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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Mnemonic 

1. Pengertian Strategi Mnemonic 

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).
1
Dalam kamus Bahasa Indonesia strategi berarti rencana yang cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
2
 Dalam sumber lain strategi 

merupakan upaya untuk mencari cara, atau mencari langkah yang tepat dalam 

mengerjakan sesuatu.
3
 

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.
4
Di dalamEnsiklopedia 

Pendidikan, strategi ialah art of bringing forces to the battle field in favourable 
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position. Dalam pengertian ini strategi adalah suatu seni membawa pasukan ke 

dalam medan tempur dalam posisi yang paling mengutungkan.
5
 

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.
6
 

 

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 

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.
7
 

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 
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dapat mempengaruhi para siswa (peserta didik) mencapai tujuan pengajaran 

secara lebih efektif dan efisien.
8
 

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. 

Mnemonic dalam Kamus Lengkap Psikologi adalah seni meningkatkan 

daya ingat dengan bantuan.
9
Menurut Muhibbin Syah muslihat mnemonic 

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

item-iten informasi ke dalam akal siswa.
10

 

Menurut Bruno memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, 

penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan.
11

 

Sedangkan menurut Jhon W Santrock strategi mnemonic adalah bantuan memori 

untuk mengingat informasi.
12
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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. 

2. Kegunaan Strategi Mnemonic 

Strategi mnemonic merupakan strategi untuk membantu siswa supaya 

mudah untuk menyerap informasi atau materi yang akan diajarkan oleh guru atau 

pengajar. Untuk itu supaya lebih mengerti berikut ini adalah kegunaan strategi 

mnemonic antara lain: 

Menurut Santrock jika anak perlu startegi konsep, strategi mnemonic dapat 

membantu.
13

 

Menurut Ian Hunter dalam buku Joyce, penguasaan terhadap strategi 

mnemonic yang sederhana dapat membimbing beberapa orang untuk 

membentuk prinsip, pertama kali, bahwa mereka dapat mengontrol dan 

mengubah aktivitas mental mereka sendiri.Perwujudan ini bisa saja 

mendorong mereka untuk menjalankan eksperimentasi otokritik terhadap 

prosedur-prosedur pola belajar dan menghafal yang juga merupakan 

bagian penting dari perkembangan intelektual.
14

 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dari pendapat para ahli di atas 

bahwa kegunaan strategi mnemonic adalah untuk membantu daya ingat dari yang 

susah menyerap materi pelajaran yang diajarkan seorang guru atau membantu 

seorang anak supaya lebih mudah mengingat informasi yang diajarkan oleh guru 

atau pengajar.  
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3. Langkah-langkah Pelaksanaan Strategi Mnemonic 

Langkah-langkah pelaksanaan strategi mnemonic, yaitu: 

a. Mempersiapkan materi 

Menggunakan teknik-teknik yang mencakup menggarisbawahi 

(underlining), membuat daftar (listing), dan merefleksikan (reflecting). 

b. Mengembangkan hubungan-hubungan 

Membuat materi menjadi familiar dan menghubungkan hubungan-

hubungan dengan menggunakan teknik-teknik kata penghubung 

(linkword). 

c. Memperluas gambar(an)-gambar(an) sensorik 

Menyuruh siswa untuk mengasosiasikan gambar tersebut dengan indera 

atau makna yang lebih dari satu dan dengan menciptakan dramatisasi 

lucu melalui asosiasi konyol (ridiculous association) dan melebih-

lebihkan. 

d. Mengingat kembali 

Melakukan recalling pada materi hingga semuanya tuntas dipelajari.
15

 

 

4. Macam-macam Metode dalam Strategi Mnemonic 

Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan macam-macam metode yang 

ada dalam strategi mnemonic antara lain: 

a. Rima (Rhyme) 

Yakni sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata 

dan yang harus diingat oleh siswa. Sajak ini akan lebih baik pengaruhnya 

apabila diberi not-not sehingga dapat dinyanyikan. Nyanyian anak TK 

yang berisi pesan-pesan moral dapat diambil sebagai contoh penyusunan 

rima mnemonic. 

b. Sistem Kata Pasak (Peg Word System) 

Sejenis teknik mnemonic yang menggunakan komponen yang 

sebelumnya sudah dikuasai seperti pasak (paku) mengingat memori 

baru.Kata komponen pasak ini dibentuk berpasang-pasangan seperti 

merah-saga, panas-api. Kata ini berguna untuk mengingat kata dan istilah 

yang memiliki watak yang sama seperti: darah, lipstik, pasangan langit 

dan bumi, neraka dan kata atau istilah yang memiliki kesamaan watak 

(warna, rasa dan seterusnya). 
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c. Metode Losai (Method of Loci) 

Kiat mnemonic yang menggunakan tempat-tempat khusu dan terkenal 

sebagai sarana penempatan kata dan istilah tertentu yang haus diingat 

siswa.Kata “loci” sendiri jamak dari kata “locus” artinya tempat. Dalam 

hal ini, nama-nama kota, jalan, gedung terkenal dapat dipakai untuk 

menempatkan kata dan istilah yang kurang lebih relevan dalam arti 

memiliki kemiripan ciri dan keadaan. 

d. Sistem Kata Kunci (Key Word System) 

Kiat mnemonic yang satu ini relatif tergolong bari dibandingkan kiat-

kiat lainnya. kiat ini mula dikembangkan pada tahun 1975 oleh dua orang 

pakar psikologi, Raugh dan Atkinson. Sistem kata kunci biasanya 

rekayasa secara khusus untuk mempelajari kata dan istilah asing, dan 

konon cukup efektif untuk pengajaran bahasa asing, Inggris misalnya, 

sistem ini berbentuk daftar kata yang terdiri atas unsur-unsur sebagai 

berikut: 1) kata-kata asing, 2) kata-kata kunci yakni kata-kata bahasa local 

yang paling mirip dengan kata yang dipelajari, 3) arti-arti kata asing 

tersebut. 

e. Teknik Kata Penghubung 

Menghubungkan adalah proses mengaitkan atau mengasosiasikan 

satu kata dengan kata yang lain melalui sebuah aksi atau gambaran. 

Hubungan yang dibentuk tidak perlu logis atau realistis, yang penting 

hubungan itu memicu ingatan siswa.
16

 

 

Menurut Joyce macam metode yang ada dalam strategi mnemonic ada 4 

macam ragam antara lain: 

a. Metode Loci 

Dalam metode loci anak menyusun imajinasi atau cara dari auatu 

item yang akan diingat dan membayangkannya dia akan menyimpannya 

dalam lokasi yang dikenali. Kamar dirumah, ruang kerja atau belajar dan 

tempat yang mudah terlihat dan dapat dipakai dalam strategi mnemonic 

ini.Misalnya anak harus mengingat sederetan konsep belajar, mereka 

dapat secara mental membayangkannya, meletakkan dalam ruangan 

dirumah mereka, seperti disebelah pintu masuk, ruang keluarga, ruang 

makan, dapur dan sebagainya.Saat mereka perlu mengambil kembali 

informasi itu, mereka dapat membayangkan rumahnya, lalu 

membayangkan dirinya berjalan dikamar, lalu mengambil kembali konsep 

belajar itu. 
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b. Metode Akrostik 

Akrostik adalah serangkaian kata-kata, baris-baris atau sajak-sajak 

yang huruf pertama atau terakhirnya membentuk suatu kata, kelompok 

kata, atau sesuatu yang lain. Atau disebut juga metodemengingat dengan 

cara mengambil huruf depan dari materi yang ingin diingat, kemudian 

huruf depan ini digabungkan dibuat suatu singkatan atau cerita yang lucu. 

Misalnya untuk mengingat pelangi menggunakan akrostik 

“MEJIKUHIBINIU”, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. 

Dalam pelajaran membaca Al-Qur’an juga dikenal akrostik 

“BAJUDITOKO” untuk mengingat huruf-huruf Qolqolah, yaitu: ba, jim, 

dal, tho dan qof. Selain itu kita dapat menggunakan metode ini untuk 

mengingat urutan nama planet dari posisi yang paling dekat dengan 

Matahari hingga planet terjauh sebagai berikut: Merkurius, Venus, Bumi, 

Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Kita akan 

mengambil huruf depan dari masing-masing planet ini dan buat singkatan 

lucu seperti kalimat Main Volley Ball Membuat Jantung Sehat Untuk 

Nenek Peot. 

c. Metode Akronim 

Metode akronim adalah kata-kata atau kalimat yang disusun untuk 

memperkuat daya ingat dengan cara mengingatkan kita dengan huruf-

huruf pertama dari satu hal yang penting yang perlu kita ingat lagi. Salah 

satu akronim yang terkenal adalah NASA, badan ruang angkasa Amerika 

Serikat, singkatan dari National Aeronautics Space Administration. 

Akronim lain yang biasa diajarkan kepada anak-anak sekolah, antara lain 

ASEAN (Association of South East Asian Nation). Sebuah akronim 

terkadang memasukkan kata kedua agar lebih mudah terbaca seperti 

JABOTABEK. 

d. Metode Kata Kunci 

Strategi penghapal lainnya yang menggunakan imajinasi adalah 

metode kata kunci dimana imajinasi yang hidup diletakkan pada kata 

ganti. Metode ini telah dipakai untuk mengajar murid cara menguasai 

informasi baru seperti kosa kata asing, Negara, Ibu Kota Negara, mata 

uang disuatu Negara dan nama-nama Presiden. Misalnya untuk mengajar 

anak bahwa Annapolis adalah ibu kota Maryland, anda bisa menyuruh 

mereka menhubungkan imajinasi Annapolis dan Maryland seperti dua 

apel yang menikah. 

Menurut Joyce, dkk. peran guru dalam strategi ini adalah membantu 

siswa mengerjakan materi pelajaran. Dengan bekerja menurut kerangka 

rujukan siswa, guru membantu mereka mengidentifikasi objek-objek, 

pasangan-pasangan dan gambar-gambar kunci.Sistem pendukung strategi 

mnemonic adalah semua perangkat bidang kurikulum yang tradisional 

dapat dibawa kedalam permainan.Gambar-gambar, bantuan-bantuan 

nyata, film dan materi-materi audio visual lain sangat berguna, khususnya 
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untuk meningkatkan kekayaan sensorik siswa dalam membentuk asosiasi-

asosiasi.
17

 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam metode yang ada 

dalam strategi mnemonic itu ada berbagai metode yang bisa digunakan untuk 

menerapkan strategi mnemonic antara lain: rima, sistem kata pasak, metode losai 

dan sistem kata kunci, itu semua bisa digunakan untuk menggunakan strategi 

mnemonic untuk mengajar. 

5. Kelebihan Strategi Mnemonic 

a. Strategi mnemonic dapat membantu mereka dalam menangkap materi 

yang telah diajarkan oleh guru atau pembimbing mereka. 

b. Strategi mnemonic dapat membantu siswa menghafal pelajaran dengan 

mudah dan efektif. 

c. Strategi mnemonic dapat memudahkan peserta didik dalam belajar dan 

menghafal materi pelajaran dengan mudah.
18

 

6. Kelemahan Strategi Mnemonic 

a. Persiapan dan perencanaan program memerlukan waktu yang lumayan 

lama. 

b. Peserta didik tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi langsung 

dengan pengajar, seperti meminta penjelasan yang kurang dimengerti. 
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c. Modul disusun secara terpusat sehingga besar kemungkinan bahan yang 

disajikan kuran relevan dengan kebutuhan peserta didik. Seperti bahasa 

yang sulit dipahami, kurang jelas dalam mengilustrasikan, dan 

sebagainya.
19

 

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Secara umum belajar adalah proses dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu 

sehinggan tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup tidak 

lain adalah hasil dari belajar.
20

 

Belajar adalah suatu proses perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
21

 

Sedangkan menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
22
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Untuk mengetahui hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai materi atau belum. 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai setelah melalui pembelajaran jika 

dikaitkan dengan belajar mengajar, maka mempunyai arti hasil yang dicapai siswa 

melalui aktivitas belajar, menurut hasil merupakan kemampuan yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. 

Menurut Oemar Hamalik, hasil belajar tampak terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri siswa, yang dapat diambil dan diukur akan pengetahuan sikap dan 

keterampilan.
23

 

Menurut Nana Sudjana bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

merupakan hal penting yang akan dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana 

keberhasilan seorang siswa dalam belajar.
24

 

Suatu perubahan perilaku dapat dianggap sebagai hasil belajar apabila 

pencapaian suatu tujuan belajar sebagai latihan atau uji coba yang disengaja dan 

merupakan perilaku yang berfungsi efektif dalam kurung waktu tertentu. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

hasil atau kemampuanyang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran berupa pengetahuan yang tidak hanya kecakapan tetapi juga 
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pengahayatan pada individu dan untuk mengetahui hasil dari belajar tersebut dapat 

dilakukan melalui penelitian berupa tes, latihan atau ulangan. 

2. Macam-macam Hasil Belajar 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. 

Benyamin Bloom, menyebutkan ada tiga kawasan perilaku sebagai hasil 

belajar, yaitu:
25

 

a. Hasil belajar kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek yakni pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

b. Hasil belajar efektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

c. Hasil belajar psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik, tingkah laku manusi terdiri dari 

sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak pada perubahan pada aspek-aspek 

tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 
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keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, budi pekerti dan 

sikap.
26

 

Maka dari berbagai macam hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang didapat siswa ketika melakukan kegiatan belajar 

mengajar, berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan dan kemampuan siswa 

sebagai dalam bertindak. 

Kriteria keberhasilan guru dan siswa dalam melaksanakan program 

pembelajaran dilihat dari kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa.Informasi ini 

diperoleh melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi pada prinsipnya bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja dan tujuan ini bisa dicapai jika ada tindak lanjut dari 

kegiatan evaluasi, evaluasi akan memberikan informasi tingkat pencapaian belajar 

siswa yaitu konsep-konsep yang belum dikuasai oleh sebagian besar siswa. 

3. Cara Mencapai Hasil Belajar 

Keberhasilan proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh banyak variabel. 

Diantara banyak variabel tersebut satu yang terpenting adalah variabel 

metode/model pembelajaran.Pemilihan dan perencanaan metode yang tepat dan 

menarik sangat besar pengaruhnya terhadap daya serap siswa terhadap materi dan 

keberhasilan dalam pembelajaran. 

Karena metode pembelajaran merupakan variabel yang sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran, maka guru seharusnya: 
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a. Memahami berbagai konsep tentang metode pembelajaran, termasuk 

landasan paradigmatik dan teoritiknya. 

b. Mampu memilih metode pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan tujuan, materi, saran, 

situasi, karakteristik peserta didik, kelebihan-kelebihan metode dan 

sebagainya. 

c. Menguji coba dan melatih penerapan metode itu berulang-ulang sebelum 

proses pembelajaran berlangsung. 

d. Mengevaluasi metode pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini 

dengan melihat kelebihan dan kekurangannya dan memperbaiki 

kekurangannya yang ada.
27

 

 

Hasil belajar juga dapat dicapai dengan penggunaan metode, seperti yang 

dijelaskan di bawah ini: 

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno menyatakan bahwa metode 

merupakan fasilitas untuk mengantarkan bahan pelajaran dalam upaya 

mencapai tujuan. Oleh karena itu, bahan pelajaran yang disampaikan tanpa 

memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit guru dalam 

mecapai tujuan pengajaran. Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan 

pengajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang 

tepat.Kelas yang kurang bergairah dan kondisi anak didik yang kurang kreatif 

dikarenakan penentuan metode yang kurang sesuai dengan sifat bahan dan 

tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa 

metode adalah suatu cara yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dikatakan demikian bahwa metode dapat mempengaruhi jalannya 

kegiatan belajar mengajar.
28

 

 

Selain pendapat di atas, hasil belajar juga dapat dicapai dengan cara 

menimbulkan kelebihan yang dimiliki, ciptakan motivasi yang tinggi, memiliki IQ 

(intelegensi) yang tinggi, pilih lingkungan yang baik, dan ciptakan cara (situasi) 

yang menciptakan hasil belajar. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara mencapai hasil belajar 

adalah dengan cara penggunaan model atau metode mengajar, karena bahan 

pelajaran yang disampaikan tanpa memperhatikan pemakaian metode justru akan 

mempersulit guru dalam mencapai tujuan pengajaran. Guru harus mampu memilih 

dan menentukan model/metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

dengan mempertimbangkan tujuan, materi, sarana, situasi, karakteristik peserta 

didik, kelebihan-kelebihan model/metode, dan sebagainya. Serta dapat dicapai 

juga dengan cara motivasi, IQ, dan cara menciptakan hasil belajar. 

4. Kriteria Hasil Belajar 

Sukses dalam mengajar hendaknya dinilai berdasarkan hasil-hasil yang 

mantap atau tahan lama dan yang dapat dipergunakan oleh di pelajar dalam 

hidupnya. Berhasil atau tidaknya mengajar bergantung pada lama dan mantapnya 

bahan pelajaran itu dikuasai oleh murid-murid di samping itu mengajar dilakukan 

dengan sukses apabila anak-anak menggunakan apa yang dipelajarinya dengan 

bebas serta penuh kepercayaan dalam berbagai situasi dalam hidupnya. 

Pupu Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, menyatakan bahwa cirri-ciri hasil 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individu maupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran khusus telah dicapai oleh 

siswa baik secara individual maupun kelompok. 

c. Terjadinya proses pemahaman materi yang secara sekuensial mengantarkan 

materi tahap berikutnya.
29
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Ahmadi dan Suprijono dalam buku Nyanyu Khodijah menyatakan bahwa 

cirri-ciri hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a. Terjadi secara sadar 

b. Bersifat fungsional 

c. Bersifat aktif dan positif 

d. Bukan bersifat sementara 

e. Bertujuan dan terarah  

f. Mencakup seluruh aspek perilaku
30

 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria belajar 

adalah hasil belajar yang diperoleh anak didik tahan lama, hasil belajar yang 

diperoleh oleh anak didik bermakna atau dapat dipergunakan anak didik dalam 

hidupnya, baik pada masa kini atau masa yang akan datang, hasil belajar yang 

diperoleh anak didik menimbulkan perubahan perilaku yang permanen dalam diri 

anak didik, hasil belajar itu dapat membentuk karakternya yang menjadi 

perilakunya setiap melakukan tindakan di dalam hidupnya, daya serap terhadap 

bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu 

maupun kelompok, perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus 

telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok, terjadinya 

proses pemahaman materi yang secara seksual mengantarkan materi tahap 

berikutnya, terjadi secara sadar, bersifat fungsional, bersifat aktif dan positif, 

bertujuan dan terarah, mencakup seluruh aspek perilaku. 
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5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya tetapi secara 

umum dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.
31

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. 

a. Faktor internal 

1. Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar.Bila seseorang selalu tidak sehat, sakit kepala, 

demam, pilek, batuk dan sebagainya, dapat mengakibatkan tidak 

bergairah untuk belajar.Demikian pula halnya jika kesehatan rohani 

kurang baik, misalnya mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa, 

karena konflik dengan pacar, orang tua atau sebab lainnya, hal ini 

mengganggu atau mengurangi semangat belajar.karena itu, 

pemeliharaan kesehatan sangat penting bagi setiap orang baik fisik 

maupun mental, agar badan tetap kuat, pikiran selalu segar dan 

bersemangat melaksanakan kegiatan belajar. 

2. Intelegensi dan bakat 

Bila seseorang memiliki intelegensi tinggi dan bakatnya ada dalam 

bidang yang dipelajari, maka proses belajarnya akan lancar dan sukses 
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bila dibandingkan dengan orang yang memiliki bakat saja tetapi 

intelegensinya rendah.  

3. Minat dan motivasi 

Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar dan juga datang 

dari hai sanubari. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan 

prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan 

menghasilkan prestasi yang rendah. Motivasi berbeda dengan minat.Ia 

adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu 

pekerjaan.
32

 

4. Cara Belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. 

Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis, 

dan ilmu kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

Di samping itu, peril diketahui bagaimana cara-cara belajar dengan 

menggunakan teknik diskusi, melaksanakannya dengan baik, 

merumuskan hasilnya dan sebagainya. 

b. Faktor eksternal  

1. Keluarga 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak 

dalam belajar.Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 
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penghasilan, cukup atau kurangnya bimbingan dari orang tua, akrab 

atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak.Di samping itu, faktor 

keberadaan rumah juga turut mempengaruhi hasil belajar.Besar atau 

kecilnya rumah, ada atau tidaknya media belajar seperti papan tulis, 

gambar, peta, meja belajar, dan sebagainya, semuanya itu turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. 

2. Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar.Kualitas guru, metode pengarannya, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas / perlengkapan 

sekolah, keadaan ruangan dan jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata 

tertib sekolah dan sebagainya. 

3. Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar.Bila di sekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakatnya tediri dari orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya bersekolah tinggi dan moralnya 

baik. Hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. 

4. Lingkungan sekitar 
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Keadaan lingkungan tempat tinggal juga sangat penting dalam 

mempengaruhi hasil belajar.Keadaan lingkungan, bangunan rumah, 

suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya.
33

 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran baik guru maupun orang tua diharuskan memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran itu 

sendiri baik faktor internal maupun eksternal. Yang mana kesemua faktor-faktor 

tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.Dengan demikian, hasil 

belajar siswa dalam hal membaca dan menulis bukan hanya karena faktor-faktor 

dari siswa itu sendiri yang memiliki pengaruh besar dalam pencapaian hasil 

belajar, melainkan faktor-faktor dari luar diri siswa juga berpengaruh dalam 

pencapaian hasil belajarnya. 

 

C. Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Mata pelajaran Akidah akhlak merupakan sub dari mata pelajaran pendidikan 

Agama Islam di madrasah, adapun pengertian dari Akidah Akhlak itu sendiri 

menurut Ibrahim dan Darsono adalah sebagai berikut:
34

 

Akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata 

Aqada.Menurut bahasa, kata tersebut mempunyai arti ikatan dua utas tali dalam 
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satu simpul sehingga kedua tali tersebut menjadi tersambung.Dengan demikian, 

Akidah menurut bahasa berarti ikatan.Akidah menurut istilah adalah beberapa 

urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa, 

menjadi keyakinan, dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Sedangkan, 

Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata “khuluq” yang 

mempunyai arti budi pekerti, watak, tingkah laku, perangai, dan tabi’at. 

Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan Akidah Akhlak adalah upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati dan mengimani Allah dan merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia 

dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 

penggunaan pengalaman dan kebiasaan.
35

 

Salah satu materi yang dipelajari dalam pelajaran Akidah Akhlak adalah 

tentang Akhlak.Secara gari besar, akhlak dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu 

akhlak terpuji (akhlakul mahmudah) dan akhlak tercela (akhlakul madzmumah).
36

 

2. Pengertian Akhlakul Madzmumah 

Akhlakul madzumah adalah perangai atau tingkah laku yang tercermin pada 

diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan 

orang lain. Akhlak madzmumah dapat juga diartian sebagai perbuatan yang tidak 

dibenarkan oleh agama (Allah dan Rasulnya). Akhlak madzmumah dapat juga 
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diartikan sebagai sifat dan perilaku yang tidak saja mendatangkan kerugian buat 

orang lain, tetapi juga kerugian buat diri sendiri.
37

 

3. Macam-macam Akhlakul Madzmumah 

Setiap orang mempunyai harga diri dan berusaha untuk mempertahankan 

harga dirinya.Cara yang tepat untuk menjaga diri ialah memiliki akhlakul karimah 

dan menjauhkan diri dari akhlakul madzmumah. Akhlakul madzmumah amat 

banyak macamnya diantaranya: 

a. Ananiyah (Egois) 

Kata ananiyah berasal dari kata bahasa Arab, ‘ana yang berarti aku. 

Ananiyah berarti egoisme, atau sikap mementingkan diri sendiri dan kurang 

perduli terhadap orang lain. Seorang yang egois cenderung ingin memuji diri 

sendiri dan menampilkan diri di depan khalayak umum.
38

 

Ananiyah adalah sikap suka mementingkan diri sendiri dan sekaligus 

meremehkan kepentingan orang lain. Sikap ananiyah tidak disukai dalam 

pergaulan karena sering menimbulkan kekecewaan pihak lain. 

Contoh sikap ananiyah antara lain: 

1. Ingin selalu diperhatikan orang lain. 

2. Ingin selalu senang dalam pembicaraan sesuatu. 

3. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar kehendaknya dapat tercapai 

walaupun tidak sesuai dengan kehendak pihak lain. 
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4. Selalu berusaha membela diri dalam suatu pembicaraan. 

5. Kurang memperhatikan perasaan pihak lain. 

Sikap egois berarti mengabaikan pihak lain yang berarti suatu sikap 

sombong atau takabur. Islam mendidik umatnya agar memiliki akhlak yang 

mulia dan menghormati orang lain dengan tulus. 

Akibat buruk sikap egois antara lain: 

1. Tidak disukai dalam pergaulan karena pihak lain merasa tidak 

dihargai. 

2. Dijauhi dalam pergaulan, sehingga lambat laun dapat menimbulkan 

tekanan batin bagi diri sendiri. 

3. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya yang 

paling benar, sedangkan orang lain banyak salah. 

4. Kaku dalam pergaulan, sehingga sulit mencapai ketentraman hidup 

bersama masyarakat di lingkungan.
39

 

b. Putus Asa 

Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah 

gagal dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha 

untuk melanjutkan apa yang diinginkan. 

Kita boleh gagal, kita boleh salah, boleh juga tertimpa musibah. Namun, 

kita tidak boleh menyerah dan putus asa. setiap kegagalan hendaknya kita 
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jadikan cambuk untuk membangkitkan semanga baru. Maka tak ada alasan 

bagi generasi muslim untuk berputus asa, bahkan Allah melarang kita untuk 

berputua asa. Oleh karenanya, Al-Qur’an mengingatkan kepada manusia agar 

tidak berputus asa dalam berdo’a. 

c. Ghadab (Marah) 

Ghadab Bearti marah, lawan dari rela dan maaf. Dari akar kata yang 

sama muncul kata ghabban  yang artinya pemarah, dan maghdub yang artinya 

dimarahi dan dimurkahi. Orang yang marah berarti tidak dapat mengendalikan 

hawa nafsunya dalam situasi tertentu.Sementara pemarah adalah orang yang 

gampang marah.
40

 

Marah berarti perasaan sangat tidak senang karena dihina, dan 

sebagainya.Orang yang mudah marah disebut pemarah.Orang yang tidak 

dapat marah dikatakan tidak normal, sedangkan terlalu mudah marah 

dikatakan gangguan mental. 

Marah adalah hal yang biasa, selama kemarahan tersebut wajar dan 

seimbang dengan penyebabnya.Apabila kemarahan sudah melewati batas 

yang wajar dan tidak seimbang dengan penyebabnya, maka hal tersebut 

merupakan gangguan mental.Islam mendidik umatnya agar memiliki sifat 

sabar dan tidak mudah marah. Allah Swt berfirman: 
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan 

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga”. (Q.S. 

Al-Imran: 200) 

Akibat buruk sikap marah bagi diri sendiri, antara lain: 

1. Tidak dapat berfikir tenang dalam menghadapi permasalahan. 

2. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan 

pertimbangan pikiran sehat. 

3. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang 

membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. 

Adapun akibat buruk sikap pemarah bagi orang lain, antara lain: 

1. Dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang yang dimarahi. 

2. Dapat mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. 

3. Dapat menimbulkan kerugian materi, jika disertai dengan perbuatan 

anarkis.
41

 

 

 

d. Tamak 

Tamak adalah sikap merasa tidak pernah puas terhadap apa yang telah 

diperoleh. Dalam masalah ini ada dua orang yang tamak dan masing-masing 

tidak akan kenyang. Pertama, orang tamak untuk menuntut ilmu, dia tidak 
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akan pernah puas. Kedua, orang tamak memburu harta, dan dia juga tidak 

akan pernah puas. 

Jika ada seorang muslim yang tamak terhadap ilmu, itu adalah hal yang 

baik. Ia senantiasa menginginkan derajat kelmuan, akhlak, amal kebajikan, 

dan usahanya untuk meraih kemulian. 

Sedangkan ketamakan harta akan menghasilkan sifat buas, laksana 

serigala yang terus mengejar dan memangsa buruannya, mereka tidak akan 

merasa puas. Padahal apa yang sudah diperolehnya lebih dari cukup untuk 

memenuhi kebutuhannya, mereka selalu mencari walaupun harta itu bukan 

haknya.  

e. Takabur 

Rasulullah SAW mendefinisikan takabur atau sombong sebagai sikap 

“menolak kebenaran dan merendahkan orang lain”. Takabur merupakan 

penyakit hati atau mental yang sangat berbahaya. Dari kesombongan inilah 

kenudian tertanam bibit sifat ananiyah (egois). Sehingga merasa paling benar 

dan segala-galanya. Hal ini sesuai apa yang pernah Rasulullah katakan, yaitu 

menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. 

Takabur dibagi menjadi tiga bagian: 

1. Takabur terhadap Allah 

2. Takabur terhadap Rasul-nya 

3. Takabur sesama manusia 



50 

 

Takabur sangat berbahaya bagi manusia. Ia merupakan kesalahan 

pertama yang dilakukan makhluk Allah (iblis) di dunia ini, yang 

menyebabkannya diusir dari syurga. Pada kenyataannya takabur 

menyebabkan hal-hal berikut ini: 

1. Jauh dari kebenaran 

2. Terkunci mata hatinya 

3. Mengalami kegagalan dan kebinasaan 

4. Tidak disukai Allah 

5. Tidak akan masuk surge 

6. Akan menjadi penghuni neraka jahanam 

4. Menghindari Sikap Akhlakul Madzmumah 

Perilaku yang dituntut setelah mempelajari akhlakum madzmumah tersebut, 

antara lain: 

a. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa setiap manusia memiliki 

kekurangan dan kelebihan yang berbeda. 

b. Berlatih untuk mengendalikan diri dalam menghadapi suatu masalah, tidak 

mudah tersinggung dalam pembicaraan. 

c. Tidak suka menampakkan kemampuan dirinya dihadapan orang lain. 

d. Memperbanyak pergaulan, berlatih menghargai keberhasilan orang lain. 

e. Menyadari sepenuh hati bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan 

dankesalahan sebagaimana orang lain. 

f. Mau memaafkan kesalahan orang lain dan tidak dendam kepadanya. 
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g. Tidak terlalu mempercayai pembicaraan orang lain yang bersifat menjelek-

jelekkan pihak lain. 

h. Menampakkan rasa senang saat orang lain memperoleh kesenangan, 

sebagaimana dirinya juga ingin memperoleh kesenangan.
42

 

                                                           
42

Ibid., hlm. 27 


