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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha 

dan dana yang cukup besar demi kelangsungan masa depan. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya mencakup pemahaman ilmu 

pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan dan disempurnakan secara 

seksama dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas proses 

pembelajaran tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas 

hasil belajar siswa.  

Sekolah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan mempunyai 

peranan sebagai tempat mendidik, membimbing, dan mengajar siswa untuk 

meningkatkan daya atau kemampuan yang dimilikinya. Dalam proses belajar-

mengajar ada beberapa komponen yang sangat berpengaruh untuk mencapai 

tujuan pendidikan diantaranya yaitu guru sebagai fasilitator dalam hal ini pihak 

yang mempunyai pembelajaran dan siswa sebagai subjek pembentuknya. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pasal 3 menyatakan bahwa : “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membetuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya siswa agar menjadi manusia yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab”.
1
  

                                                           
1  Depdiknas, Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional. 2003. h. 7 
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Tujuan tersebut dapat dicapai apabila guru berperan penting dalam 

menentukan berhasil tidaknya tujuan tesebut, Menurut Wina Sanjaya peran 

guru adalah: “sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, 

pembimbing, dan evaluator.”
2
 Sebagai motivator guru harus mampu 

membangkitkan motivasi siswa agar proses pembelajaran berkualitas dapat 

terlaksana sehinggan proses pembelajaran berhasil dengan baik. 

Banyak model dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru, namun masih bersifat konvensional. Minat dan motivasi belajar siswa 

belum berhasil ditingkatkan. Hal ini menjadi tanggung jawab guru untuk 

melakukan perbaikan pembelajaran. Tujuan akhirnya adalah aktivitas mengajar 

guru meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa juga meningkat.  

Proses pembelajaran, penggunaan pendekatan, model, strategi, metode 

media sangat memegang peranan penting karena dapat menimbulkan interaksi 

multi arah antara siswa dengan guru, dan antara siswa dengan siswa di kelas. 

Dengan demikian perlu diperhatikan ketepatan model mengajar yang dipilih 

oleh guru sesuai dengan tujuan, jenis dan sifat materi pembelajaran serta 

dengan kemampuan guru memahami dan melaksanakan model tersebut. 

Penggunaan pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi pembelajaran merupakan salah satu cara 

memperbaiki dan meningkatkan aktifitas belajar siswa, termaksud dalam mata 

pelajaran PAI. 

   

                                                           
2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan,( Jakarta : 

Kencana Prenada Media), 2006. h. 19 
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Berdasarkan observasi awal saat PPL di SMKN 1 Kendari pada tanggal  

24 Februari 2017, penulis menemukan permasalahan yang terkait dengan 

kualitas proses pembelajaran di kelas X Akuntansi 1  (X A1) yang  masih 

relatif rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil ulangan harian mata 

pelajaran PAI tanggal 7 Maret 2017 menunjukkan bahwa peresentase 

ketuntasan siswa di kelas X A1 hanya mencapai 74% dan belum mencapai 

ketuntasan belajar dengan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 75, 

Selanjutnya dilanjutkan dengan observasi awal penelitian skripsi pada tanggal 

03 November 2017, permasalahan yang sama tentang rendahnya kualitas 

pembelajaran  juga terlihat pada kelas XI A 1 pada ulangan harian PAI tanggal 

4 September 2017  yang menunjukkan peresentase ketuntasan siswa di kelas 

tesebut hanya 59.37%. Sehingga harus diberikan remedial untuk memenuhi 

KKM. 

Hal ini disebabkan guru belum menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa cenderung bosan dan pasif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Guru dituntut agar mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang kondusif yakni pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif dan 

inovatif. Untuk menciptakan suasana tersebut tentunya tidak mudah. Akan 

tetapi ada berbagai faktor yang menjadi penghambat baik itu berasal dari siswa 

itu sendiri maupun kurangnya guru dalam mengembangkan model, strategi, 

metode, serta media pembelajaran yang kreatif sehingga proses pembelajaran 

cenderung monoton dan tidak bervariasi serta membuat siswa menjadi jenuh 

dan bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.  
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Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Nana Sudjana yang menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

kurikulum dan model mengajar. Model belajar yang lebih interaktif sangat 

diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran ikut serta dalam kegiatan 

pembelajaran. Faktor yang sangat penting adalah guru. Jika guru mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran yang aktif, bijaksana, tegas, 

memiliki disiplin tinggi dan membuat siswa menjadi senang akan 

pelajaran yang diajarkan maka kemampuan akademik siswa akan 

cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut tidak bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran.
3
 

 

Agar tidak terjadi kejenuhan dan kebosanan pada diri siswa, maka perlu 

adanya salah satu tindakan yang harus dilakukan kepada siswa agar lebih aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran misalnya dengan menerapkan salah satu 

model pembelajaran aktif seperti dengan mengunakan metode pembelajaran 

role playing. Metode ini dinilai sebagai salah satu metode yang efektif 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miftahul A’la tujuan model 

pembelajaran role playing yaitu membantu siswa lebih aktif, lebih bertanggung 

jawab, memiliki kemampuan berpendapat, menarik kesimpulan dan 

meningkatkan daya ingat.
4
  

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penting diadakan suatu 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul ”Penerapan Metode Role 

Playing Melalui Media Audiovisual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Kendari”. 

 

                                                           
3 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007), 

h. 41 
4 Miftahul A’la, Quantum Teaching , (Yogyakarta: DiX IPS 5 Press 2011), h.97 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, penelitian ini dapat 

diidentifkasi sebagai berikut : 

1. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam salah satu faktornya karena guru 

kurang memanfaatkan media pembelajaran. 

2. Siswa kurang termotivasi untuk memperhatikan pelajaran yang di ajarkan 

oleh guru, karena guru pada umumnya masih menggunakan metode yang 

konvensional. 

3. Kurangnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran PAI dengan 

menerapkan metode pembelajaran role playing melalui media audio visual 

di kelas XI Akuntansi 1 di SMK Negeri 1 Kendari ? 

2. Apakah hasil belajar PAI dapat ditingkatkan dengan menerapkan metode 

role playing melalui media audio visual pada siswa kelas XI Akuntansi 1 

di SMK Negeri 1 Kendari ? 

 

 



 
 

6 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran aktivitas pembelajaran PAI pada siswa dan 

guru di kelas XI Akuntansi 1 dengan menerapkan metode pembelajaran 

role playing melalui media audio visual di SMK Negeri 1 Kendari. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI Akuntansi 1 (A1) pada  

mata pelajaran PAI dengan menerapkan metode pembelajaran role playing 

melalui media audio visual di SMK Negeri 1 Kendari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ide 

konsep guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait 

penggunaan metode pembelajaran role playing pada mata pelajaran 

PAI di SMK Negeri 1 Kendari. 

b. Hasil Penelitian dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian 

dalam bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru,  

Guru menjadi kreatif dalam menggunakan berbagai macam mtode 

yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 
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aktivitas dan hasil belajar siswa dengan adanya berbagai metode 

pembelajaran. 

b. Bagi Siswa, 

Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada bidang studi 

PAI sebagai salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan bersama antara guru dan siswa. 

c. Bagi Peneliti,  

Meningkatkan kemampuan menyusun rancangan penelitian dan 

pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran role playing 

pada kegiatan belajar mengajar bidang studi PAI. 

d. Bagi Pihak Sekolah, 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun metode 

pembelajaran yang akan digunakan guru dalam pembelajaran. 

F. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas pemaknaan dari setiap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka secara operasional istilah-istilah tesebut 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran role playing yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah metode bermain peran yang dilakukan atau didramakan oleh siswa 

kelas XI Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Kendari sesuai dengan skenario yang 

mereka sepakati dalam satu kelompok dengan menagacu pada kompetensi 

yang akan dicapai. Metode pembelajaran ini adalah rencana tindakan atau 

rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa, 
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siswa dan siswa agar proses pembelajaran aktif sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2. Media audio visual yang dimaksud adalah video atau slide suara yang 

digunakan oleh guru PAI dalam hal ini peneliti mengacu pada materi 

pembelajaran yang ditampilkan dengan menggunakan alat bantu Laptop 

dan LCD.  

3. Hasil belajar PAI adalah nilai yang diperoleh siswa kelas XI Akuntansi 1 

(A1) SMK Negeri 1 Kendari setelah diajar dengan metode pembelajaran 

role playing melalui media audiovisual dan setelah diberikan tes hasil 

belajar dalam bentuk tes essay. 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam  dapat ditingkatkan dengan menerapkan metode role playing melalui 

media audio visual pada siswa kelas XI A1 di SMK Negeri 1 Kendari. 


