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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan dihadapkan dengan berbagai 

persoalan hidup yang akan menghambat tujuan, baik dalam bidang prestasi maupun 

dalam bidang pendidikan terutama dalam proses pembelajaran terkadang masalah 

yang timbul bukan dari siswa akan tetapi adakalanya disebabkan kurangnya 

pengetahuan guru terhadap metode-metode baru yang akanditerapkan dalam proses 

pembelajaran.
1
 

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah bagaimana 

bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara tuntas. 

Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru kesulitan ini 

dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, 

tapi mereka juga sebagai makhluk hidup sosial dengan latar belakang yang berlainan. 

Paling sedikit ada tiga aspek intelektual, psikologis, dan biologis.
2
 

Perkembangan peserta didik seutuhnya menggambarkan adanya suatu 

perubahan dalam diri seseorang, baik itu perkembangan fisik, emosional, sosial, 

intelegensi maupun perkembangan spiritual yang saling berhubungan satu dengan 

                                                           
1
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yang lainnya. Pendidikan di sekolah lebih dikenal dengan belajar mengajar. Proses 

belajar mengajar ini terjadi dengan melibatkan banyak faktor, baik guru, peserta 

didik, bahan atau materi, fasilitas maupun lingkungan. Namun corak dan bentuk 

pendidikan di sekolah semuanya berpusat pada aktivitas belajar siswa inilah yang 

harus direncanakan, disusun dan dievaluasi hasilnya.
3
 

Pendidikan Islam adalah usaha untuk membimbing dan mengembangkan 

potensi manusia secara optimal agar dapat menjadi pengabdi Allah yang setia, dan 

dengan pertimbangan latar belakang perbedaan individu, tingkat usaha, jenis kelamin, 

dan lingkungan masing-masing.
4
 Sebagaiman dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa 

Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki imu pengetahuan 

dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, 

niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.” 
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Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada siswa kelas VIII di Madrasah 

Paradigma Palembang, bahwa sebagian besar penguasaan siswa terhadap 

materiakhlak tercela masih tergolong rendah karena banyak nilai siswa yang dibawah 

KKM yaitu 75,00. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa hanya 

menerima, siswa tidak berani mengemukakan ide atau pendapat apabila diberi 

pertanyaan, serta bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti. Dalam 

pembelajaran ini dapat menyebabkan tidak berkembangnya kreativitas, dan 

keterampilan peserta didik serta partisipasi aktif peserta didik mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Masih banyak hambatan pembelajaran Akidah Akhlak di kelas, khususnya 

pengembangan pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa, diantaranya adalah 

kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, 

tidak ada timbal balik dan interaksi yang melibatkan guru dan siswa. Karena guru 

satu-satunya sumber belajar di dalam pembelajaran, tidak ada interaksi antara siswa 

karena hanya duduk, dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. 

Pendidikan Akidah Akhlak sebagai salah satu dari bagian materi pendidikan 

memiliki tanggung jawab untuk dapat merealisasikan tujuan pendidikan nasional. 

Sebagai bagian dari mata pelajaran di Madrasah, Akidah Akhlak seringkali 

mengalami kendala yaitu kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran ini karena 

proses pembelajarannya yang monoton menggunakan metode ceramah dan mencatat. 
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Sehingga siswa merasa jenuh dan bosan terhadap proses belajar mengajar yang 

berlangsung. 

Sebenarnya kejenuhan melanda disaat mengikuti pembelajaran apalagi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam konteks ini Akidah Akhlak ini bukanlah 

suatu hal yang baru. Karena kejenuhan dalam belajar bisa dialami oleh siapa saja 

tidak memandang umur tetapi di sinilah peran strategi pembelajaran untuk mengatasi 

hal tersebut. 

Pelaksanaan strategi pembelajaran pada bidang studi Akidah Akhlak 

tampaknya belum efektif. Karena strategi pembelajaran yang diterapkan lebih 

mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai dan tidak didukung oleh strategi-

strategi yang lain. Karena, penggunaan strategi tidak akan efektif tanpa ada strategi 

pembantu. Sehingga proses  pembelajaran monoton dan kejenuhan akan menghampiri 

siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran tersebut.  

Beberapa bentuk kejenuhan yang menghampiri siswa diantaranya adalah 

mengantuk di kelas, mengobrol dengan siswa yang lain, coret-coret di buku pelajaran, 

dan termenung. Kejenuhan dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai 

pada batas kemampuannya karena bosan dan keletihan mental. 

Pelaksaan pembelajaran dengan menggunakan strategi yang bervariatif masih 

sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan penguasaan guru terhadap 

strategi pembelajaran yang ada. Untuk itu guru perlu meningkatkan tingkat 

pembelajaran dimulai dengan rancangan pembelajaran yang baik. Kenyataannya 
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masih banyak ditemui proses belajar yang kurang berkualitas, tidak efisien dan 

kurang mempunyai daya tarik. Bahkan cenderung membosankan sehingga hasil 

belajar yang dicapai kurang optimal. 

Oleh karena itu, pembelajaran Akidah Akhlak harus dibuat lebih menarik dan 

menyenangkan. Jadi, guru harus bisa memilih strategi yang tepat karena strategi 

belajar merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dengan memilih strategi mnemonic ini yaitu bertujuan untuk membantu dan 

mempermudah siswa untuk menerima pelajaran atau informasi yang disampaikan 

guru terserap secara maksimal, karena dalam proses pembelajaran ini siswa dapat 

mengembangkan kreatifitas dan aktifitas siswa. 

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang masalahdan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi 

Mnemonic Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Kelas VIII Di MTs Paradigma Palembang” 

B. Batasan Masalah 

Dalam upaya memperjelas dan mempermudah penelitian maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut:  

1. Mata pelajaran akidah akhlak pada materi akhlak tercela. 

2. Siswa yang akan dijadikan objek peneliti adalah kelas VIII A dan VIII B. 

3. Melihat pengaruh penerapan strategi mnemonic terhadap hasil belajar siswa. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut.  

1. Bagaimana hasil belajar siswa yang tidak diterapkan strategi mnemonic pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII di MTs Paradigma Palembang? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa yang diterapkan strategi mnemonic pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII di MTs Paradigma Palembang? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang tidak diterapkan strategi 

mnemonic dan yang diterapkan strategi mnemonic pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak kelas VIII di MTs Paradigma Palembang?  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang tidak diterapkan strategi 

mnemonic pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII di MTs 

Paradigma Palembang. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diterapkan strategi mnemonic 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII di MTs Paradigma 

Palembang. 
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c. Untuk mengetahui Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang tidak 

diterapkan strategi mnemonic dan yang diterapkan strategi mnemonic pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII di MTs Paradigma Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi guru sebagai bahan informasi tentang langkah-langkah dalam 

mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan strategi mnemonic dan 

kemampuan penguasaan materi siswa. 

b. Bagi siswa untuk terus meningkatkan dan menggunakan kemampuan yang 

ada dalam dirinya agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

c. Bagi kepala sekolah agar dapat memberikan petunjuk dan bimbingan 

kepada bawahannya, khususnya guru agar senantiasa memperhatikan 

meningkatkan kinerjanya.  

d. Bagi penulis pribadi guna meningkatkan pengetahuan dan memperluas 

wawasan keilmuan. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan kepustakaan merupakan kumpulan hasil penelitian yang relevan. 

Maksudnya meninjau atau memeriksa kepustakaan, baik kepustakaan fakultas 

Tarbiyah maupun Institut serta skripsi atau karya ilmiyah yang bersangkutan dengan 

permasalahan yang akan diteliti yang lebih mengkususkan pengkajian terhadap  

penelitian yang terdahulu untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada 

mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan 
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terhadap beberapa kepustakaan, maka diketahui sudah ada beberapa hasil penelitian 

yang bisa dijadikan rujukan, diantaranya adalah: 

Sugiarti, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Strategi Mnemonic Pada 

Mata Pelajaran Fisika Kelas VII di SMP Negeri 7 Palembang”. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa strategi mnemonic merupakan salah satu alternatif strategi yang 

dapat membuat siswa aktif dan dapat memotivasi siswa sehingga mampu 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar yang dicapai baik. Hal 

ini terbukti hasil pengujian data tes menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa adalah 

87,07 setelah mereka menggunakan strategi mnemonic.
5
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang penulis rencanakan, yaitu 

dari segi penggunaan strategi dengan menggunakan strategi mnemonic. Namun 

terdapat perbedaan skripsi yang akan penulis teliti. Skripsi tersebut meneliti tentang 

penerapan strategi mnemonic, sedangkan penulis ingin melihat adakah pengaruh 

penerapan strategi mnemonic terhadap hasil belajar siswa. 

Fitriana dalam skripsinya “Pengaruh Penggunaan Strategi Mnemonic untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menghafal Nama-nama Nabi dan Rasul di 

Kelas VIII MTs Muqimus Sunnah Palembang”. Dari hasil analisi data akhir 

menunjukkan nilai rata-rata peningkatan kemampuan menghafal siswa kelas VIII.B 

yang menggunakan strategi mnemonic yaitu dengan nilai rata-rata 88,24, sedangkan 

                                                           
5
Sugiarti, “Penerapan Strategi Mnemonic Pada Mata Pelajaran Fisika kelas VII di SMP 

Negeri 7 Palembang”. Skripsi Sarjana Pendidikan, (Palembang: Perpustakaan PGRI, 2007), hlm. 8, t.d 
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kemampuan menghafal siswa kelas VIII.A yang tidak menggunakan strategi 

mnemonic dengan nilai rata-rata 68,65. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan 

kemampuan menghafal siswa yang menggunakan strategi mnemonic itu lebih baik 

dibandingkan kemampuan menghafal siswa yang tidak menggunakan strategi 

mnemonic.
6
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang penulis rencanakan, yaitu 

dari segi penggunaan strategi dengan menggunakan strategi mnemonic. Namun 

terdapat perbedaan skripsi yang akan penulis teliti. Skripsi tersebut meneliti tentang 

pengaruh penggunaan strategi mnemonic dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menghafal nama nabi dan rasul, sedangkan penulis ingin melihat adakah 

pengaruh penerapan strategi mnemonic terhadap hasil belajar siswa. 

Eka Rianti dalam skripsinya ”Penerapan Strategi Mnemonic dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi 

Nama-nama Malaikat di MTs Nurul Huda Sindang Sari Kecamatan Lempuing 

Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 

Pertama, sebelum penerapan strategi mnemonic jumlah siswa yang mendapat nilai 

raport yang tinggi ada 3 orang, nilai sedang ada 14 orang, dan rendah ada 3orang. 

kedua, sesudah penerapan strategi mnemonic, jumlah siswa yang mendapat nilai 

raport tinggi ada 4 orang, nilai rendah ada 10 orang, dan rendah ada 6 orang, namun 

                                                           
6
Fitriana, “Pengaruh Penggunaan Strategi Mnemonic untuk Meningkatkan Kemampuan siswa 

dalam Menghafal Nama-nama Nabi dan Rasul di kelas VIII MTs Muqimus Sunnah Palembang”. 

Skripsi  Pendidikan Agama Islam, (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2007), hlm.60, t.d.   
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nilai rata-rata siswa kelas VII MTs Nurul Huda Sindang Sari meningkat dari 7,325 

menjadi 8,205. Ketiga, hasil raport siswa menunjukkan Ha diterima Ho yang ditolak 

yang berarti ada peningkatan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah 

diterapkannya strategi mnemonic yang mengalami peningkatan signifikan.
7
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang penulis rencanakan, yaitu 

dari segi penggunaan strategi dan pada mata pelajaran. Namun terdapat perbedaan 

skripsi yang akan penulis teliti. Skripsi tersebut meneliti tentang penerapan startegi 

mnemonic dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sedangkan penulis ingin meneliti 

adakah pengaruh penerapan strategi mnemonic terhadap hasil belajar siswa. 

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian Strategi 

Istilah strategi berasal dari kata kerja dan kata benda. Dalam bahasa Yunani 

sebagai kata benda, yaitu stetegos, merupakan gabungan kata “stragos” (militer) 

dan “ago” (memimpin). Sebagai kata kerja, strategi berarti merencanakan (to 

plan).
8
 Dalam kamus Bahasa Indonesia strategi berarti rencana yang cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
9
 Dalam sumber lain strategi 
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 Eka Rianti,”Penerapan Strategi Mnemonic dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 
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8
Sudjana S, Strategi Pembelajaran, Cet.4 (Bandung : Falah Production, 2005), hlm.5  

9
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dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.859 
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merupakan upaya untuk mencari cara, atau mencari langkah yang tepat dalam 

mengerjakan sesuatu.
10

 

Strategi sebenarnya mengandung banyak pengertian, hampir setiap kegiatan 

manusia dapat saja dikatakan sebagai strategi, dan hampir setiap langkah manusia 

memerlukan strategi. Mc.Leod mengutarakan bahwa secara harfiah dalam bahasa 

Inggris, kata “strategi” dapat diartikan sebagai seni (art) melaksanakan stratatem 

yakni siasat atau rencana.
11

 Di dalamEnsiklopedia Pendidikan, strategi ialah art of 

bringing forces to the battle field in favourable position. Dalam pengertian ini 

strategi adalah suatu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur dalam 

posisi yang paling mengutungkan.
12

 

Demikian juga pengertian strategi menurut Syaipul Bahri Djamarah dan 

Aswan Zain: 

Secara umum strategi mempunyai pengertian “ suatu garis-garis besar 

haluan” untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dalam belajar mengajar strategi bisa diartikan 

sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
13

 

 

Dalam proses belajar mengajar sering digunakan lebih dari satu strategi 

disebabkan tujuan yang dicapai biasanya berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya dalam rangka usaha mencapai tujuan yang lebih umum. Dalam konteks 
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Hasron Usman dan Muh Misdar, Strategi Belajar Mengajar, (Palembang : Fakultas 
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pengajaran, strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana 

mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan variabel pengajaran (tujuan, 

bahan, metode, serta alat evaluasi) agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
14

 

Kemudian menurut Ahmad Rohani mengutip pendapat Nana Sudjana 

mengatakan bahwa strategi mengajar (pengajaran) adalah “taktik” yang 

digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar (pengajaran) agar 

dapat mempengaruhi para siswa (peserta didik) mencapai tujuan pengajaran 

secara lebih efektif dan efisien.
15

 

Strategi mengajar pada dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau praktek 

guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu, yang dinilai lebih efektif dan 

lebih efisien. Dengan kata lain strategi mengajar adalah taktik atau metode yang 

digunakan guru dalam melaksanakan atau mempraktek mengajar di kelas agar 

dapat mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dari uraian di atas bahwa strategi secara umum adalah suatu cara yang 

dilakukan oleh guru terhadap anak didik dalam suatu proses kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.   
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Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 

2010),hlm. 147 
15

Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007),hlm. 34 
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2. Mnemonic 

Strategi mnemonic dalam Kamus Lengkap Psikologi adalah seni 

meningkatkan daya ingat dengan bantuan.
16

Menurut Muhibbin Syah muslihat 

mnemonic merupakan kiat khusus yang dijadikan “alat pengait” mental untuk 

memasukkan item-iten informasi ke dalam akal siswa.
17

 Sedangkan menurut Jhon 

W Santrock strategi mnemonic adalah bantuan memori untuk mengingat 

informasi.
18

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan strategi mnemonic merupakan suatu 

trik untuk membantu siswa agar informasi atau materi yang diajarkan mudah 

diingat atau materi dapat terserap secara maksimal dan mudah diingat oleh siswa 

tersebut materi yang diajarkan. 

3. Hasil Belajar 

Menurut Slameto hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu 

proses usaha setelah melakukan kegiatan belajar yang dapat diukur dengan 

menggunakan tes guna melihat kemajuan siswa.
19

Menurut Sudjana hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman 

belajar.
20

 

                                                           
16

 James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2011), 

hlm. 307   
17

Muhhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013), hlm. 179 
18

 Jhon W Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana), hlm. 331 
19

Slameto, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: P.T Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 7 
20

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 22 
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Menurut Hamalik memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang 

diperoleh dapat di ukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar 

sungguh-sungguh.
21

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah acuan atau 

patokan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap bahan ajar 

atau materi dengan melakukan evaluasi pada setiap akhir proses pembelajaran 

untuk mengukur hasil belajar tersebut diperlukan tes.  

G. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Sukardi membedakan variabel 

menjadi dua yaitu:(1) Variabel bebas,variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, (2) Variabel terikat, yakni 

varibel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanyavariabel bebas.
22

. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian pokok, yaitu 

1. Variabel bebas  : Penerapan strategi mnemonic. 

2. Variabel terikat : Hasil belajar siswa. 

 

 

 

                                                           
21

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2006), hlm. 155 
22

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 179 
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Skema Variabel 

 

 

 

 

H. Definisi Operasional 

Penerapan strategi mnemonic yang dimaksudkan adalah sebuah trik atau metode 

yang digunakan dalam mengingat materi pelajaran agar materi atau informasi dapat 

terserap secara maksimal dan efektif. Selain itu juga penerapan strategi mnemonic 

adalah mempraktekkan suatu strategi pembelajaran mnemonic dalam pembelajaran 

akidah akhlah kelas VIII di MTs Paradigma dengan tujuan strategi pembelajaran 

tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Sedangkan hasil belajar siswa adalah sesuatu yang diperoleh siswa atau 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar yang 

dapat diukur melalui kemajuan siswa setelah belajar sungguh-sungguh. Serta dapat 

menjadi acuan atau patokan guru untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran dengan melakukan avaluasi pada setiap akhir proses pebelajaran 

dengan memberikan tes.  

 

 

 

Variabel x (Bebas) 

Penerapan strategi 

mnemonic 

Variabel Y (Terikat) 

Hasil belajar siswa 
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I. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap 

suatu persoalan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Perlu diadakan 

penelitian terlebih dahulu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha  : Ada perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan yang diterapkan strategi 

mnemonic pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII di MTs Paradigma 

Palembang. 

Ho :  Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan yang diterapkan strategi 

mnemonic pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII di MTs Paradigma 

Palembang. 

J. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang berbentuk tes, peneliti 

memberikan soal tes yang berjumlah 10 item soal dalam bentuk pilihan ganda. 

Untuk memberikan skor hasil jawaban pre-test dan post-test siswa pada setiap 

butir soal pilihan ganda terlebih dahulu peneliti mebuat bobot penskoran atau 

acuan penskoran. Bobot skor dari seluruh soal jika benar semua maka mendapat 

skor 10. Skor tertinggi adalah 10 dengan kriteria jawaban benar semua dan skor 

terendah adalah 0 dengan kriteria kurang tepat jawaban yang diberikan. 
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2. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu
23

.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode eksperimen. Penelitian eksperimen adalah untuk 

menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab-akibat dengan cara 

mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen satu atau lebih 

perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol 

yang tidak dikenai kondisi perlakuan. 

Design penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Adapun design penelitian ini dapat di lihat 

sebagai berikut:
24

 

E O1 X O2 

K O3  O4 

 

Keterangan: 

E : Kelas eksperimen 

K : Kelas kontrol 

X : Perlakuan 

O1 : Pre-Test kelompok eksperimen 

O2 : Post-Tes kelompok eksperimen 

                                                           
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, ( Bandung : Alfabeta, 2013 ), hal. 2 
24

Ibid., hlm. 79 
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O3 : Pre-Test kelompok kontrol 

O4 : Post-Test kelompok kontrol 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan universum, dimana universum itu dapat berupa 

orang, benda atau wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti.
25

 Populasi 

(universe) adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan 

penelitian).
26

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

MTs. Paradigma Palembang dengan jumlah siswa sebagai berikut: 

Tabel  

Jumlah Populasi 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

VII A 14 12 26 

VII B 16 13 29 

VII C 8 11 19 

VIII A 11 14 25 

VIII B 16 7 23 

IX A 8 11 19 

IX B 15 10 25 

IX C 12 12 24 

Jumlah 100 90 190 

 Sumber: Dokumentasi MTs Paradigma Palembang 2015.  

 

 

                                                           
25

 Sudarwan Danim, Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), hal. 89 
26

Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik II, (Jakarta: Bumi Aksara,2004), hal. 140 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII A sebagai 

kelompok kontrol dan kelas VIII B sebagai kelompok eksperimen yang 

diambil secara purposive sampling dari keseluruhan kelas VIII MTs 

Paradigma Palembang. Masing-masing kelas berjumlah 29 dan 25  siswa. 

Tabel 2 

Jumlah Sampel 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

VIII A 11 14 25 

VIII B 16 7 23 

Sumber: Data Sementara dari Tata Usaha MTs Paradigma Palembang 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Data kuantitatif yaitu data yang diambil dari test siswa untuk mengetahui 

pengaruh penerapan strategi mnemonic terhadap hasil belajar siswa. 

Sedangkan data kualitatif yaitu data tentang jumlah siswa, jumlah guru dan 

hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. 

Sumber data primer merupakan sumber data pokok, yaitu siswa sebagai 

sampel. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang, 
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yaitu sekolah, guru serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya: 

a. Observasi 

Adalah observasi awal yang digunakan peneliti untuk melihat proses 

pembelajaran materi pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan melihat 

fenomena yang ada seperti kejenuhan siswa ketika proses pembelajaran 

berlangsung dan guru yang tidak terlalu memahami mengetahui strategi 

pembelajaran. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di sekolah tersebut. 

b. Tes 

Tes diberikan kepada siswa kelas eksperimen sebelum dan sesudah 

proses pembelajaran. Test ini dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 10 soal. 

langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1. Mengadakan Pre-Test 

Tes yang diberikan kepada siswa sebelum mereka mengikuti 

program pembelajaran. soal-soal dalam pre-test sama dengan soal-soal 

dalam post-test (evaluasi). Hasil pre-test bermanfaat sebagai bahan 

perbandingan dengan hasil post-test setelah siswa mengikuti program 

pembelajaran. 
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2. Mengadakan Post-Test (evaluasi) 

Jika pre-test diberikan sebelum mengikuti proses pembelajaran, 

maka post-test diberikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran 

dan yang diberikan pada post-test adalah soal yang sama dengan yang 

diberikan pada pre-test.  

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

keadaan siswa dan keadaan guru serta karyawan. sarana dan prasarana serta 

hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian di MTs Paradigma.  

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis datanya, 

untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dengan 

menggunakan rumus Tes “t”. Rumus ini digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesa nihil yang menyatakan antara dua buah maen sampel yang diambil 

secara random dari populasi yang sama. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:
27

 

 

Keterangan :  

to  : Hasil akhir perbandingan 

M1  :Mean variabel X 

                                                           
27

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2010), hal. 

346 
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M2  : Mean variabel Y 

SEM1-M2   : Standar Error perbedaan antara mean variable 1 dan mean       

variable 2 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a) Mencari Mean variable X (Variabel I) menggunakan rumus:  

MX atau M1 =   

b) Mencari Mean Variabel Y (Variabel II) menggunakan rumus :  

My atau M2 =  

c) Mencari SD Variabel X menggunakan rumus: 

SDx atau SD1=  

d) Mencari SD Variabel Y menggunakan rumus : 

SDy atau SD2 =  

e) Mencari Standard Error Mean Variabel Xmenggunakan rumus: 

 =  

f) Mencari Standard Error Mean Variabel Y menggunakan rumus : 

 =  

g) Mencari Standard Error Perbedaan antara mean Variabel X dan mean Variabel 

Y  dengan menggunakan rumus : 

   =  

h) Kemudian mencati “t” atau t0: 
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i) Mencari Interpretasi terhadap  dengan prosedur sebagai berikut: 

a) Merumuskan Hipotesis alternatifnya (Ha): “ada (terdapat) perbedaan 

Mean yang signifikan antara Variabel X dan variabel Y. 

b) Merumuskan Hipotesis Nihilnya (Ho): “tidak ada (tidak terdapat) 

perbedaan Mean yang signifikan antara Variabel X dan variabel Y. 

j) Menguji kebenaran / kepalsuan kedua hipotesis tersebut di atas dengan 

membandingkan besarnya t hasil perhitungan (  dan t yang tercaantum 

pada tabel nilai “t”, dengan terlebih dahulu menetapkan degressof 

fredomnya atau derajat kebebasannya, dengan rumus: 

df atau db = N-1 

K. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini mengemukakan: Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Variabel 

Penelitian, Definisi Operasional, Hipotesis, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, 

Metode Penelitian, Teknik Analisi Data,dan Sistematika Pembahasan.  

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan: Pengertian Strategi mnemonic, 

Kegunaan Strategi mnemonic, Langkah-langkah Strategi mnemonic, Macam-

macam Strategi mnemonic, Kelebihan dan Kekurangan Strategi mnemonic. 
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Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, bab ini mengemukakan: Sejarah 

Singkat Berdirinya MTs Paradigma, Letak Geografis, Visi Misi MTs Paradigma, 

Keadaan Guru, Keadaan Siswa, Proses Belajar Mengajar dan Struktur Organisasi. 

Bab IV Analisis Data, bab ini mengemukakan: Berisi tentang Penerapan Strategi 

mnemonic Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada  Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Pada Materi Akhlak Tercela Kelas VIII Di MTs Paradigma 

Palembang 

Bab V Penutup, bab ini mengemukakan: Kesimpulan dan Saran  

 


