
 

 

BAB IV 
ANALISA DATA 

 
HASIL ANALISIS PENERAPAN METODE KANCING GEMERINCING  

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VB 
MELALUI MENGHAFAL ASMAUL HUSNA DI MIN I TELADAN 

PALEMBANG 
 
 

Sebelum penelitian dilaksanakan peneliti mengadakan pertemuan pada hari 

senin tanggal 4 Agustus 2014 dengan kepala sekolah, waka kurikulum dan guru  

Aqidah Akhlak kelas VB, dalam pertemuan ini peneliti menyampaikan tujuan untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah  tersebut. Kepala sekolah dan wakil kurikulum 

memberikan izin pelaksanaan penelitian dan guru Aqidah Akhlak kelas VB untuk 

membicarakan rencana selanjutnya, peneliti dan guru kelas VB berdiskusi mengenai 

rencana penelitian yang akan dilaksanakan. 

Teknik yang digunakan untuk mengolah data hasil penilaian dari siswa 

sebagai subyek uji coba adalah Penerapan metode Kancing Gemerincing. Sedangkan 

untuk memperoleh data hasil belajar, peneliti juga mengadakan  test pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen yang diberikan pada siswa pada akhir pertemuan. Dan 

teknik untuk mengolah hasil test tersebut menggunakan uji “t” dengan uji coba 

lapangan menggunakan dengan eksperimen untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode Kancing Gemerincing  dan  

pembelajaran dengan siswa yang tidak menggunakan metode Kancing Gemerincing 

 

 



 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penerapan Menggunakan Metode Kancing Gemerincing 

Pada Kelas Eksperimen Materi Asmaul Husna( Al-Razzaq, Al-Fattah, As-

Syakuur(di MIN I Teladan Palembang) 

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen di kelas VB  dilaksanakan pada 

tanggal 25 Agustus  2014. Peneliti pada kelas eksperimen ini sesuai dengan judul 

penelitian, peneliti menerapkan metode Kancing Gemerincing pada pembelajaran. 

Penerapan Metode Kancing Gemerincing dilaksanakan dengan langkah-

langkah berikut ini :.  

1. Guru menumbuhkan minat dan motivasi siswa agar antusias terhadap materi 

asmaul husna dan mengajak siswa untuk mengetahui apa manfaatnya mengenal 

materi asmasul husna dalam al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii  Guru 

menjelaskan materi  al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii (Guru 

menjelaskan Metode Kancing Gemerincing serta cara-caranya kepada siswa 

2. Kemudia guru membimbing siswa membentuk kelompok 4-5 orang  

3. Siswa mengambil soal yang sudah di siapkan guru di atas meja serta menjawab 

dengan benar,  

4. Guru dan siswa mengkoreksi soal yang sudah di jawab 

5. Guru bersama siswa membuat kesimpulan bersama, kemudian penutup. 

Kemudian pada kegiatan inti peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan 

dengan pengertian al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii  , untuk lebih 

meyakinkan bahwa pertanyaan sudah jelas, pertanyaan tersebut dituliskan di 

papan tulis, kemudian siswa diminta untuk merumuskan hipotesis, 



 

 

mengumpulkan data atau mencari informasi tentang pertanyaan yang diajukan 

untuk dianalisis dan membuat kesimpulan sementara mengenai permasalahan 

yang ada. 

Kegiatan akhir untuk menutup proses pembelajaran adalah peneliti 

melakukan tanya jawab tentang materi mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya 

untuk merefleksi kegiatan yang telah dilakukan dan diakhiri dengan pemberian 

tugas latihan yang tersedia di LKS untuk dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

Pada pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 1 September 2014, sama 

halnya seperti pertemuan pertama penelitian dilaksanakan dengan menerapkan 

metode Kancing Gemerincing  materi yang sama, yakni al razzaq, al fattah, as 

syakuur, al mughnii .Pada akhir proses pembelajaran peneliti memberitahukan 

kepada siswa pada tanggal 8 September 2014 akan dilaksanakan tes untuk 

mengetahui hasil belajar dari apa yang telah diajarkan pada pertemuan pertama 

dan kedua. 

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 

yang sudah diberikan kepada siswa, untuk lebih meyakinkan bahwa pertanyaan 

sudah jelas, pertanyaan tersebut dituliskan di papan tulis, kemudian siswa 

diminta untuk menjelaskan dari materi yang sudah di pelajari, mengumpulkan 

data atau mencari informasi tentang pertanyaan yang diajukan guru untuk 

dianalisis dan membuat kesimpulan sementara mengenai permasalahan yang 

diajukan. Di akhir pembelajaran peneliti melakukan tanya jawab tentang materi 



 

 

yang belum dipahami dan membuat kesimpulan bersama dengan siswa tentang 

materi yang telah dipelajari, kemudian peneliti memberikan informasi bahwa 

pertemuan selanjutnya akan diadakan tes. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 8 september 2014, pada 

pertemuan ketiga ini peneliti memberikan tes kepada siswa kelas VB  sebagai 

kelas eksprimen. Tes pada kelas eksprimen sama halnya dengan tes yang diberikan 

di kelas kontrol yakni tes berupa pilihan ganda dengan jumlah 10 soal dengan 

waktu 2 x 35 menit dalam dua jam pelajaran. 

Tabel 5 

Daftar Skor Hasil Tes Belajar kelas eksperimen 

NO NAMA L /P NILAI 

1 Ahmad attar gumari L 100 
2 At hirah khairani P 95 
3 Agung satriyah L 90 
4 Adinda shofa P 80 
5 Aliyah  mutmainah P 100 
6 Azizah nur fadilah P 85 
7 Alissiyah nuradika P 85 
8 M. farhan khorullah L 85 
9 M.Iman hafis L 85 
10 M. ilaham rama dhani L 90 
11 M. Attoriq L 85 
12 M.Amri pais L 70 
13 M .Dewi L 70 
14 M .Bimo satrio L 95 
15 Marshanda  P 86 
16 M .Afif L 95 
17 M .Syarif  L 85 
18 Indah permata sari P 85 
19 Indah auliya P 85 
20 Rasulia Amanda putrid P 70 
21 Reinal  fakhri L 95 



 

 

22 Nur zainal al-hafis L 75 
23 Nabila  P 85 
24 Tri wahyu cahya P 85 
25 Syifa adilah P 85 
26 Lfon silvirian L 95 
27 Fairuza alifa L 95 
28 Pinkan anatasya P 85 
29 Putri Diana sari P 85 
30 M.yusron afitra L 85 

Di lihat dari tabel di atas maka pada kelas eksperimen dapat diketahui bahwa 

ada 2 orang siswa memperoleh nilai tertinggi sebesar 100 dan 3 orang siswa 

mendapatkan nilai terendah 70 

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa dari keseluruhan siswa yang mencapai 

KKM yang telah ditentukan pihak sekolah sebesar 75, siswa yang tuntas sebanyak 

35 orang siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 3 orang sis 

Maka persentase ketuntasan tersebut adalah 
��
�� x 100 = 90 %  dan persentase 

tidak tuntas adalah 	 ��� x 100 = 10 % 

Untuk mengetahui hasil belajar pos- test siswa pada materi asmaul husna al 

razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii  tergolong dalam kategori tinggi, sedang 

dan rendah, maka terlebih dahulu mencari rata-rata skor variabel X (Mean = Mx) 

dan standar deviasi skor variabel X (SDx). Untuk menganalisanya digunakan tabel 

perhitungan untuk mencari Mx dan SDx sebagai berikut: 

Rentang   = Tinggi – Rendah  

    = 100 – 70 

= 30 



 

 

Banyak Kelas  = 1 + 3,3 . log 30 

    = 1 + 3,3 . 1,47  

= 5,85 

         Rentang 
Interval   = ————— 

       Banyak kelas 
 

          30 
= –—— 

       5,85 
 

= 5,12 dibulatkan 5 
 

Tabel 6 

Mencari Standar Deviasi Dari Mean Variabel X (Menggunakan Metode 

Kancing Gemerincing 

Sektor X F X x’ x’2 fx’ fx’ 2 
96 – 100 

91 – 95 

86 – 90 

81 – 85 

76 – 80 

71 – 75 

66 – 70 

2 

6 

2 

15 

1 

1 

3 

 

 

M’ 

83 

 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

+9 

+4 

+1 

0 

+1 

+4 

+9 

+3 

+10 

+7 

0 

-2  

-4 

-6 

+6 

+100 

+49 

0 

+4 

+16 

+36 

 30=��    8= ∑ fx’ 211= ∑ fx’ 2 
 

Dari tabel di atas dapat di lihat rata-rata skor hasil belajar siswa dengan 

menggunakan Metode  Kancing Gemerincing (Mean = Mx), sebagai berikut: 

 



 

 

�	 = M’+ i 
∑	�’�	 � 

= 83+ 5 
 �
��� 

= 83 +5.  

= 83 + 1,3 

= 84,3 

Setelah diketahui rata-rata skor (Mean = Mx = 84,3), maka langkah 

selanjutnya mencari standar deviasi: 

��	 = i 	�∑ �’2
�� −	
∑ �’

�� �� 

 = 5	����
�� −	
 �

���
�
 

= 5√7,03 − 0,262 

= 5 √7,03 − 0,06 

= 5 √6,97 

= 5 x 2,64 

= 13,2  

Setelah diketahui rata-rata (Mx = 84,3 ) dan standar deviasi (SDx = 13,2) 

sebesar maka selanjutnya mengelompokkan skor hasil belajar dalam tiga kategori, 

yakni: 

  Kategori Tinggi 
M + 1 SD 

     Kategori Sedang 
M - 1 SD sampai dengan M + 1 SD 

 Kategori Rendah 



 

 

M - 1 SD 
1. Kategori tinggi:  

= Mx + 1.SDx ke atas 

= 84,3 + 1 (13,2)  

= 84,3+ 13,3 

= 97,3 dibulatkat 98 keatas 

Skor hasil belajar yang tergolong tinggi atau sangat baik adalah skor 100. Dari 

daftar distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran bahwa ada 2 orang siswa 

yang termasuk kategori tinggi. 

2. Kategori sedang: 

= Mx - 1 .SDx  s/d Mx + 1.SDx  

= 84,3- 1 (13,2) s/d 84,3 + 1 (13,2) 

   = 70 s/d 97,3 dibulatkan 71 s/d 98 

Skor hasil belajar siswa yang tergolong sedang adalah skor 75, 80, 85, 90 dan 

95. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran yang termasuk 

kategori sedang tersebut ada 25 orang siswa. 

3. Kategori rendah: 

= Mx - 1.SDx ke bawah 

= 84,3- 1(13,2)  

= 84,3- 13,2 

= 71 dibulatkan 71 ke bawah  



 

 

Skor hasil belajar siswa yang tergolong rendah adalah skor 70. Dari tabel 

distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran yang termasuk kategori rendah 

tersebut ada 3 orang siswa. 

Setelah mengelompokkan skor hasil belajar siswa dengan menggunakan 

metode pembelajaran Kancin Gemerincing dengan rumus TSR, maka langkah 

selanjutnya mempersentasekan setiap kelompok skor hasil belajar siswa yang 

tergolong tinggi, sedang, dan rendah ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif 

(tabel distribusi frekuensi persentase) berikut 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Relatif/Persentase Skor Hasil Belajar dari 30 siswa 

pada Kelas Eksperimen 

Kategori Frekuensi 
(f) 

Persentase 
(p) 

 
Tinggi (T) 

 
Sedang (S) 

 
Rendah (R) 

 

 
2 
 

25 
 
3 

 
3,33 % 

 
83,33 % 

 
10 % 

Jumlah 30 = N 100% 
Dari tabel di atas,dapat diketahui bahwa kelompok skor hasil belajar siswa 

dengan menggunakan Metode Kancing Gemerincing pada materi Asmaul Husna 

(al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii termasuk kategori "sedang" ada 25 dari 

30  keseluruhan siswa kelas VB MIN I Teladan Palembang dengan persentase 

83,,33% 

 



 

 

B. Deskripsi Penerapan Metode Konvensional (Ceramah dan Tanya Jawab) 

Pada Kelas Kontrol Materi Asmaul Husna (Al-Razzaq, Al-Fattah, As-

Syakuur, Al- Mughnii) di MIN I Teladan Palembang 

Pertemuan pertama dimulai pada hari Senin 25 Agustus 2014 pada kelas 

kontrol. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VA sebagai kelas kontrol 

dengan menerapkan metode ceramah dan tanya jawab. Pada tahap pendahuluan 

peneliti memberikan apersepsi yakni dengan menyampaikan tema pembahasan 

materi yang dipelajari, kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai setelah 

pembelajaran ini, selanjutnya peneliti memberikan motivasi dengan menyatakan 

kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. 

Pada tahap penyajian atau kegiatan inti, dengan menggunakan metode 

konvensional (ceramah dan tanya jawab). Setelah menjelaskan materi 

pembelajaran peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Kemudian meminta siswa untuk menjelaskan pengertian asmaul husna (al razzaq, 

al fattah, as syakuur, al mughnii) sebagai refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan.  

Pada akhir pembelajaran peneliti bersama dengan peserta didik menyimpulkan 

tentang pengertian asmaul husna (al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii)  dan 

kejadian luar biasa lainnya, melakukan penilaian sebagai hasil evaluasi serta 

memberikan PR mengenai soal yang belum dibahas di kelas berkenaan dengan 

materi tersebut. 



 

 

Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 1 September  2014, untuk 

proses pembelajarannya sama seperti pertemuan yang pertama penelitian 

dilaksanakan di kelas kontrol dengan menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab. Namun di akhir pembelajaran pada pertemuan kedua ini, peneliti memberikan 

informasi kepada siswa bahwa pada tanggal 8 September 2014 akan dilaksanakan tes 

dengan materi yang telah diajarkan. 

Sama seperti pertemuan sebelumnya pada kegiatan inti, dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah dan tanya jawab). 

Setelah menjelaskan materi tentang perbedaan dan hikmah mukjizat dan kejadian 

luar biasa lainnya, peneliti memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi tersebut. Kemudian siswa diberikan soal yang harus mereka kerjakan 

masing-masing secara individu. Pada akhir pembelajaran peneliti bersama dengan 

siswa menyimpulkan tentang pelajaran yang sudah diberikan oleh guru, kemudian 

peneliti memberikan informasi bahwa pertemuan berikutnya akan diadakan tes. 

Tepatnya pada tanggal 8 September 2014 peneliti melakukan tes pada kelas 

kontrol, peneliti membagikan selebaran soal kepada siswa dengan bentuk soal pilihan 

ganda sebanyak 10 soal dan durasi waktu selama 2 x 35 menit dalam 2 jam pelajaran. 

 

 

 

 

 



 

 

 Tabel 8  

Daftar Skor Hasil Belajar Kelas Kontrol 

No Nama L / P NILAI 
1 Aliyah Berliana P 70 
2 Afifal Faraqiy P 55 
3 Alika Keisha s P 70 
4 Ahmad azim akbar L 70 
5 Diah Amrak P 70 
6 Ananda marlena P 70 
7 Qothrunnada  L 55 
8 Riski Amelia pratiwi P 55 
9 Andika presetiyo L 75 
10 Dhestiy P 75 
11 Dinda Amanda P 70 
12 M.Firzah L 70 
13 M. Barokah L 65 
14 M.syukron L 65 
15 M.Hafilludin L 60 
16 Randy ananda putra L 55 
17 Refina Amanda P 85 
18 R.m dikarianskah L 70 
19 Riski adi sucipto L 65 
20 Syifatputri calissa P 60 
21 Stevany putrid zuleka P 70 
22 Zikri firmansyah L 70 
23 Zaki Ramadhan L 80 
24 Zhabrina intan nusa P 70 
25 Hafis zokymalindo P 80 
26 Nurul hidayah P 65 
17 Vera mawar riantari P 70 
28 Qrlanda huga L 70 
29 Indah astute anggreni P 70 
30 Fatimah az-zahra P 70 
Di lihat dari tabel di atas maka pada kelas eksperimen dapat diketahui bahwa 

ada 1 orang siswa memperoleh nilai tertinggi sebesar 85 dan 4 orang siswa 

mendapatkan nilai terendah 55 



 

 

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa dari keseluruhan siswa yang 

mencapai KKM yang telah ditentukan pihak sekolah sebesar 75 adalah siswa yang 

tuntas sebanyak 4 orang siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 26 orang siswa, 

maka persentase ketuntasan tersebut adalah 
!
�� x 100 =13, 33% dan persentase tidak 

tuntas adalah 	�"�� x 100 = 86,6 %.  

Untuk mengetahui hasil belajar pos test siswa pada materi asmaul husna al 

razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii)  tergolong dalam kategori tinggi, sedang 

dan rendah, maka terlebih dahulu mencari rata-rata skor variabel X (Mean = Mx) 

dan standar deviasi skor variabel X (SDx). Untuk menganalisanya digunakan tabel 

perhitungan untuk mencari Mx dan SDx sebagai berikut: 

Rentang   = Tinggi – Rendah  

    = 85 – 55 

= 30 

Banyak Kelas  = 1 + 3,3 . log 30 

    = 1 + 3,3 . 1,47  

= 5,85 

         Rentang 
Interval   = ————— 

          Banyak kelas 
 

              30 
= –—— 

                5,85 
 

= 5,12 dibulatkan 5 
 
 

 



 

 

Tabel 9 

Mencari Standar Deviasi Variabel Y (Tanpa Menggunakan Metode 

(Kancing Gemerincing ) 

 
Sektor X F X x’ x’2 fx’ fx’ 2 
85 – 89 

80 – 84 

77 – 79 

70 – 74 

65 – 69 

60 – 64 

55 – 59 

1 

2 

2 

15 

4 

2 

4 

 

 

M’ 
72 

 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

+9 

+4 

+1 

0 

+1 

+4 

+9 

+3 

+4 

+2 

0 

-4 

-8 

-12 

+9 

+16 

+4 

0 

+16 

+64 

+144 

 30=��    15= ∑ fx’ 253= ∑ fx’ 2 

 
Dari tabel di atas dapat di lihat rata-rata skor hasil belajar pree-test siswa  

(Mean = Mx), sebagai berikut: 

�	      = M’+ i 
∑	�’�	 � 

= 72+ 5 
�#��� 

= 72 + 5. 0,5 

= 72 + 2,5 

= 74,5 

Setelah diketahui rata-rata skor (Mean = Mx = 74,,5), maka langkah 

selanjutnya mencari standar deviasi: 

 



 

 

��	 = i 	�∑ �’2
�� −	
∑ �’

�� �� 

 = 5	��#�
�� −	
�#���

� = �8,4 −	
��#&��� 

= 5'8,4 − 0,25	 
=   5√8,18 

=5x2,86 

=14,3 

Setelah diketahui rata-rata (Mx = 74,5) dan standar deviasi (SDx =14,3) 

sebesar maka selanjutnya mengelompokkan skor hasil belajar dalam tiga kategori, 

yakni: 

selanjutnya mengelompokkan skor hasil belajar dalam tiga kategori, yakni: 

  Kategori Tinggi 
M + 1 SD 

     Kategori Sedang 
M - 1 SD sampai dengan M + 1 SD 

 Kategori Rendah 
M - 1 SD 

1. Kategori tinggi: 

= My + 1.SDy ke atas 

= 70,5+ 1 (13,3)  

= 70,5 + 13,3 

=  84,8 dibulatkan 85 keatas 



 

 

Skor hasil belajar yang termasuk kategori tinggi adalah skor 85. Dari daftar 

distribusi  frekuensi di atas diperoleh gambaran yang termasuk kategori tinggi 

tersebut ada 1 orang siswa. 

2. Kategori sedang: 

= My - 1 .SDy  s/d My + 1.SDy  

= 70,5 - 1 (13,3) s/d 70,5 + 1 (13,3) 

= 70,5 - 13,3 s/d 70,5 + 13,3 

 = 57,2s/d 83,3 dibulatkan 57 s/d 83 

Skor hasil belajar siswa yang tergolong sedang adalah skor 60, 65, 70, 75, dan 

80. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran yang termasuk 

kategori sedang ada 25 orang siswa. 

3. Kategori rendah: 

= My - 1.SDy ke bawah 

= 70,5 - 1(13,3)  

=  70,5 - 13,3 

=  57,2 dibulatkan 57 ke bawah     

Skor hasil belajar siswa yang tergolong rendah adalah skor 55. Dari tabel 

distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran bahwa ada 4 orang siswa yang 

termasuk kategori rendah. 

Setelah mengelompokkan skor hasil belajar siswa dengan menggunakan 

metode  pembelajaran Kancing Gemerincing dengan rumus TSR, maka langkah 

selanjutnya mempersentasekan setiap kelompok skor hasil belajar siswa yang 



 

 

tergolong tinggi, sedang, dan rendah ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif 

(tabel distribusi frekuensi persentase) berikut ini: 

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Relatif/Persentase Skor Hasil Belajar dari 38 siswa 

pada Kelas Kontrol 

Kategori Frekuensi 
(f) 

Persentase 
(p) 

 
Tinggi (T) 

 
Sedang (S) 

 
Rendah (R) 

 

 
1 
 

25 
 
4 

 
3,33 % 

 
83,33 % 

 
13,33 % 

 
Jumlah 30 = N 100% 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelompok skor hasil belajar siswa 

dengan menggunakan metode Kancing Gemerincing  materi al razzaq, al fattah, as 

syakuur, al mughnii tergolong sedang, yaitu ada 25 dari 30 siswa kelas VA di MIN 

I Teladan Palembang dengan persentase 83,33 %. 

C. Perbedaan Hasil  Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol  Penerapan 

Metode Kancing Gemerincing (di MIN I Teladan Palembang) 

Untuk membuktikan apakah penerapan dengan menggunakan metode 

Kancing Gemerincing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pelajaran aqidah 

akhlak materi yakni al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii "" kelas VB di 

MIN I Teladan Palembang dengan didukung oleh adanya kelas kontrol yang 

berfungsi untuk mengontrol pembuktian peningkatan hasil belajar dengan 



 

 

menggunakan metode Kancing Gemerincing maka diadakan perhitungan tes “t” 

untuk dua sampel besar yang satu sama lain tidak berhubungan. 

Kelas kontrol sebagai tolak ukur dari keberhasilan dari kelas eksprimen yang 

berfungsi untuk mengontrol pembuktian peningkatan hasil belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran Kancing Gemerincing, maka diadakan 

perhitungan tes “t” untuk dua sampel besar yang satu sama lain tidak 

berhubungan. 

Studi eksperimen yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji 

kebenaran/ kepalsuan Hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen yang diajarkan dengan 

metode pembelajaran Kancing Gemerincing dengan kelas kontrol yang tidak 

diajarkan dengan metode pembelajaran Kancing Gemerincing. 

Untuk membuktikan rumusan masalah pada penelitian ini dan menguji 

kebenaran atau kepalsuan hipotesis dengan menggunakan tes “t” dengan langkah 

pertama yang perlu dilakukan adalah mencari Mean, Standar Deviasi, dan 

Standard Error 

Berikut tabel untuk menentukan rata-rata atau mean dari data hasil belajar 

yang telah diperoleh: 

 

 

 

 



 

 

Tabel 11 

Mencari Standar Deviasi Variabel Y (Tanpa Menggunakan Metode  

(Kancing Gemerincing ) 

Sektor X F X x’ x’2 fx’ fx’ 2 
85 – 89 

80 – 84 

75 – 79 

70 – 74 

65 – 69 

60 – 64 

55 – 59 

1 

2 

2 

15 

4 

2 

4 

 

 

M’ 
72 

 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

+9 

+4 

+1 

0 

+1 

+4 

+9 

+3 

+4 

+2 

0 

-4 

-8 

-12 

+9 

+16 

+4 

0 

+16 

+64 

+144 

 30=��    15= ∑ fx’ 253= ∑ fx’ 2 

 
Dari tabel di atas dapat di lihat rata-rata skor hasil belajar poss-test siswa  

(Mean = Mx), sebagai berikut: 

�	 = M’+ i 
∑	�’�	 �= 72+ 5 
�#���= 72 + 5. 0,5 

= 72 + 2,5 

= 74,5 

��	 = i 	�∑ �’2
�� −	
∑ �’

�� �� 

 = 5	��#�
�� −	
�#���

� = �8,4 −	
��#&��� 

= 5'8,4 − 0,25	 
=   5√8,18 

=5x2,86 



 

 

=14,3 

 �)*+ =  
,-+

'�+.� = 
�!,�

√��.� = 
�!,�
#,�� = 2,65 

 
Dari penjabaran di atas telah didapatkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

70,5. Kemudian hasil dari pencarian deviasi standar didapatkan sebesar 14,3 dan 

standard error variabel Y senilai 2,65. 

Selanjutnya adalah menentukan rata-rata atau mean dari data hasil belajar 

yang telah diperoleh dari penerapan dengan menggunakan metode Kancing 

Gemerincing Berikut tabel untuk menentukan rata-rata hasil belajar siswa pada 

kelas eksperimen. 

Tabel 12 
Mencari Standar Deviasi Dari Mean Variabel X (Menggunakan (Metode 

Kancing Gemerincing) 
Sektor X F X x’ x’2 fx’ fx’ 2 
96 – 100 

91 – 95 

86 – 90 

81 – 85 

76 – 80 

71 – 75 

66 – 70 

1 

5 

7 

11 

2 

2 

2 

 

 

M’ 

83 

 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

+9 

+4 

+1 

0 

+1 

+4 

+9 

+3 

+10 

+7 

0 

-2  

-4 

-6 

+6 

+100 

+49 

0 

+4 

+16 

+36 

 30=��    8= ∑ fx’ 211= ∑ fx’ 2 
 

�	 = M’+ i 
∑	�’�	 � 



 

 

= 83+ 5 
 �
��� 

= 83 +5.  

= 83 + 1,3 

= 84,3 

��	 = i 	�∑ �’2
�� −	
∑ �’

�� �� 

 = 5	����
�� −	
 �

���
�
 

= 5√7,03 − 0,262 

= 5 √7,03 − 0,06 

= 5 √6,97 

= 5 x 2,64 

= 13,2  

�)*+ =  
,-+

'�+.� = 
��,�

√��.� = 
��,�
#,�� = 2,45 

Dari penjabaran di atas telah didapatkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

84,3. Kemudian hasil dari pencarian deviasi standar didapatkan sebesar 13,2 dan 

standard error variabel X senilai 2,45 

 Langkah selanjutnya mencari standard error perbedaan mean variabel X dan 

Variabel Y, dengan rumus: 

 

 



 

 

Kemudian, Mencari “t” atau t0 : 

t0 = 
*/.*+
,01/21+ = 

�!,�	.��,#
�,!#  = 

��,�
�,!# = 5,63 

Langkah selanjutnya memberikan interpretasi terhadap t0 : 

df = (N1 + N2 - 2) = (30 + 30 - 2) = 60 – 2 = 58 (konsultasi tabel nilai “t”) 

Karena didalam tabel tidak didapati df sebesar 58 , maka dipergunakan df 

yang paling dekat dengan 58, yaitu df sebesar 60, diperoleh harga kritik “t”pada 

tabel tt sebagai berikut: 

Pada taraf signifikan 5% : 34 = 2,00 

Pada taraf signifikan 1% : 34 = 2,65 

Dengan demikian t0  lebih besar daripada tt yaitu: 

2,00  <5,63 < 2,65 

Berdasarkan harga “t” lebih besar dibandingkan dengan ttabel ( 2,00 < 5,63 > 

2,65) berarti H0 ditolak dan Ha diterima atau hipotesis berbunyi bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan Metode Kancing Gemerincing  dengan kelas kontrol yang tidak 

diajarkan dengan Metode Kancing Gemerincing .  

Selisih mean kelas eksperimen (Mx = 84,3) dan kelas kontrol (My = 74,5) 

diperoleh perbedaan yakni sebesar 1.13 Sedangkan selisih persentase ketuntasan 

belajar dalam pencapaian KKM pada kelas eksperimen (90 %) dan di kelas kontrol 

(10 %) adalah sebesar 80% 

 



 

 

Dapat di simpulan bahwa Penerapan metode Kancing Gemerincing pada 

materi al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa terutama pada kelas  experimen terlihat secara signifikan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol yang tidak menggunakan Penerapan 

metode Kancing Gemerincing , baik dilihat dari ditolaknya hipotesis nihil yang 

diajukan, selisih persentase pengelompokkan hasil belajar siswa, selisih mean (rata-

rata) yang diperoleh dari nilai keseluruhan siswa maupun dalam hal ketercapaian 

KKM yang telah ditentukan. 

 


