
 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan  
 

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab I sampai bab IV dapat  ditarik  

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Hasil belajar siswa sesudah di terapkan Metode Pembelajaran Kancing 

Gemerincing dengan materi al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii ajar 

kelas eksperimen dengan jumlah 30  siswa dengan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 27 orang siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 3 orang siswa, maka 

persentase ketuntasan tersebut adalah 90 % dan persentase tidak tuntas adalah 

10 %. Dan nilai yang mendapat nilai tertinggi 100 ada 2 orang dan dengan nilai 

terendah 70 ada 3 orang. Serta dapat dilihat rata-rata skor hasil siswa dengan 

menggunakan metode Kancing Gemerincing ( Mean=Mx = 84,3) Dan standar 

deviasi (SDx  = 13,2). Serta dapat diketahui bahwa nilai yang dikategorikan 

tinggi ada 2 orang, kategori sedang ada 25 orang dan rendah ada 3 orang.  

2.  Hasil Belajar siswa yang tidak di terapkan metode Kancing Gemerincing pada 

materi al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii di pada kelas kontrol dengan 

siswa 30 orang yaitu dengan  nilai tes tertinggi adalah 85 ada satu orang  dan  

nilai terendah adalah 55 ada empat orang ,dan  diperoleh presentase  ketuntasan 

13,33 % , serta presentase tidak tuntas  86,6 % . Serta dengan rata-rata skor 

Mean(My = 74,5 )  dan standar Deviasi ( SDy =  14,3). Dan dari hasil tes yang di 



peroleh bahwa yang mendapat nilai kategori tinggi ada 1 orang , sedang 25 

orang dan rendah 4 orang.  

3. Perbedaan  Hasi Belajar Siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol  pada kelas 

eksperimen dengan materi al razzaq, al fattah, as syakuur, al mughnii terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada kelas kontrol. 

Perbedaan yang signifikan ini dapat dilihat dari ketuntasan siswa dengan nilai 

KKM yang telah ditetapkan dari pihak sekolah bahwa selisih persentase 

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

di kelas kontrol (10 %) adalah sebesar 80 %.  Dan meningkatnya hasil belajar 

siswa dengan menggunakan metode Kancing Gemerincing dapat dilihat dari 

nilai rata-rata posttest sebesar 83  lebih besar dari rata-rata hasil belajar siswa 

dengan menggunakan metode ceramah  lebih besar dari tt baik pada taraf 

signifikansi 5% atau pada taraf signifikansi 1%, yakni: 200 < 5,63 > 2,64 

B. Saran  

Berdasarkan uraian bab pertama sampai dengan bab terakhir, maka dalam 

kesimpulan ini penulis merasa perlu menyampaikan pesan: 

1. Bagi guru, menjadikan metode Kancing Gemerincing sebagai salah satu 

alternatif untuk mengajar di kelas maka guru harus benar-benar menggunakan 

waktu secara efisien dengan pengelolaan kelas yang baik, agar siswa bisa 

terangsang aktif dalam proses pembelajaran yang sedang  berlangsung. 



2. Bagi sekolah, dengan adanya pembelajaran yang bervariasi ini diharapkan 

nantinya dapat memotivasi guru dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran  

3. Bagi siswa MIN I Teladan Palembang, dengan adanya metode Kancing 

Gemerincing ini diharapkan agar dapat lebih meningkatkan hasil belajar mereka 

dan tidak lupa mengaplikasikan makna dari proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

 


