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ABSTRAK  

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: Pengaruh 

model pembelajaran DMR (Diskursus Multi Representasi) terhadap 

hasil belajar peserta didik. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian 

ini yaitu: Sebagai acuan pendidik, untuk menambah kualitas 

pendidikan. 

Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. Jenis eksperimen yang digunakan adalah Quasy 

Experimen design yaitu desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi 

tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

terdapat pengaruh model pembelajaran discursus multy reprecentasi 

(dmr)terhadap hasil belajar akidah akhlak kelas viii mts negeri 1 

tanggamus antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis, bahwa nilai Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000. nilai Sig. (2-tailed) ini lebih kecil dari 0,05 

(5%), yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima.  

Hasil dari analisis dari pada penelitan ini dapat disimpulkan 

bahwa telah terdapatnya pengaruh model pembelajaran discursus 

multy reprecentasi (dmr) terhadap hasil belajar akidah akhlak kelas 

VIII Mts Negeri 1 tanggamus. Hasilnya dapat terlihat dari hasil pretest 

yaitu pada kelompok kelas exsperimen dan kelompok kontrol dari 

jumlah respondennya 30 Siswa, lalu rata rata nilai dari posttest 

kelomok kontrol adalah 1.642 Dan hasil dari postest kelompok 

exsperimen adalah 2.087 dari jumlah responden Siswa Kelas VIII Mts 

Negeri 1 Tangamus dan kedua nilai dari perbadingan tersebut telah 

terlihat perbandingannya yang mana nilai rata rata posttest kelompok 

kelas exsperimen lebih tinggi dari pada nilai rata-rata pretest 

kelompok kelas Kontrol.  
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MOTTO 

 

Al-Alaq 1-5 Perintah Untuk Belajar 

 

                              

                       

 

Bacalah dengan (Menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan Manusia dari segumpal darah, bacalah dengan 

menyebut nama tuhanmu yang maha mulia, yang Mengajar Manusia 

dengan Pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 
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PERSEMBAHAN 

 

 Puji syukur kehadirat allah swt yang maha pengasih maha 

penyayang dan maha kuasa segala nikmat yang telah engkau berikan, 

pada akhirnya tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi 

muhammad saw pembawa risalah yang memiliki cinta yang teramat 

luas kepada umatnya saya, senantiasa berdoaa semoga dapat bertemu 

dengan nya di telaga al-kautsar; aamiin, saya persembahkan skripsi ini 

untuk : 

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Munzar dan ibunda Iryanah 

terimakasih atas semua yang telah kalian berikan doa, kasih 

sayang, cinta yang tiada terhingga, semangat serta motivasi. 

2. Kakak ku tersayang ade irawan, terimakasih atas canda tawa, 

motivasi serta semangat, persaudaraan dan dukungan yang telah 

selama ini engkau berikan, semoga kita bisa membuat orang tua 

kita selalu tersenyum bahagia atas kesuksesan kita.  

3. Almamater uin raden intan lampung tercinta.  
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RIWAYAT HIDUP 

 

 penulis bernama maria ulfa lahir di kotaagung, 06 juni 1999, 

penulis merupakan anak ke-2 dari dua bersaudara yang terlahir dari 

pasangan bapak Munzar dan ibu Iryanah. tempat tinggal di kotabatu 

kecamatan kotaagung kabupaten tanggamus. Penulis merupakan anak 

ke dua dari dua bersaudara, puteri dari bapak Munzar dan ibu Iryanah.  

 penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 kotabatu 

selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan studi nya di Mts 

Negeri 1 Tanggamus lulus pada tahun 2014 dan selanjutnya 

melanjutkan studi nya di man 1 tanggamus lulus pada tahun 2017 

kemudian melanjutkan studi nya kejenjang pendidikan S1 di 

Universitas Islam Negeri Raden intan lampungfakultas tarbiyah dan 

keguruan program studi pendidikan agama islam. penulis mengikuti 

kuliah kerja nyata di desa kotabatu kecamatan kotaagung kabupaten 

tanggamus dan penulis melaksanakan praktek pengalaman lapangan di 

min 9 bandar lampung.  

 Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan 

sesungguhnya dan semoga dapat dipertanggung jawabkan.  
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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada 

kita. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada nabi 

Muhammad SAW akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada fakultas tarbiyah UIN 

Raden Intan Lampung.  

 Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan 

serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terimakasih dan pengharapan yang setinggi-tingginya 

kepada yang terhorhormat : 

1. Prof. Dr.Hj Nirva Diana, M.Pd selaku dekan fakultas tarbiyah dan 

keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Drs. Sa’idy, M.Ag Selaku ketua jurusan  

3. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA, selaku pembimbing 1 

yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan 

dan memotivasi penulis. 

4. Ibu Sri Latifah, M.SI selaku pembimbing II yang telah 

membimbing dan memberi pengarahan demi keberhasilan penulis.  

5. Bapak dan ibu dosen fakultas tarbiyah dan keguruan jurusan 

pendidikan agama islam yang telah mendidik dan memberikan 

ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di 

fakultas tarbiyah dan keguruan UIN raden intan lampung.  

6. Kepala sekolah, guru, staf TU, Mts Negeri 1 tanggamus yang 

telah memberikan bantuan hingga selesainya skripsi ini. 

7. Teman-teman seperjuangan pendidikan agama islam khususnya 

kelas C, terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang 

telah terbangun selama ini. 

8. Almamater UIN raden intan lampung yang ku banggakan, yang 

telah mendidik ku dengan iman dan ilmu.  

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh 

penulis yang telah membantu dalam skripsi ini.  
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Semoga semua bantuan, bimbingan dan konstribusi yang telah 

diberikan kepada penulis mendapat ridho Allah sekaligus sebagai 

catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin, selanjutnya penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca sangatlah penulis harapkan untuk 

perbaikan dimasa mendatang.  

        

     Bandar Lampung  

     Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Agar tidak terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran dalam 

memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan judul agar 

dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama 

terhadap isi judul skripsi ini yaitu “PENGARUH MODEL 

PEMBELAJARAN DMR (Discursus Multy Reprecentasi) 

TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VIII 

MTS NEGERI 1 TANGGAMUS.”, maka diperlukan pembatasan 

pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut adapun 

pembatasan yang di maksud  sebagai berikut : 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan suatu kerangka atau 

rancangan yang menggambarkan proses pembelajaran 

yang terjadi di dalam suatu kelas, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu yang memiliki fungsi sebagai 

peoman bagi pendidik dalam menjalankan proses belajar 

mengajar. 

2. DMR (Diskursus Multi Representasi) 

Model pembelajaran DMR (Diskursus Multi 

Representasi) merupakan proses belajar mengajar yang 

mengarah pada berorientasi pada pembentukan, 

penggunaan dan pemanfaatan berbagai representasi 

dengan setting kelas dan diskusi dalam bentuk kelompok.
1
 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu 

baik kognitif, efektif maupun psikomotorik yang di capai 

atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses 

                                                           
 1 Lini, afriani sinaga, efektifitas metode discursus multy reprecentasi 

terhadap kemampuan menulis karangan argumentasi siswa kelas X SMA Swasta R.A 

Kartini tebing tinggi tahun pembelajaran 2010/2011, kode: jurnal bahasa 1, No (2012) 
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belajar mengajar. Hasil belajar yang di capai peserta didik 

sangat erat kaitannya dengan rumusan tujuan 

kontruksional yang direncanakan guru sebagai perancang 

mengajar. Tujuan intruksional pada umumnya 

dikelompokkan ke dalam kategori domain kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Hasil belajar merupakan kompetensi 

kemampuan tertentu baik dala kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik yang di capai atau diperoleh oleh 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar.
2
 

4. Akidah Akhlak 

 Kata aqidah berasal dari bahasa arab yaitu, „aqqada‟ 

yang berarti menikat, menyimpulkan, mengokohkan, 

menjanjikan. Akidah merupakan jamak dari kata „akad‟ 

yang berarti keyakinan keagamaan yang diantut oleh 

seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktifitas, 

sikap panmdangan dan pegangan, hidup, istilah tersebut 

identik iman dan keercayaan.  

 Pendapat lain mengatakan bahwa akidah menurut 

bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan 

kepercayaan atau keyakinan kuat, al-ijkamu, artinya 

mengokohkan atau menetapkan dan arrabtu hikuwah yang 

berarti mengikat dengan kuat, sedangkan menurut istilah 

adalah iman yang teguh dan pasti  yang tidak ada 

keraguan sedikitpun bagi orang yang menyakininya, yang 

dimaksud dengan akidah yaitu iman atau keyakinan atau 

kepercayaan yang bersumber pada al-quran.  

 Kata akhlak menurut etimologi adalah bentuk jamak 

dari kata khula mempunyai akar kata yang sama dengan 

khaliq atau penciptanya yakni tuhan dan mahluk yang 

diciptakan dari kata khalaqa menciprakan. Dengan 

demikian kata khulaq dan akhlak selain mengacu kepada 

konsep penciptaan dan semesta. Dan menurut imam al-

ghozali dalam bukunya, “ihya ulumuddin” menyatakan 

                                                           
 2 Ni nyoman parwati, i putu pasek suryawan dan ratih ayu apsari, belajar 

dan pembelajaran, (depok: rajawali pers, 2018), h.23 
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akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat 

menimbulkan segala perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

5. MTs Negeri 1 Tanggamus  

Mts Negeri 1 Tanggamus yang beralamatkan di JI 

Lapangan Hijau No. 02 Kuripa  Desa / Kecamatan 

Kotaagung/Kota Tanggamus Propinsi Lampung. 

  

B. Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan merupakan bagian yang penting bagi kehidupan 

yang sekaligus membedakan manusia dengan mahluk hidup 

lainnya, pendidikan pada umumnya, dikatakan sebagai penata 

yang dapat dijalankan tiga fungsi sekaligus. Petama, 

mempersiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan 

tertentu pada masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan 

sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-

nilai dalam rangka memelihara kebutuhan dan kesatuan 

masyarakat sebgai prasyart bagi kelagsungan hidup masyarakat 

dan peradaban.
3
 

 Pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai orang secara 

beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing dan 

teori dan dipegangnya. Terjadinya perbedaan penafsiran 

pendidikan dalam konteks akademik merupakan suatu yang 

lumrah, bahkan dapat semakin memperkaya khazanah berfikir 

manusia dan bermanfaat untuk pengembangan teori itu sendiri.  

 Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya pedagogis 

untuk mentransfer sejumlah nilai yang dituntut oleh masyarakat 

suatu bangsa kepada sejumlah subjek didik melalui proses 

pembelajaran. Pendidikan sebagai upaya untuk membantu 

seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya seenuh dan 

selengkapnya tetapi tidak terlepas dari keterbatasan.
4
 

                                                           
 3 Chairul Anwar,dalam hakikat manusia dalam pendidikan, (Yogyakarta: 

suka pers, 2019), h.66 

 4 Ibid, 68  
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 Hasil belajar merupakan merupakan hasil yang dicapai dalam 

bentuk angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar kepada 

siswa dalam waktu tertentu. Hasil belajar merupakan hasil akhir 

setelah mengalami proses menagajar, perubahan itu tampak 

dalam perbuata yang dapat diamati dan dapat diukur. Proses 

belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar yang dicapai. 

Gambaran tentang keberhasilan belajar dapat di ambil dalam 

bentuk penentuan raport. Dalam proses mengajar, peserta didik 

mengalami pengalaman belajar tersebut merupakan hasil belajar. 

Jadi dapat di simpulkan bahwasannya Hasil belajar adalah proses 

dari keberhasilan tingkat belajar peserta didik tersebut, dan 

sebuah nilai yang di peroleh dari evaluasi baik dia tertulis 

maupun lisan, langkah perencanaan penilaian proses serta hasil 

belajar dan pembelajaran mecakup rencana penilaian hasil belajar 

peserta didik. 

 Model pembelajaran merupakan suatu kerangka atau 

rancangan yang menggambarkan proses pembelajaran yang terjadi 

di dalam suatu kelas, untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu 

yang memiliki fungsi sebagai peoman bagi pendidik dalam 

menjalankan proses belajar mengajar.  

 Realita yang peneliti dapati di Mts Negeri 1 tanggamus, jika 

dilihat dari hasil belajarnya pembelajaran akidah akhlak sedang-

sedang saja malah berperilaku baik. Ada juga yang nilai hasil 

belajar akidah akhlaknya sedang-sedang saja juga berperilaku 

terpuji seperti itu. Menurut guru pembelajaran akidah akhlak 

bahwasannya siswa yang meiliki akhlak terpuji akan 

mendapatkan nilai atau hasil yang baik, sebaliknya siswa yang 

kurang mengamalkan akhlak terpuji mendapatkan nilai yang 

sedang-sedang saja.  

Thorendike menyatakan bahwa salah satu aspek yang paling 

mengeankan dari diri manusia adalah kemampuannya untuk 

belajar, karena dengan itu dia dapat mengubah dirinya sendiri.
5
 

                                                           
 5 Op. Cit, belajar dan pembelajaran. h. 1 
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 Belajar menurut Scuhunk, belajar merupakan suatu aktifitas 

yang melibatkan pemerolehan dan pemodifikasian pengetahuan, 

keterampilan, strategi, keyakinan, perbuatan, dan tingkah laku.  

Menurut teori Behaviorisme yang berkeyakinan bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh interaksi 

individu dengan lingkungannya. sementara pengertian belajar 

menurut agama Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim 

dan muslimah dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan 

sehingga derajat hidupnnya meningkat.  Sudah Tertera Dalam QS 

Al-Alaq 1-5 Perintah Untuk Belajar 

                         

                           

 Bacalah dengan (Menyebut) nama tuhanmu yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan Manusia dari segumpal 

darah, bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang maha 

mulia, yang Mengajar Manusia dengan Pena, dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

 Dalam pengertian diatas sudah jelas bahwasannya belajar 

merupakan faktor internal yang kompleks yang meliputi faktor 

kognitif afektif dan psikomotorik, di mana kognitif sendiri yaitu 

cenderung ke seberapa besar pengetahuan peserta didik dalam 

proses belajar mengajar, sedangkan afektif adalah cenderung 

pembentukan sikap siswa dalam proses belajar mengajar dan 

psikomotorik adalah ranah yang menitik beratkan kepada 

kemampuan fisik dan kerja otot dalam proses belajar mengajar. 

Belajar yang benar akan membantu meningkatkan suatu mutu 

pendidikan di suatu sekolah dan mewujudkan tujuan dari 

pendidikan itu yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Peserta didik adalah anggota  masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Abu Ahmadi menuliskan 
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tentang peserta didik adalah anak yang belum dewasa yang 

memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi 

dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai mahluk Tuhan 

sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota 

masyarakat dan suatu pribadi atau individu. Seorang pendidik 

harus mampu mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada 

untuk dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien 

agar peserta didik dapat mencapai kempetensi yang sudah di 

tetapkan. Sebagai langkah untuk mengoptimalkan kompetensi-

kompetensi tersebut maka pendidik harus kreatif dalam 

memaksimalkan unsur pembelajaran lainnya seperti media 

pembelajaran dilakukan bersama pendidik ataupun sendiri. Hal ini 

akan melatih kemandirian belajar peserta didik sesuai 

kemampuannya masing-masing dan peran pendidik di sekolah 

adalah untuk memaksimalkan potensi peserta didik agar semuanya 

dapat menguasai kompetesni yang akan dicapai pada mata 

pelajaran yang di ajarkan. Pendidik merupakan kunci dari proses 

pembelajaran dalam mengelola pembelajaran seorang pendidik 

harus sangat teliti dalam mengelola atau menjalani proses belajar 

mengajar, dalam memilih metode belajar pendidik harus 

memperhatikan kondisi peserta didik dan kondisi pra sarana yang 

memadai dalam mendukung proses belajar mengajar.
6
 

 Untuk dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, seorang 

pendidik di harapkan agar lebih teliti dalam memilih metode 

pembelajaran atau pendekatan emosional kepada peserta didik, 

agar guru lebih tau bagaimana karakter dari masing masing 

perserta didik, oleh karena itu dalam pembelajaran peserta didik 

dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran, seperti menanya, 

dan menjawab pertanyaan dari guru. 

 Pada saat ini banyak peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak. Seperti saat 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terkadang membuat 

peserta didik sulit dalam menangkap pembelajaran, kurangnya 

motivasi dalam belajar. Hal ini berarti perlu adanya upaya upaya 

                                                           
 6 M. Ramli, Hakikat pendidik dan Peserta Didik, Tarbiyah Islamiyah, 

Volume 5, Nomor 1, januari-juni 2015, h, 68 
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yang harus di lakukan seorang pendidik dalam melaksanakan 

kegiatan Belajar mengajar pada mata pelajaran akidah akhlak. 

Upaya tersebut telah banyak dilakukan oleh pendidik seperti 

memperhatikan apa penyebab terjadinya kesulitan belajar peserta 

didik, baik yang timbul dari dalam diri peserta didik seperti 

kurangnya motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik itu 

sendiri, atau faktor eksternal yang di sebabkan oleh pergaulan 

peserta didik baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan 

masyarakat. Diharapkan seorang pendidik dalam memilih suatu 

model pembelajaran menggunakan metode yang kreatif dan 

inovatif agar peserta didik tidak bosan dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dan berperan aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

 Masalah diatas merupakan masalah yang harus di pecahkan 

oleh semua pihak, baik orangtua, masyarakat, guru dan 

pemerintah. Dalam hal ini sekolah mempunyai tanggung jawab 

yang besar yaitu memperbaiki hasil belajar akidah akhlak peserta 

didiknya jika hubungan model pembelajaran dilaksanakan dengan 

baik maka akan menghantarkan peserta didik pada tingkat hasil 

belajarnya yang meningkat.  

 Hasil wawancara dengan Guru akidah akhlak di Mts Negeri 1 

Tanggamus, Yaitu ibu Yunani S.Pd.I menurut beliau Hasil belajar 

peserta didik kelas VIII sudah baik, namun masih ada kekurangan 

seperti pada pencapaian KKM. Banyak pesereta didik yang belum 

memenuhi KKM sehingga guru harus membantu mendongkrak 

nilai peserta didik dengan cara menambah poin plus dari aspek 

afektif dan psikomotorik. Maka dengan ini guru semestinya ada 

upaya untuk memperbaiki seperti metode media dan strategi untuk 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 Pembelajaran yang digunakan di MTs Negeri 1 Tanggamus 

menggunakan metode ceramah yang di bantu dengan RPP melalui 

Media LCD, tanya jawab, buku panduan, penugasan yang 

dikerjakan di sekolah atau penugasan dirumah (PR).  

Berikut ini adalah tabel hasil ujian Semester Ganjil Peserta didik 

Kelas X di MAN 1 Tanggamus : 
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jumlah Peserta Didik Kelas VIII MTs Negeri 1 Tanggamus 

jumlah kelas 8A & 8B 

No  Kelas  Jenis kelamin  Jumlah 

siswa  
Laki-laki Perempuan  

1 VIII A 13 17 30 

2 VIII B 11 29 30 

Jumlah   24 46 60 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik pada 

proses pembelajaran masih kurang tepat.  

2. Tidak semua peserta didik memahami kecerdasan yang 

dimilikinya. 

3. Masih kurangnya  model pembelajaran yang dilakukan 

guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran akidah akhlak.  

4. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembatasan Masalah Tujuan dari pembatasan masalah 

ialah untuk menghindari adanya penyimpangan agar 

penelitian bersifat lebih terarah dan memudahkan dalam 

pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:  

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, 

model pembelajaran Diskursus Multi Representasi (DMR) 

dan konvensional.  

2. Peserta didik MTS Negeri 1 Tanggamus belum mengenali 

model pembelajaran DMR 

3. Masih kurangnya model pembelajaran yang dilakaukan 

guru untu meningkatkan hasil belajar siswa  
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D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:  

- Apakah berpengaruh model pembelajaran DMR (Diskursus 

Multi Representasi) terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran akidah akhlak? 

 

E. Tujuan dan manfaat  Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:  

- Pengaruh model pembelajaran DMR (Diskursus Multi 

Representasi) terhadap hasil belajar peserta didik;  

Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Sebagai acuan pendidik, untuk menambah kualitas 

pendidikan. 

2. Bagi peserta didik dalam proses pembelajaran akidah 

akhlak diharapkan mampu memaksimalkan hasil belajar 

yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik.  

3. Bagi peneliti, bisa menambah wawasan mengenai 

pembelajaran akidah akhlak yang menggunakan model 

pembelajaran DMR (Diskursus Multi Representasi) dan 

bisa dijadikan sebagai pengalaman dalam menulis karya 

ilmiah. 

 

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan  

1. Skripsi yang disusun oleh Wahyuni, mahasiswa urusan 

matematika universitas islam negeri raden intan lampung 

tahun 2014, “ pengaruh model pembelajaran DMR 

(Diskursus Multi Representasi) ditinjau Dari kecerdasan 

majemuk terhadap kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik”. 

2. Skripsi yang disusun oleh Okta Bukhoriansyah, 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas 
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Islam Negeri Raden Intan Lampung, “ pembelajaran 

Akidah Akhlak dalam membeina akhlak peserta didik Mts 

Ittihad Ngambur kecamatan Ngambur kabupaten pessisir 

barat.  

3. Skripsi yang disusun oleh Alifa Nur Madina, mahasiswa 

jurusan pendidikan agama islam IAIN Metro jurusan 

pendidikan Agama Islam “ pengaruh mata pelajaran 

akidah akhlak terhadap moral keagamaan moral siswa mts 

negeri 1 lampung timur”.  

4. Available online at: jurnalfkip.unram.ac.id 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE DISKURSUS MULTI 

REPRESENTASI (DMR) TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK 

SENYAWA HIDROKARBON KELAS XI MIA MAN 1 

MATARAM Ramli Ahmad* , I Nyoman Loka, Muti‟ah 

Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Mataram. 

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, NTB 83112, Indonesia. 

5. Jurnal STINDO PROFESIONAL Volume IV nomor 3 

Pengaruh model pembelajaran discursus multi representasi 

terhadap komunikasi matematis siswa.  

 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan 

penelaahan penelitian. Dalam laporan peneletian ini, sistematika 

penulisan ini terdiri atas tiga bab, masing-masing uraian yang 

secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya 

sebagian besar  menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan 

tentang latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  
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BAB II TUJUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara  terperinci yang memuat pengertian model 

pembelajaran, model pembelajaran dmr, hasil belajar, akidah 

akhlak   

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metedologi 

yang terdiri dari kerangka pemikiran, sumber data dan jenis data, 

serta metode analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN  

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang data dan hasil 

penelitian  

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kesimpulan 

dan hasil penelitian dan rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori yang Digunakan  

1. Model Pembelajaran  

pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru 

dan siswa untuk berbagai dan mengolah informasi, dengan 

harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri 

siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan serta 

diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik 

untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai 

dengan belajar mengajar yang efektif dan efesien.  

Model pembelajaran merupakan suatu kerangka atau 

rancangan yang menggambarkan proses pembelajaran yang 

terjadi di dalam suatu kelas, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu yang memiliki fungsi sebagai peoman 

bagi pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar.  

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian 

belajar dan mengajar. 

Duffy dan Roehler, Pembelajaran adalah suatu usaha 

yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan 

propesiaonal yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan 

kurikulum.  

Syaiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarakan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar 

yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Model-model pembelajaran sendiri biasanya disusun 

berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli 

menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip 



 14 

pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sitem, 

atau teori-teori lain yang mendukung (Joyce & Weil: 1980).  

Joyce & Weil mempelajari model-model pembelajaran 

berdasarkan teori belajar yang dikelompokan menjadi empat 

model pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum 

perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan embelajaran 

yang di harapkan.  

Joice & Weil berpendapat bahwa model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk jurikulum ( rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

a. Tujuan Pembelajaran  

 tujuan pembelajaran sebenarnya adalah untuk 

memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat 

melatih pengetahuan intelektual para siswa dan 

merangsang keingintahuan memotivasi kemampuan 

mereka. Seperti yang tertera dalam surat QS An-Nahl 

(16): 78 berbicara tentang komponen pada diri manusia 

yang harus digunakan dalam kegiatan belajar dan 

pembelajaran:  

                   

                     

Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur. 

b. Unsur-unsur dinamis Pembelajaran  

 unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran adalah 

unsur-unsur yang berubah dalam proses belajar. Unsur-

unsur dinamis tersebut meliputi : motivasi, bahan belajar, 
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alat bantu belajar, suasana belajar dan kondisi subjek 

pembelajaran.  

c. Dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran  

 Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal 

yang harus di pertimbangkan oleh guru dalam 

memilihnya, yaitu : 

1. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak 

dicapai. 

2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan 

atau materi pembelajaran.  

3. Petimbangan dari sudut peserta didik atau siswa.  

4. Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis.  

d. Pola-pola Pembelajaran  

 Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu 

sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. Belajar bukan saja sekedar mengapal, 

melainkan suatu proses mental yang terjadi dalam diri 

seseorang.  

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu 

proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi 

secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan 

berbagai model pembelajaran.  

e. Ciri-ciri Model Pembelajaran  

Model pembelajaran memilimi ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar 

dari para ahli tertentu.  

2. Mempunyai misi atau pendidikan tertentu.  

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan 

kegiatan belajar mengajar.  
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4. Memiliki dampak akibat sebagai model 

pembelajaran  

5. Membuat persiapan mengajar dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilihnya.  

 

B. Model Pembelajaran DMR (Diskursus Multi Representasi)  

1. Pengertian Model Pembelajaran DMR (Diskursus Multi 

Representasi) 

Model pembelajaran kooperatif tipe DMR (diskursus 

multi representasi) merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa di dalam kelas, karena dengan 

model pembelajaran ini proses belajar lebih berguna, materi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru akan lebih mudah 

diterima oleh siswa, dan tercipta suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga siswa akan lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe 

DMR dapat mengemukakan pendapat dalam kelompok yang 

telah dibentuk, dan membuat suasana pembelajaran menjadi 

tidak kaku. Menurut R. Ibrahim (2003) model pembelajaran 

DMR bertujuan untuk membentuk karakter siswa dengan 

menggunakan berbagai representasi dalam proses 

pembelajarannya, sehingga tepat digunakan dalam proses 

pembelajaran.
7
 

Model pembelajaran DMR (Diskursus Multi 

Representasi) merupakan proses belajar mengajar yang 

mengarah pada berorientasi pada pembentukan, penggunaan 

dan pemanfaatan berbagai representasi dengan setting kelas 

dan diskusi dalam bentuk kelompok.  

Menurut Suyatno model pembelajaran DMR (Diskursus 

Multi Representasi) merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan belajar kelompok didalam kelas. Dimana 

peserta didik saling bekerja sama dalam menyelesaikan 

masalah, dan juga saling menyatukan pendapat sehingga 

                                                           
7 Available online at: jurnalfkip.unram.ac.id 
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memperoleh keberhasilan yang maksimal baik individu 

ataupun kelompok. Model pembelajaran ini mengarah pada 

penyusunan, dan penggunaan serta pemanfaatan dari beragam 

representasi seperti artikel dari surat kabar, bukubuku, poster, 

berita, hasil wawancara terhadap informan (seperti teman, 

guru, para ahli, kepala sekolah), bahkan internet dan lainnya 

dengan setting kelas dan kerja kelompok. Prosedurnya yaitu: 

persiapan, pendahuluan, pengembangan, penerapan dan 

penutup.
8
 

Model DMR (Diskursus Multi Representasi) adalah 

model yang menyampaikan suatu proses pemecahan masalah 

dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.  

Pembelajaran dengan model DMR (Diskursus Multi 

Representasi) lebih mengutamakan pada proses pemahaman 

konsep melalui diskusi kelompok, jika model pembelajaran 

lain lebih mengutamakan pada keterampilan salah satu 

anggota kelompok, pembelajaran DMR (Diskursus Multi 

Representasi) lebih mengutamakan pada kegiatan diskusi agar 

persoalan tersebut mendapat jawaban dan seluruh anggota 

kelompok memperoleh hasil diskusi yang disepakati. 

2. Tahapan Model Pembelajaran DMR (Diskursus Multi 

Representasi)  

Tahapan-tahapan dalam pembelajarannya dengan model 

pembelajaran DMR yang dikemukakan oleh Syahyudin yaitu: 

1) Persiapan  

Sebelum pembelajaran dimulai, pada tahap ini dibuka 

dengan berdoa bersama oleh guru. Peserta didik duduk 

secara berkelompok yang telah ditetapkan oleh guru. 

 

 

                                                           
 8 Lini, afriani sinaga, efektifitas metode discursus multy reprecentasi 

terhadap kemampuan menulis karangan argumentasi siswa kelas X SMA Swasta R.A 

Kartini tebing tinggi tahun pembelajaran 2010/2011, kode: jurnal bahasa 1, No (2012) 
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2) Pendahuluan 

Pada tahap ini peserta didik mengulas kembali 

pemahaman mengenai materi sebelumnya yang berkaitan 

dengan kehidupan seharihari agar mendapat pemahaman 

atau pengetahauan baru dengan melakukan kegiatan tanya 

jawab bersama peserta didik. Selain tanya jawab peserta 

didik juga secara sistematis menyatakan gagasan yang 

dimilikinya, siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

pemecahan masalah matematika yang berupa soal cerita, 

agar siswa dapat lebih terlatih di dalam mengembangkan 

daya representasi yang dimilikinya. 

3) Pengembangan  

Siswa diberikan soal pemecahan masalah berupa soal 

cerita oleh guru dan pada tahap ini siswa melakukan 

diskusi dengan kelompok yang telah dibuat sebelumnya. 

Pada soal yang telah disediakan siswa menuliskan 

informasi-informasi yang terdapat pada soal tersebut. 

Siswa menyusun sebuah rencana atau prosedur dalam 

menyelesaikan soal tersebut, kemudian membentuk model 

matematikanya. Dalam mengerjakan soal atau masalah 

siswa dibimbing agar kemampuan representasinya bisa 

timbul baik dengan sendirinya. 

4) Penerapan  

Berdasarkan diskusi yang telah dilaksanakan, 

selanjutnya setiap kelompok menyusun laporan kelompok 

berupa penyelesaian masalah matematika yang diberikan 

oleh guru kemudian dipresentasikan. 

5) Penutup  

Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi bersama 

kemudian melakukan evaluasi berdasarkan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 
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3. Kelebihan Model Pembelajaran DMR (Diskursus Multi 

Representasi)  

Model Diskursus Multi Representasi (DMR) dalam 

pembelajaran mempunyai kelebihan antara lain: 

1. Proses belajar lebih berguna oleh siswa.  

2. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru akan 

lebih mudah diterima oleh   siswa.  

3. Tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan.  

4. Siswa akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

5. Antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan 

guru akan terjalin  komunikasi       dengan baik.  

6. Siswa akan dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematisnya. 

7. Berkembangnya rasa percaya diri siswa. 

8. Berkembangnya rasa ingin tahu siswa.  

9. Keterampilan komunikasi siswa akan meningkat 

dengan baik.  

10. Keterampilan dalam bersosialisasi akan meningkat.
9
 

4. Kelemahan Model Pembelajaran DMR (Diskursus Multi 

Representasi) 

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran DMR 

(Diskursus MultiRepresentasi) juga memiliki kelemahan 

dalam pembelajaran antara lain: 

1.) Lamanya proses pembelajaran yang dibutuhkan.  

2.) Tenaga dan rencana pembelajaran harus dipersiapkan 

oleh guru secara baik.  

3.) Sering terjadinya debat antar anggota kelompok 

 

                                                           
 9 Deti Rostika dan Herni Junita, peningkatan kemampuan permasalahan 

siswa sd dalam pembelajaran matematika dengan model discursus multy 

reprecentaci, EDUHUMANIORA: Jurnal Pendidikan dasar 9, No.1 (2017), h. 45 
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C.  Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahanperubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar 

(Susanto, 2013 dalam Kariani, 2014). Dimyanti dan 

Mudjiono (2006) juga menyebutkan hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya pengajaran dari puncak proses pembelajaran.
10

 

 Belajar dalam pembelajaran Kooperatif yang berpijak 

pada teori belajar kontruktivisme yaitu membangun 

pengetahuan sedikit demi sedikit yang kemudian hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas. Menurut teori 

belajar kontruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

begitu saja dari pikiran guru ke pikiran peserta didik harus 

aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya 

berdasarkan kematangan kognitif dimilikinya. Sebagaimana 

pendapat di atas maka belajar adalah yaitu membangun 

sedikit demi sedikit pengatahuan siswa, dan siswa harus siap 

dari siap mental dan aktif jika ingin menerima pembelajaran 

dengan baik 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis 

dan jenjang pendidikan. Ini berarti, bahwa berhasil atau 

gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung 

pada proses yang di alami peserta didik. Kekeliruan atau 

ketidak lengkapan persepsi mereka terhadap proses belajar 

dan hal-hal yang berkaitan dengannya mungkin akan 

mengakibatkan kurang bermutunya hasil belajar yang dicapai 

peserta didik. Dari pengertian tersebut dapat kita simak 

bahwasannya yang menjadi dasar atau yang menjadi hasil 

belajar adalah dari bagaimana cari siswa itu belajar dengan 

                                                           
10 Available online at: jurnalfkip.unram.ac.id 
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baik dan benar, di sini guru dan sekolah berperan penting 

dalam menunjang suatu proses belajar karena berhasil atau 

tidak nya pendidikan atau maju atau tidak nya suatu mutu 

pendidikan di sekolah itu di tentukan dari proses belajar 

mengajarnya. 

Hasil belajar merupakan merupakan hasil yang dicapai 

dalam bentuk angka atau skor setelah diberikan tes hasil 

belajar kepada siswa dalam waktu tertentu. Hasil belajar 

merupakan hasil akhir setelah mengalami proses menagajar, 

perubahan itu tampak dalam perbuata yang dapat diamati dan 

dapat diukur. Proses belajar mengajar selalu menghasilkan 

hasil belajar yang dicapai. Gambaran tentang keberhasilan 

belajar dapat di ambil dalam bentuk penentuan raport. Dalam 

proses mengajar, peserta didik mengalami pengalaman 

belajar tersebut merupakan hasil belajar. Jadi dapat di 

simpulkan bahwasannya Hasil belajar adalah proses dari 

keberhasilan tingkat belajar peserta didik tersebut, dan 

sebuah nilai yang di peroleh dari evaluasi baik dia tertulis 

maupun lisan, langkah perencanaan penilaian proses serta 

hasil belajar dan pembelajaran mecakup rencana penilaian 

hasil belajar peserta didik. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

 Dalam Proses Belajar pada dasarnya menjelaskan 

bagaimana terjadi nya proses belajar, yang dimana di dalam 

proses belajar ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang ilmu pengetahuan oleh peserta didik yang di sebut 

dengan hasil belajar. Maka dalam proses belajar terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana proses atau 

tingkah laku seseorang dalam proses belajar baik dalam diri 

peserta didik maupun di luar lingkungan peserta didik bahkan 

sistem pergaulan pun bisa menjadi pengaruh konsentrasi 

belajar peserta didik . Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar banyak jenisnya, tetapi yang ingin dijelaskan disini 

adalah faktor yang mempengaruhi belajar dari sisi dalam diri 

pendidik maupun dari lingkungan peserta didik baik di 

masyarakat atau pun lingkungan seekolah. Adapun Hasil 
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belajar yang dapat di capai peserta didik di pengaruhi oleh 

dua faktor utama meliputi : 

a. Faktor dalam diri peserta didik  

 Faktor yang datang dalam diri sendiri atau dalam diri 

peserta didikterutama kemampuan yang di milikinya. 

Faktor kemampuan pesertrta didik sangat besar sekali 

pengaruhnya terhadap hasil belajar yang akan di capai. 

Seperti yang dikemukakan oleh Clark bahwa hasil belajar 

siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa 

dan 30% dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik di 

sekola atau lingkungan masyarakat.
11

 

b. Faktor Lingkungan 

 Faktor diluar diri peserta didik yang mempengaruhi 

hasil belajar yang di capai. Salah satunya lingkungan 

belajar yang paling mempengaruhi hasil belajar disekolah 

ialah kualitas pengajaran.
12

 jadi faktor lingkungan pun 

merupakan peranan penting dalam mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik. 

 Dalam pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwasannya faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar 

peserta didik adalah faktor dari dalam diri peserta didik 

yang di sangat besar pengaruhnya bagi kegiatan belajar 

peserta didik dan pengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik, faktor lingkungan pun menjadi sebab faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan 

sekolah juga mempengaruhi proses belajar, dari sekolas, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah pastinya mempengaruhi proses 

belajar dan jika semuanya terjalin dengan baik maka 

tercipalah proses belajar yang baik dan hasil belajar yang 

memuaskan. Hasil Belajar Pada dasarnya adalah hasil 

                                                           
 11 Nana Sudjana, Dasar-Dasar  proses belajar mengajar, (Bandung: sinar 

baru Algensindo, 2013), h. 39 

 12 Ibid, h.20 
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akhir yang diharapkan dapat di capai setelah seseorang 

belajar. 

 belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, 

sejak masih bayi sampai ahir hayat.  

 Sudjana (2009) mendefinisikan hasil belajar sebagai 

suatu perbuatan tingkah laku yang mencakup aspek 

kognitif, efektif dan psikomotorik.  

Adapun Dimyati & mudjiono (2006) 

menggarisbawahi hasil belajar sebagai suatu interaksi 

antara pembelajar dan tindakan belajar, belajar dan hasil 

belajar tidak mengenal usia.  

 Henry Ford pernah berkata, bukan masalahn usia dua 

puluh atau delapan puluh tahun siapapun yang berenti 

belajar adalah orang tua, sementara yang terus belajar 

adalah oranf muda.  

 Jadi intinya hasil belajar merupakan proses usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu untuk perubahan dari 

tidak tau menjadi tau, dari tidak memiliki sikap menjadi 

sikap benar, dari tidakk terampil menjadi terampil 

melakukan sesuatu.  

3. Akidah Akhlak  

a. Pengertian pembelajaran akidah akhlak 

Kata aqidah berasal dari bahasa arab yaitu, 

„aqqada‟ yang berarti menikat, menyimpulkan, 

mengokohkan, menjanjikan. Akidah merupakan jamak 

dari kata „akad‟ yang berarti keyakinan keagamaan yang 

diantut oleh seseorang dan menjadi landasan segala 

bentuk aktifitas, sikap panmdangan dan pegangan, hidup, 

istilah tersebut identik iman dan keercayaan. 
13

 

                                                           
 13 Abdul Aziz dahlan, ensiklopedia Hukum Islam, (jakarta :  2006) Cet.7.h. 

78 
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Pendapat lain mengatakan bahwa akidah menurut 

bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan 

kepercayaan atau keyakinan kuat, al-ijkamu, artinya 

mengokohkan atau menetapkan dan arrabtu hikuwah 

yang berarti mengikat dengan kuat, sedangkan menurut 

istilah adalah iman yang teguh dan pasti  yang tidak ada 

keraguan sedikitpun bagi orang yang menyakininya. 
14

 

yang dimaksud dengan akidah yaitu iman atau keyakinan 

atau kepercayaan yang bersumber pada al-quran.  

 Kata akhlak menurut etimologi adalah bentuk jamak 

dari kata khula mempunyai akar kata yang sama dengan 

khaliq atau penciptanya yakni tuhan dan mahluk yang 

diciptakan dari kata khalaqa menciprakan. Dengan 

demikian kata khulaq dan akhlak selain mengacu kepada 

konsep penciptaan dan semesta. Dan menurut imam al-

ghozali dalam bukunya, “ihya ulumuddin” menyatakan 

akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat 

menimbulkan segala perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.  

Menurut amin dengan bbukunya “ al akhlak” mengatakan 

bahwa bahwa akhlak adalah ilmu untuk menetapkan 

ukuran segala perbuatan manusia baik dan yang buruk, 

yang benar atau salah, dan yang hak dan batil. Sedangkan 

abdul karim Zaidan menyatakan bahwa akhlak adalahn 

nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga 

seseorang dapat menilai perbuatan baik dan buruk 

kemudian memilih melakukan atau meninggalkan 

perbuatan tersebut.  

Sedangkan yang dimaksud denga mata pelajaran 

akidah akhlak adalah sub mata pelajaran pada jenjang 

pendidikan yang membahas ajaran agama islam yang 

memberikan bimbingan kepada peserta didik, agar 

memahami, menghayati meyakini, kebenaran ajaran 

                                                           
 14 Yazid Bin Abdul Kodir Jawas, Syarah Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, 

(Bogor : Pustaka At-Taqwa 2004), h. 35 
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islam dan bersedia mengamalkan dalam kehidupan 

seharihari.  

b. Ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak 

Ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak meliputi : 

a) Masalah keimanan seperti rukun iman. 

b) Masalahn akhlak, pembahasan akhlak ini seperti 

akhlak mahmudah yang harus diupayakan menjadi 

kebiasaan dan akhlak mazdmumah yang mutlak 

harus dihindari.  

c. Fungsi pembelajaran akidah akhlak 

Mata pelajaran akidah akhlak ini memiliki fungsi sebagai 

berikut : 

a. Pengembagan yaitu meningkatkan keiman dan 

ketakwaan peserta didik dalam menyakini  kebenaran 

ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan dan 

keyakinan pemahaman dan pengalaman ajaran islam 

dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Pencegahan, yaitu untuk memnagkal hal-hal negativ 

dari peserta didik dan menghambat pengembangan 

menuju manusia seutuhnya.  

d. Pemahaman, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan 

cara membaca dan menulis al-quran dan hadis.  

d. Tujuan pembelajaran akidah akhlak 

Tujuan adalah sarana yang hendak dicapai 

setelah kegiatans elesai. Tujuan mata pelajaran aqidah 

akhlak adalah untuk meningkatkan keimanan keiman dan 

kataqwaan kepada allah swt.  

 Adapun tujuan pembelajaran akidah akhlak menurut 

GBPP dapatermen agama yaitu : 
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a. Memberikan pegetahuan, menghayati, dan keyakinan 

kepada peserta didik akan hal-hal yang harus diimani, 

sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya.  

b. Memberikan pengetahuan penghayatan dan kemauan 

yang kuat dalam mengamalkan akhlak yang baik, dan 

menjauhi akhlak yang buruk, dalam hubungannya 

dengan allah dengan dirinya sendiri degan sesama 

manusia maupun dengan alam linhkunagnnya.  

4. Uji Hipotesis 

Setelah uji persyaratan dilaukukan. Metode selanjutnya 

ialah uji hipotesis yang digunakan untuk data berditribusi 

normal. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

perhitunggan statistik uji t independet dengan rumus sebagai 

berikut : 

t=  

 

Keterangan : 

t =angka atau koofesien derajat perbedaan mean kedua 

kelompok  

 = rata-rata nilai kelas eksperimen  

 

 = rata rata nilai kelas control  

 = Standar deviasi eksperimen  

 = Standar deviasi control 

 = jumlah siswa kelompok eksperimen  

 = jumlah siswa kelompok kontrol  

 

 



 27 

Hipotesis yang digunakan  

 = tidak dapat perbandingan model pembelajaran  dmr 

terhadap hasil belajar    akidah  akhlak  kelas VIII 

Mts Negeri 1 tanggamus  

 = terdapat perbandingan  model pembelajaran dmr terhadap 

hasil belajar akidah akhlak kelas VIII Mts Negeri 1 Tanggamus.  
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