dalam proses belajar mengajar, yakni: 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa metode adalah suatu cara 

atau alat untuk mempermudah guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa 

atau suatu wasilah untuk mengantarkan pesan didalam belajar dan guru lebih 

mudah untuk menyampaikan materi kepada siswa, agar tujuan yang akan dicapai 

oleh siswa maupun pendidik itu tercapai sesuai dengan yang di inginkan 

2. Prinsip-Prinsip Penentuan Metode 

Metode mengajar yang digunakan guru dalam setiap pertemuan kelas 

bukanlah asal pakai tetapi melalui seleksi yang berkesuaian dengan perumusan 

tujuan intruksional khusus. Metode apapun yang dipilih dalam kegiatan belajar 

mengajar hendaklah memperhatikan beberapa prinsip yang mendasari urgensi 

metode dalam proses belajar mengajar, yakni : 

1. Prinsip motivasi dan tujuan belajar. Motivasi memiliki kekuatan sangat 

dahsyat dalam proses pembelajaran. Belajar tanpa motivasi seperti badan 

tanpa jiwa, atau laksana mobil tanpa bahan bakar. 

2. Prinsip kematangan dan perbedaan. Belajar memiliki masa kepekaan masing-

masing dan tiap anak memiliki tempo kepekaan yang tidak sama. 

 

 



3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan metode 

Pada prinsipnya, tidak satu pun metode mengajar yang dapat dipandang 

sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan yang ada dalam setiap bidang 

studi. Mengapa? Karena, setiap metode pasti memiliki keunggulan dan kelemahan 

masing-masing. Karena itu guru tidak boleh sembarangan memili serta 

menggunakan metode.Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan dan 

penentuan metode antara lain: 

1. Tujuan yang hendak dicapai  

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajr mengajar. Setiap 

guru memperhatikan tujuan pembelajaran.Karakteristik tujuan yang akan 

dicapai sangat mempengaruhi penentuan metode, sebab metode tunduk pada 

tujuan, bukan sebaliknya. 

2. Materi pelajaran  

 Materi pelajaran ialah sejumlah yang hendak disampaikan oleh guru bisa 

dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik 

3. Peserta didik  

Peserta didik sebagi subjek belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 

baik minat, bakat kebiasaan,motivasi situasi sosial lingkungan kelurga dan 

harapan terhadap masa depan. 

4. Situasi  

Situasi kegiatan belajar merupakan setting lingkungan pembelajaran yang 

dinamis. Guru harus teliti dalam melihat situasi. Oleh karena itu, pada waktu 



tententu guru melakukan proses pembelajaran di luar kelas atau di dalam 

terbuka. 

5. Fasilitas  

Fasilitas dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Oleh 

karena itu, ketiadaan fasilitas akan sangat menggangu pemilihan metode yang 

tepat. Jadi,fasilitas ini sangatlah penting guna berjalanya proses pembelajaran 

yang efektif. 

6. Guru  

Setiap orang memiliki keperibadian, performance style, kebiasan dan 

pengalaman mengajar yang berbeda-beda komptensi mengajar kebiasanya 

dipengaruhi pula oleh latar belakang pendidikan. Guru yang latar belakang 

pendidikan keguruan biasanya lebih terampil dalam memilih metode dan tepat 

dalam menerapkanya, sedangkan guru yang latar belakang pendidikanya kurang 

relavan, sekalipun tepat dalam menentukan metode, namun sering mengalami 

hambatan dalam penerapanya.3 

  Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa ada banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam menentukan suatu metode seperti tujuan yang hendak 

dicapai, materi pelajaran, peserta didik, situasi, fasilitas dan guru dari ketujuh 

paktor ini sanglah berpengaruh di dalam pemilihan metode terutama dalam belajar. 
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B. Metode Kancing Gemerincing 

1. Pengertian Metode Kancing Gemerincing 

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.4 

Menurut Spencer Kagan yang dimaksud dengan metode  kancing 

gemerincing adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif yang menggunakan 

kancing-kancing atau benda-benda sebagai media untuk pola interaksi siswa 

dalam kelompok belajar. Dalam kegiatan Kancing Gemerincing, masing-masing 

anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi 

mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang lain. 

Keunggulan lain dari teknik ini adalah untuk mengatasi hambatan pemerataan 

kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok.5 

Anita Lie mengatakan bahwa Metode Kancing Gemerincing adalah salah 

satu tipe metode pembelajaran kooperatif yang masing-masing anggota 

                                                 
4 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan  Anak Didik Dalam  Ehdukatif  ( Jakarta : Renika Cipta, 

2011) hlm 123-135. 
5 Miftahul Huda Cooperative Learning. ( Jakarta : Pustaka Belajar 2011). Hlm 124 



kelompoknya mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi 

mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota kelompok lain.6 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Metode Kancing 

Gemerincing adalah teknik pembelajaran yang setiap anggota mendapatkan 

kancing-kancing atau benda-benda yang harus digunakan setiap kali mereka 

ingin berbicara. Siswa mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi 

mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran siswa lain. Selain itu, untuk 

mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja 

kelompok, dan dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan 

untuk berperan serta 

2. Langkah-langkah Penerapan Metode Kancing Gemerincing 

Berikut ini merupakan langkah-langkah penerapan metode Kancing 

Gemerincing yaitu :7 

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 
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3. Kelebihan dan kelemahan Metode Kancing Gemerincing 

 

Adapun kelebihan metode kancing gemerincing adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk meneukan konsep sendiri dan 

memecahkan masalah  
2. Masing-masing angota kelompok dapat kesempatan untuk memberikan 

konstruksi mereka dan mendengarkan pandandangan dan pemikiran angota 
lain. 

3. Dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai 
kerja  kelompok.9 
Adapun kelemahan metode kancing gemerincing adalah sebagai berikut: 

1. Persiapanya memerlukan lebih banyak tenaga,pikiran dan waktu. 
2. Untu k mata pelajaran matematika,dapat digunakan untuk materi terntentu 

saja. 
3. Sulitnya mengontrol diskusi semua kelompok agar yang mereka diskusikan 

tidak melebar kemana-mana.10 
 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kelebihan dari metode ini 

memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok untuk memberikan 

kontruksi dalam belajar sedang kelemahan metode ini sangatlah sulit di terapkan 

karena banyak memakan waktu lama dalam pembelajaran 

C. Hasil belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri adalah suatu proses dalam diri seseorang yang 

berusaha memperoleh sesuatu dalam bentuk memproleh perubahan tingkah laku, 

perubahan tingkah laku dalam belajar sudah ditentukan terlebih dahulu dengan 

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

Cipta,  2011) hlm.  
10 Suparlan Dasim Budimansyah, Danny Meirawan, PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif, Dan Menyenangkan), (Bandung: Genesindo, 2008), hlm. 169 



hasil belajar berdasarkan kemampuan siswa. Berbagai pemikiran mengenai 

taksonomi hasil belajar telah dekemukan oleh para ahli pedidikan dewasa ini, 

Bloom sebagaiman dikutip oleh Briggs mengklasifikasikan hasil belajar menjadi 

tiga ranah, yaitu : ranah kognitif, ranah sikap, dan ranah psikomotor. “setiap ranah 

dapat diklasifikasiakn yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, 

dan evaluasi.11 

Belajar adalah proses perubahan. Perubahan-perubahan itu tidak hanya 

perubahan lahir tetapi juga perubahan batin, tidak hanya perubahan tingkah 

lakunya yang nampak, tetapi dapat juga perubahan-perubahan yang tidak dapat 

diamati. Perubahan-perubahan itu bukan perubahan yang negatif tetapi perubahan 

yang positif yaitu perubahan yang menuju ke arah kemajuan atau ke arah 

perbaikan.12 

Belajar sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif. Perubahan tingkah laku yang timbul akibat proses 

kematangan fisik, keadaan mabuk, lelah, dan jenuh tidak dapat di pandang sebagai 

proses belajar.13 Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan tetapi juga menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku 

                                                 
11 Nashar II, Peranan Motivasi Dan Kemampuan Awal Dalam Kegiatan Pembelajaran, (Jakarta: 

Delia Press, 2004), hlm. 77 
12 Mustaqim,  Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  hlm. 62 
13 Muhibbin Syah,  Psikologi Belajar. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),  hlm. 68 



pribadi seseorang yang berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, 

harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri.14 

Nawawi mengemukakan definisi hasil belajar di dalam buku Ahmad Susanto 

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Secara sederhana, yang di 

maksud dengan hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatubentuk perubahan perilaku yang 

relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, 

biasanya guru menetapkan tujuan belajar.15 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil belajar adalah 

suatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang kelompok 

dalam pembelajaran. Setelah melakukan usaha dan setelah mengikuti 

pembelajaran, maka akan dapat penilaian atau hasil belajar dari pendidikan yang di 

ikuti dalam jangka waktu tertentu. 
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15 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), hal. 5  



2. Macam-Macam Hasil Belajar 

Menurut benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya ada tiga ranah (domain) 
hasil belajar yaitu: 

a. Ranah Kognitif 
Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Dalam 
ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir antara lain: 
pengetahuan/ hafalan/ ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 
penilaian.16 

b. Ranah Efektif 
Ranah efektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan 
bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila seseorang telah 
memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi.17 Dalam ranah ini ditaksonomi 
menjadi lebih rinci lagi menjadi lima jenjang, yaitu : menerima atau 
memperhatikan, menanggapi, menilai atau menghargai, mengatur atau 
mengorganisasikan, karakteristik dengan suatu nilai. 

c. Ranah Psikomotorik 
Ranah psikomotorik adalan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau 
kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 
tertentu.18   Hasil belajar kognitif dan hasil belajar efektif akan menjadi hasil 
belajar psikomotorik jika siswa telah menunjukan prilaku atau perbuatan 
tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan 
efektifnya. 
 
Dari uraian di atas dapat di simpulakan bahwa hasil belajar adalah 

merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh sebagai tujuan dari proses 

belajar yang dilakukan. Contohnya: siswa belajar membaca tadinya belum bisa 

membaca menjadi bisa membaca dan lain sebagainya. Hasil belajar di sini di 

maksudkan pada mata pelajaran akidah akhlak. Hasil belajar mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian hasil belajar 

                                                 
16 Anas sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 

hlm. 49 
17 Nana sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), cet 13, hlm. 29 
18 Aunnur Rahman, Belajar Dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 47. 
 



dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. 

3. Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu 

faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari diri siswa terutama 

kemampuan yang dimilikinya Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai 

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar 

siswa di sekolah yang garis besarnya dapat dibagi dalam dua bagian yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal siswa. 

a. Faktor Internal 

1. Faktor Biologis (Jasmani) 

Keadaan jasmani yang perlu diperhatiakan, pertaman kondisi fisik 

yang normal atau yang tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan 

sampai dengan lahir. Kondisi fisik normal ini terutama harus meliputi 

keadaan otak, panca indra  dan anggota tubuh. Kedua, kondiisi 

kesehatan fisik, kondisi fisik yang sehat dan segar sangat 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Didalam menjaga kesehatan fisik, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatiakan antara lain makan dan 

minum yang teratur olah raga serta cukup tidur 

 

 



2. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi 

segala hal yang berkaitan dengan mental seseorang. Kondisi mental 

yang dapat menunjang keberhasilan adalah kondisi mental yang 

mantab dan stabil. Faktor psikologis ini meliputi hal-hal  berikut  

Menurut M. Umar dan sartono.19 dalam aspek psikologis selain inteligensi 

meliputi juga adanya “motif, minat, konsentrasi perhatian, natural curiocity 

(keinginan untuk mengetahui secara alami), balance personality (pribadi yang 

seimbang), self confidense (kepercayaan pada diri sendiri), self dicipline (disiplin 

terhadap diri sendiri)  serta ingatan”. 

b. Faktor Eksternal 

1. Faktor Lingkungan Keluarga 

Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungna 

pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar 

seseorang. Suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya 

perhatian orang tua terhadap perkembangan  proses belajar dan 

pendidikan anak-anaknya maka akan mempengaruhi keberhasialn 

belajar. Purwanto menyyebutkan bahwa yang termasuk faktor sosial 

adalah: “keluarga/keadaan rumah tangga. Kalau anak berada dalam 

sebuah keluarga yang harmonis, maka anak akan betah tinggal dalam 

keluarga tersebut dan kegiatan belajarnya akan terarah”. Dengan 
                                                 

19 M. Umar sartono, Bimbingan Dan Penyuluhan, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 178 



keadaan yang demikian maka prestasi belajar anak  akan meningkat. 

Begitu juga sebaliknya, jika anak hidup dalam keluarga yang kurang 

harmonis, penuh dengan percek cokan, maka anak menjadi tidak betah 

tinggal didalam keluarga. Keadaan demikian akan membuat anak 

malas belajar sehingga perstasi belajarnya menurun.20 Menurut 

Thoha.21 Lingkuangan keluarga yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar anak adalah “cara mendidik orang tua terhadap anak” sikap 

sosial dan emosional orang tua serta sikap keagamaan orang tua”. 

2. Faktor Lingkungan Sekolah 

 Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan 

keberhasilan belajar siswa di sekolah mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

pelajaran, waktu disekolah, tata tertib atau disiplin yang  ditegakkan 

secara konsekuen dan konsisten. Yang turut mempengaruhi antara lain: 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 
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3. Faktor Lingkungan Masyarakat 

Seorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar. Masyarakat merupakan faktor intern 

yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa karena keberadaannya 

dalam masyrakat. Lingkungan yang dapat menunjang keberhasilan 

belajar diantaranya adalah: lembaga-lembaga pendidikan non formal: 

kursus bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Slameto faktor dipengaruhi oleh kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat.22 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor 

dari diri dan faktor dari luar lignkungan. Faktor yang datang dari diri siswa yaitu 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemauan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar siswa di sekolah 70% di pengaruhi oleh kemampuan siswa 

dan 30% di pengaruhi oleh lingkungan.23 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang setiap faktor membawa pengaruhnya 

masing-masing terhadap hasil belajar. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa 

merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat belajar adalah perubahan 

tingkah laku individu yang diniati dan disadarinya. Siswa harus mengerahkan 

                                                 
22 Slameto, Belajar Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya , Edisi Revisi, (Jakarta: Renika 

Cipta, 2003), hlm. 69-70 
23 Ahmad sabari, Strategi Belajar Dan Mengajr, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm . 48 



segala daya upaya untuk menggapainya, di samping itu kualitas pembelajaran di 

sekolah harus lebih diutamakan oleh guru di sekolah. 

Dilihat dari pernyataan diatas maka guru dituntut untuk menguasai dan 

terampil dalam menggunakan metodologi dalam proses pembelajaran, baik itu 

penggunaan model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, 

dan pendekatan pembelajaran.  

4. Faktor Penghambat Hasil Belajar  

Hasil belajar akan sulit dicapai, apabila seorang peserta didik mengalami 

ganguan kesulitan belajar yang dapat dimaknai sebagai hambatan dan gangguan 

dalam proses penyerapan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada 

peserta didik. Pada prinsipnya setiap peserta didik mempunyai hak dan peluang 

yang sama untuk memperoleh atau mencapai kinerja akademik (academic 

performance) yang memuaskan. Namun pada kenyataanya ada perbedaan 

kemampuan intelektual.24 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak 

dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebutlah 

yang mempengaruhi hasil belajar anak. Berikut akan diuraikan tentang kedua 

faktor penghambat belajar. 

 

 

 
                                                 

24 Slameto, Op , Cit hal.30 



1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal meliputi faktor 

fisiologis dan biologis serta faktor psikologis.25 

a. Faktor fisiologis 

Masa peka merupakan masa mulai berfungsinya factor fisiologis pada tubuh 

manusia. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi 2, yaitu: 

b.  Keadaan jasmani 

Keadaan  jasmani sangat mempengaruhi aktivitas belajar anak. Kondisi fisik 

yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap proses 

belajar. Sedangkan kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat 

tercapainya hasil belajar yang maksimal. 

c. Kecerdasan/ intelegensi siswa 

Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses 

belajar anak, karena  menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi 

intelegensi seorang individu, semakin besar peluang individu untuk meraih 

sukses dalam belajar. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang 

lain seperti orang tua, guru,dan sebagainya. Sebagai faktor psikologis yang 

penting dalam mencapai kesuksesan belajar, maka pengetahuan dan 
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pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru 

professional, sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasannya. 

d. Motivasi 

Motivasi adalah salah satu factor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan 

belajar siswa. Motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan 

belajar. Para ahli psikologi mendefisikan motivasi sebagai proses di dalam 

diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku 

setiap saat.  

e. Minat 

Secara sederhana minat merupakan kecenderungan kegairahan yang tinggi 

atau besar terhadap sesuatu Minat bukanlah istilah yang populer dalam 

psikologi karena disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor 

internal lainnya, seperti pemusatan perhatian, keinginan, motivasi, dan 

kebutuhan.26 

2. Faktor Eksternal 

Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses 

belajar anak. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi faktor lingkungan sosial dan non-sosial. 

 

 

                                                 
26 Suryosubroto, Hambatan Dalam Proses Pembelajaran Siswa, ( Yogyakarta : Sinar Grafik, 

2005) Hal, 13. 



a. Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial anak dapat menimbulkan kesulitan dalam  belajar. 

Linkungan sosial dibagi manjadi tiga, yaitu: 

b. Lingkungan sosial sekolah 

Pendidikan di sekolah bukan sekedar bertujuan untuk melatih siswa supaya 

“siap pakai” untuk kerja atau mampu meneruskan ke jenjang pendidikan 

berikutnya atau mencapai angka rapor, melainkan untuk membentuk peserta 

didik manjadi manusia sejati. Proses pembentukan manusia sejati sudah 

mulai sejak anak hidup dalam keluarga, kemudian dilanjutkan di sekolah, di 

masyarakat, di dunia kerja dan di lingkungan sekitar. 

c. Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar. Oleh karena itu, 

lingkungan keluarga sangat mempengaruhi proses belajar anak. Faktor dari 

keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan belajar anak adalah: 

d. Teman sebaya 

Teman sebaya dapat mempengaruhi proses belajar anak, baik teman sebaya 

dalam lingkup sekolah maupun tempat tinggal atau masyarakat. Pada usia 

anak-anak dan remaja, jiwa yang dimiliki masih labil, emosional, pemarah, 

dan juga rasa egois sangat besar. Biasanya tejadi kekerasan di sekolah yang 

dilakukan oleh teman sebaya atau kawan bermain. Hal tersebut disebabkan 

oleh perbedaan atau bahkan persaingan yang menimbulkan sikap saling 

mengejek, mendorong, memukul bahkan kekerasan verbal. 



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial baik itu di 

sekolah, masyarakat maupun keluarga teman sebaya jasmani dan faktor psikologis 

sangatlah  berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa dan jika ke tiga faktor 

lingkungan di atas tidak dapat dikendalikan maka akan berdampak buruk pada 

anak tersebut. 

5. Faktor Pendorong Hasil Belajar 

Dengan sebab-sebab itulah faktor pendorong belajar muncul dari faktor 

intern (dari dalam). Dengan faktor intern inilah siswa itu dalam belajarnya aman 

dan cepat mengerti, karena sifat berkeinginan belajar itu muncul dari diri sendiri 

tidak dari orang lain: 

1. Faktor internsik 

Yang mana faktor intern ini muncul dari dirinya sendiri berkat motivasi dirinya 

dengan berkeinginan untuk belajar tanpa ada suruhan atau motivasi dari orang 

lain, tetapi motivasi itu muncul sendiri dari diri pribadi sendiri. Sebab-sebab 

faktor intern pendorong belajar ialah : 

2. Faktor eksternsik 

Faktor enkstren ini ialah yang mana faktor pendorong siswa dalam belajar ini 

muncul dari bimbingan oang lain atau motivasi muncul dari orang lain, tidak 

dai diri sendiri. Yang mana faktor pendorong siwa ekstern ini muncul dari 

berbagai pihak yaitu :27 
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3.  Keluarga 

Yang mana faktor keluarga yang banyak memberi motivasi kedalam diri anak 

tesebut selagi keluarga itu keluaga yang peduli kepada pendidikan dan segala 

macam nya terhadap anak. 

4.  Lingkungan masyarakat 

Faktor lingkungan masyarakat ini juga bisa memberikan sifat yang buruk dan 

baik, tetapi kalau lingkungan masyarakat yang baik, bisa mempengaruhi 

faktor pendorong siswa iru untuk lebih giat lagi belajanya.28 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang setiap faktor membawa pengaruhnya 

masing-masing terhadap hasil belajar. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa 

merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat belajar adalah perubahan 

tingkah laku individu yang diniati dan disadarinya. Siswa harus mengerahkan 

segala daya upaya untuk menggapainya, di samping itu kualitas pembelajaran di 

sekolah harus lebih diutamakan oleh guru di sekolah. 

 

 

6. Indikator Hasil Belajar  

Tujuan pendidikan direncanakan untuk dapat dicapai dalam proses belajar 

mengajar. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang 
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mengikuti proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan bersifat ideal, sedangkan 

hasil belajar bersifat aktual. Hasil belajar merupakan realisasi tercapinya tujuan 

pendidikan, sehingga hasil belajar yang di ukur sangat tergantung kepada tujuan 

pendidikannya.29 

Hasil belajar perlu di evaluasi. Evaluasi yang dimaksudkan sebagai cermin 

untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan apakah 

proses belajar-mengajar telah berlangsung secara efektif untuk memperoleh hasil 

belajar. Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan 

dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar di ukur untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar.30 

 
D. Pengertian Menghafal Asmaul Husna 

1. Pengertian Menghafal Asmaul Husna 

Kata asmaul husna berasal dari bahasa arab Al-Asmaau yang berarti nama- 

nama Allah dan al-Husnaa yang berarti yang baik, yang indah. Menurut istilah, 

asmaul husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah swt. Asmaul Husna hanya 

pantas dimiliki Allah swt, sesuai kebesaran dan keagungan-Nya. Walaupun ada 

manusia yang mempunyai nama seperti asmaul husna, namun hal itu hanyalah 
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kesamaan nama saja. Asmaul husna Allah sempurna, sedangkan nama-nama baik 

manusia sangat banyak kelemahannya, tidak sesuai dengan keadaannya. 31 

Pada umumnya ulasan tentang Menhafal asmaul husna sudah banyak di tulis 

dan karya-karya itu telah banyak pula beredar dalam masyarakat luas. Tetapi yang 

menjadi hal yang dikemukakan adalah mengenai khasiat-khasiatnya.umpamanya : 

siapa yang membaca “ Ya Allah sebanyak 5000 kali  setiap malam, selama sebulan 

penuh dengan hati yang khusu dan ikhlas, insa Allah apa yang diinginkan 

terkabulkan. Siapa yang membaca Ya Malikun setiap pagi atau sore setelah 

matahari tergelincir sebanyak 121 kali maka insa Allah akan menjadi kaya dengan 

izin Allah.32 

Menghafal asmaul husna disini adalah menghafalkan jumlah dan urutan 

asmaul husna serta arti asmaul husna. Sehinga tidak hanya sekedar mengafalnya 

jumlah urutanya tetapi mengetahui arti dan makna dari asmaul husna sehinga 

mampu mengkaplikasikan dalam kehidupan sehari hari sebagaimana firman Allah 

dalam surat Al-Isro 17.33 

 ۖ �َ ٰ�َ�ْ َّ
َ أَِو اْدُ�ا ا� � ۚ َوَ� �َْ��َ
ْ  �ُِ� اْدُ�ا هللاََّٰ��/َِ.َ-�َِ,  أَ+ًّ! َ)! �َْ'ُ�ا &َ%َ$ُ اْ#َْ"َ�!ُء اْ�ُ�ْ

 -ً01ِ"َ ,َِ�  َوَ� �6َُ!&5ِْ /ِ�َ! َواْ/3َِ4 /0ََْ� َذٰ
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Persada 1997) 1-4 
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Artinya:’  Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang 

mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang 

terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 

janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua 

itu".(Q.S. Al-Isra/17:11034 

Menghafal asmaul husna merupakan aktifitas yang dilakukan setelah 

melampaui beberapa aktifitas belajar meliputi membaca, mendengar, dan menulis. 

Dengan menghafal asmaul husna diharapkan proses mendapatkan pengetahuan 

dapat terekam setiap saat dan dapat memunculkan memori yang mengendap dalam 

otak, karena aktifitas menghafal asmaul husna membutuhkan kekuatan memori 

tinggi. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan yaitu yang 

dikemukakan teori psikologi daya, menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-

daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, 

mengingat, mengkhayal, merasakan, berfikir, dan sebagainya. Dengan 

mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang seperti 

halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka dayadaya yang dilatih 

dengan pengadaan pengulangan-pengulangan akan menjadi sempurna. Siswa yang 

belajar dengan prinsip pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa dan 

pengulangan untuk membentuk respon yang benar dan membentuk 

kebiasaankebiasaan menghafal materi pelajaran bila diulang-ulang akan mengingat 
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pelajaran tersebut. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang 

sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang diterima, tidak 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa menghafal asmaul husna 

adalah menghafalkan atau mengagungkan nama-nama Allah yang baik yang 

disandarkan kepada sifat-sifat Allah. Namun sifat-sifat tersebut bukanla sifat yang 

sama dengan makhluk-nya karena Allah itu berbeda dan tidak serupa dengan 

makhluk-nya. 

2. Penjabaran Asmaul Husna 

Asmaul husna merupakan nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Tidak 

hanya nama yang indah, tetapi juga merupakan sipat yang mulia yang dimilikinya. 

Dengan demikian mengetahui dan merasakanya lebih dalam, maka manusia akan 

dapat merasakan bahwa Allah itu dekat.35  

Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa menghafal asamul husna  adalah 

suatu nama-nama yang baik dan agung maka itu la kita sebagai manusia untuk 

menghafal nama-nama allah dan selalu mengingatnya maka dari itu peneliti 

mengambil materi asmaul husna yang ada didalam aqidah akhlak al razzaq, al 

fattah, as syakuur, al mughnii. 

a. Al-razzaq 

Artinya ( Yang Maha Mencurahkan Rezeki) Allah telah memberikan 

makanan dan minuman kepadanya. Makanan yang diberikan oleh Allah sang 
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pemberi rezeki, lewat tali pusar, makanan itu sudah siap saji. Ketika bayi telah 

lahir dan tali pusar  

b. al Fattah 

Artinya ( Yang Maha Membukakan Pintu Rahmat) Allah memberikan 

rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Apakah rahmat itu? Rahmat 

kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluknya dalam bentuk nonmateri 

misalnya, banyak orang miskin yang tidak berkecukupan dalam hidupnya akan 

tetapi ia diberi ketenangan oleh Allah. Sebaliknya banyak orang yang sangat 

kaya,tetapi hidupnya tidak tenang dan selalu gelisa, hal ini disebabkan Allah tidak 

mencurahkan rahmatnya kepada orang itu. 

Diakhir kelak rahmat Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman 

rahmat itu berupa pengampunan dari segala dosa-dosa dan dijauhkan dari siksa api 

neraka. Allah tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya.Sebagai orang 

beriman, kita harus selalu bersyukur atas semua pemberi Allah kita hanya 

memohon kepada Allah yang maha membukakan pintu rahmat. Semoga selalu 

mencurahkan rahmatnya kepada kita 

c. As syakuur 

Artinya ( Yang Maha Pemberi Balasan) Allah tidak butuh ucapan terimah 

kasih manusia. Meskipun demikian , Allah akan memberikan balasan berlipat 

ganda kepada siapa saja yang mau bersukur atas nikmat-nikmatnya. Allah 

berfirman  sebagai berikut: 



Sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita harus selalu mensyukuri 

segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Dengan selalu mensyukuri 

nikmat,hati kiata akan diberikan rasa cukup oleh Allah, kiata juga akan 

dihindarkan dari sikap rakus dan tamak melalui lisan Nabi Sulaiman a.s., Allah 

mengajar kita doa mensyukuri nikmat. 

d. Al Mughnii 

Artinya ( Yang Mahakaya) Allah tidak memerlukan bantuan dari yang lain, 

baik berupa tenaga, pikiran maupun harta benda dalam negeurus alam. Dalam 

sebuah hadis disebutkan bahwa jika seandaiya seluruh jin dan manusi itu kafir, 

tidak akan mengurangi kerajaanya. Sebaliknya, jika seluruh manusia dan jin itu 

beriman kepada Allah tidak akan menambah sedikit pun kerajaanya Allah Sebagai 

orang beriman, kita hanya meminta kepada Allah yang mahakaya Allah senang 

kepada orang yang meminta kepadanya. Allah membenci orang tidak perna 

meminta kepadanya. Oran yang tidak perna meminta kepada Allah termsuk orang 

yang sombong ia merasa bahwa dirinya cukup dan bebas dari kekurangan.36 
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