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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Metode Role Playing (Bermain Peran) 

1. Pengertian Metode Role Playing (bermain peran) 

Pembelajaran berdasarkan pengalaman yang menyenangkan di 

antaranya adalah role playing (bermain peran), yakni suatu cara 

penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan siswa. Metode bermain peran atau role playing adalah salah 

satu proses belajar yang tergolong dalam metode simulasi.
5
 

Metode role playing (bermain peran) juga dapat diartikan suatu 

cara penguasaan bahan-bahan melalui pengembangan dan penghayatan 

anak didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan oleh anak 

didik  dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. 

Dengan kegiatan memerankan ini akan membuat anak didik lebih 

meresapi perolehannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan strategi bermain peran ini adalah penentuan topik, penentuan 

anggota pemeran, pembuatan lembar kerja (kalau perlu), latihan singkat 

dialog (kalau perlu) dan pelaksanaan permainan peran.
6
 

Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi: 

kemampuan bekerja sama, komunikatif, dan menginterprestasikan suatu 

kejadian. Melalui bermain peran peserta didik mencoba mengeksplorasi 

                                                           
5
Mulyono, Strategi Pembelajaran, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 44 

6Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2005), h. 237 
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hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan 

mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para peserta didik dapat 

mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai dan berbagai 

strategi pemecahan masalah.
7
 

Berdasarkan kutipan tersebut, berarti metode role playing adalah  

strategi pembelajaran yang di dalamnya menampakkan adanya perilaku 

pura-pura dari siswa yang terlihat atau peniruan situasi dari tokoh-tokoh 

sejarah sedemikian rupa. Dengan demikian strategi bermain peran adalah 

strategi yang melibatkan siswa untuk pura-pura memainkan peran/tokoh 

yang terlibat dalam proses sejarah atau perilaku masyarakat misalnya 

bagaimana memerankan  peran  pahlawan dalam sejarah indonesia atau 

cara menggugah masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan 

lain sebagainya.  

2. Langkah-langkah Menggunakan Metode role playing (Bermain Peran) 

Prosedur teknis dari Role Playing adalah sebagai berikut: 

a. Buatlah satu permainan peran dimana guru akan mendemonstraikan 

perilaku yang diinginkan.  

b. Informasikan kepada kelas bahwa guru akan memainkan peran utama 

dalam bermain peran ini. Pekerjaan siswa adalah membantu guru 

berhubungan dengan situasi. 

c. Mintalah relevan siswa untuk bermain peran menjadi orang lain dalam 

situasi ini. Guru memberi siswa itu catatan pembukaan untuk dibaca 

guna membantunya atau membawa masuk pada peran. Mulailah 

bermain peran, tetapi berhentilah pada interval yang sering dan 

                                                           
7Ibid ., 238. 
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mintalah kelas untuk memberi feedback dan arah seperti kemajuan 

skenario. Jangan ragu menyuruh siswa untuk memberikan garis 

khusus bagi guru untuk digunakan. 

d. Teruskan bermain peran sampai siswa secara meningkat melatih guru 

dalam bagaimana menangani situasi. Hal ini memberikan siswa 

latihan keterampilan ketika guru melakukan peran yang sebenarnya 

untuk mereka.
8
 

Adapun dalam menyiapkan suatu situasi role playing di dalam kelas, 

guru mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
 9

 

a. Persiapan dan instruksi 

1) Guru memiliki situasi bermain peran, Situasi-situasi masalah yang 

dipilih harus menjadi “sosiodrama” yang menitik beratkan pada jenis 

peran, masalah dan situasi familier, serta pentingnya bagi siswa. 

Keseluruhan situasi harus dijelaskan, yang meliputi deskripsi tentang 

keadaan peristiwa, individu-individu yang dilibatkan, dan posisi-posisi 

dasar yang diambil oleh pelaku khusus. Para pemeran khusus tidak 

didasarkan kepada individu nyata di dalam kelas, hindari tipe yang 

sama pada waktu merancang pemeran supaya tidak terjadi gangguan 

hak pribadi secara psikologis dan merasa aman. 

2) Sebelum pelaksanaan bermain peran, siswa harus mengikuti latihan 

pemanasan, Latihan-latihan ini dirancang untuk menyiapkan siswa, 

membantu mereka mengembangkan imajinasinya dan untuk 

membentuk kekompakan kelompok dan interaksi.  

                                                           
8 Mel Silberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2007), h. 217 
9Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 215-217 
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3) Guru memberikan intruksi khusus kepada peserta bermain peran setelah 

memberikan penjelasan pendahuluan kepada keseluruhan kelas. 

Penjelasan tersebut meliputi latar belakang dan karakter-karakter dasar 

melalui tulisan atau penjelasan lisan. Para peserta (pemeran) dipilih 

secara sukarela. Siswa diberi kebebasan untuk menggariskan suatu 

peran. Apabila siswa telah pernah mengamati suatu situasi dalam 

kehidupan nyata maka situasi tersebut dapat dijadikan sebagai situasi 

bermain peran. Peserta bersangkutan diberi kesempatan untuk 

menunjukkan tindakan/perbuatan ulang pengalaman. Dalam brifing, 

kepada pemeran diberikan deskripsi secara rinci tentang kepribadian, 

perasaan, dan keyakinan dari para karakter. Hal ini diperlukan guna 

membangun masa lampau dari karakter. Dengan demikian dapat 

dirancang ruangan dan peralatan yang perlu digunakan dalam bermain 

peran tersebut. 

4) Guru memberitahukan peran-peran yang akan dimainkan serta 

memberikan instruksi-instruksi yang bertalian dengan masing-masing 

peran kepada audience. Para audience diupayakan mengambil bagian 

secara aktif dalam bermain peran itu. Untuk itu, kelas dibagi dua 

kelompok, yakni kelompok pengamat dan kelompok spekulator, 

masing-masing melaksanakan fungsinya. Kelompok I bertindak sebagai 

pengamat yang bertugas mengamati: (1) perasaan individu karakter, (2) 

karakter-karakter khusus yang diinginkan dalam situasi dan (3) 

mengapa karakter merespons cara yang mereka lakukan. Kelompok II 
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bertindak sebagai spekulator yang berupaya menanggapi bermain peran 

itu dari tujuan dan analisis pendapat. Tugas kelompok ini mengamati 

garis besar rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh karakter-

karakter khusus. 

b. Tindakan Dramatik dan Diskusi 

1) Para aktor terus melakukan perannya sepanjang situasi bermain peran, 

sedangkan para audience berpartisipasi dalam penugasan awal kepada 

pemeran. 

2) Bermain peran khusus berhenti pada titik-titik penting atau apabila 

terdapat tingkah laku tertentu yang menuntut dihentikannya 

permainan tersebut. 

3) Keseluruhan kelas selanjutnya berpartisipasi dalam diskusi yang 

terpusat pada situasi bermain peran. Masing-masing kelompok 

audience diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil observasi dan 

reaksi-reaksinya. Para pemeran juga dilibatkan dalam diskusi tersebut. 

diskusi dibimbing oleh guru dengan maksud berkembang pemahaman 

tentang pelaksanaan bermain peran serta bermakna langsung bagi 

hidup siswa, yang pada gilirannya menumbuhkan pemahaman baru 

yang berguna untuk mengamati dan merespons situasi lainnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Evaluasi Bermain Peran 

1) Siswa memberikan keterangan, baik secara tertulis maupun dalam 

kegiatan diskusi tentang keberhasilan dan hasil-hasil yang dicapai 
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dalam bermain peran. Siswa diperkenankan memberikan komentar 

evaluative tentang bermain peran yang telah dilaksanakan, misalnya 

tentang makna bermain peran bagi mereka, cara-cara yang telah 

dilakukan selama bermain peran, dan cara-cara meningkatkan 

efektivitas bermain peran selanjutnya. 

2) Guru menilai efektivitas dan keberhasilan bermain peran. Dalam 

melakukan evaluasi ini, guru dapat menggunakan komentar evaluatif 

dari siswa, catatan-catatan yang dibuat oleh guru selama 

berlangsungnya bermain peran. Berdasarkan evaluasi tersebut, 

selanjutnya guru dapat menentukan tingkat perkembangan pribadi, 

sosial dan akademik para siswanya. 

3) Guru membuat bermain peran yang telah dilaksanakan dan telah dinilai 

tersebut dalam sebuah junal sekolah (kalau ada), atau pada buku 

catatan guru. Hal ini penting untuk pelaksanaan bermain peran atau 

untuk berkaitan bermain peran selanjutnya. 

3. Kelemahan dan Kelebihan Metode Role Playing 

Dari pemaparan tahap-tahap penggunaan metode role playing di atas 

dapat dilihat beberapa kelebihan dan kekurangan metode role playing sebagai 

berikut:
 
 

a. Kelebihan strategi role playing 

1) Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, di 

samping menjadi pengalaman yang menyenangkan juga 

memberipengetahuan yang melekat dalam memori otak, 

2) Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan membuat kelas 

menjadi dinamis dan antusias 
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3) Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa 

serta menumbuhkan rasa kebersamaan. 

4) Siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan 

dibahas dalam proses belajar. 

b. Kekurangan strategi role playing 

1) Role playing memerlukan waktu yang relatif panjang/banyak  

2) Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru 

maupun siswa dan ini tidak semua guru memilikinya. 

3) Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk 

memerankan suatu adegan tertentu 

4) Apabila pelaksanaan role playing atau bermain peran mengalami 

kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi 

sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai.  
5) Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui strategi ini.

 10 

Metode role playing yang penelitian maksud adalah metode 

bermain peran yang dilakukan atau didramakan oleh siswa sesuai dengan 

skenario yang mereka sepakati dalam satu kelompok sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai. Metode pembelajaran ini adalah rencana 

tindakan atau rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran antara guru 

dan siswa, siswa dan siswa agar proses pembelajaran aktif sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

B. Media Audio Visual  

1. Pengertian Audio Visual 

Menurut perjalanan sejarah, dunia pendidikan telah mengalami 

empat tahap perubahan ditinjau dari cara penyajian materi pelajarannya. 

Perkembangan pendidikan yang pertama adalah tatkala dalam masyarakat 

tumbuh suatu profesi baru yang disebut “guru” yang diberi tanggung 

jawab untuk melaksanakan pendidikan mewakili orang tua. Dengan 

                                                           
10

Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta :  PT Rineka Cipta, 

2006), h. 88  
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demikian, maka terjadi pergeseran peranan pendidikan, yang biasa 

diselenggarakan dirumah berubah menuju ke pendidikan sekolah secara 

formal. Perkembangan kedua dimulai dengan dipergunakannya bahasa 

tulisan disamping bahasa lisan dalam menyajikan ajaran. Perkembangan 

pendidikan yang ketiga terjadi dengan ditemukannya teknik percetakan 

yang memungkinkan diperbanyaknya bahan-bahan bacaan dalam bentuk 

buku-buku teks sebagai materi pelajaran tercetak. Perkembangan 

pendidikan yang keempat terjadi dengan mulai masuknya teknologi-

teknologi yang canggih berdasarkan kemajuan zaman dan peradaban 

manusia, berikut produknya yang menghasilkan alat-alat mekanis, optis, 

maupun elektronis.
11

 

Media audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya 

rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. 

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Media 

visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan 

tambahan untuk memproduksinya. Yang didalamnya terdapat media audio 

dan visual seperti televisi, headphone, video player, radio cassette, dan alat 

perekam. Pada awal pelajaran media harus mempertunjukan sesuatu yang 

dapat menarik perhatian semua siswa. Hal ini diikuti dengan salinan logis 

keseluruhan program yang dapat membangun rasa berkelanjutan-

                                                           
11Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2003), hal. 41 
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sambung-menyambung dan kemudian menuntut kepada kesimpulan atau 

rangkuman. Kontinuitas program dapat dikembangkan melalui 

penggunaan cerita atau permasalahan yang memerlukan pemecahan.
12

 

2. Kelebihan dan Kelemahan Media Audio Visual 

Setiap media pembelajaran pastilah memiliki kelebihan dan 

keterbatasan, begitu juga dengan media audiovisual. Suleiman dalam 

Zamri,
13

 Mengemukakan kelebihan dan keterbatasan audiovisual yang di 

gunakan untuk tujuan pendidikan yaitu sebagai berikut: 

a. Kelebihan 

1) Mempermudan pendidik dan peserta didik menyampaikan dan 

menerima pelajaran; 

2) Mengakomondasi peserta didik yang lamban menerima pelajaran; 

3) Memicu peserta didik untuk mengerjakan latihan; 

b. Keterbatasan 

1) Biaya perangkat audiovisual relative mahal; 

2) Memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang 

audiovisual untuk menjalankannya. 

 

Media audio visual yang dimaksud video atau slide suara yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran yang ditampilkan dengan menggunakan 

alat bantu Laptop dan LCD.  

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Untuk memperoleh pengertian yang obyektif tentang hasil belajar, 

perlu dirumuskan secara jelas dari kata di atas, karena secara etimologi 

terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar.  

                                                           
12Ibid , h. 42             
13 Zamri. N, Pembelajaran: “Pembelajaran Sastra Dengan Media Audiovisual di MTS”  (Skripsi 

Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, 2009), h. 29 
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 Menurut R. Gagne yang dikutip oleh S. Nasution, dalam bukunya 

yang berjudul “Belajar Dan Mengajar” hasil dipandang sebagai 

kemampuan internal yang menjadi milik orang serta orang itu melakukan 

sesuatu.
14

 Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek 

tingkah laku.
15

 

Menurut R. Gagne yang dikutip oleh Slameto dalam bukunya yang 

berjudul “Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, belajar 

ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku.
16

 Menurut Herman Hudojo 

yang dikutip oleh Purwanto dalam bukunya yang berjudul “Evaluasi Hasil 

Belajar” belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang, pengetahuan, 

keterampilan, kegemaran dan sikap seseorang terbentuk dimodifikasi dan 

berkembang disebabkan belajar.
17

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah semua perubahan tingkah laku yang tampak setelah 

berakhirnya perbuatan belajar baik perubahan pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan karena didorong dengan adanya suatu usaha dari rasa ingin 

terus maju untuk menjadikan diri menjadi lebih baik. 

                                                           
14S. Nasution, Belajar Dan Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.  8 
15Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1995), h. 2 
16Ibid., h.13. 
17 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 45 
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Indikator yang dijadikan tolak ukur dalam menyatakan bahwa 

suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil, berdasarkan ketentuan 

kurikulum yang disempurnakan, dan yang saat ini digunakan adalah: 

a. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional 

khusus dicapai siswa baik secara individu maupun kelompok.
 18

  

Hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar 

yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri tertentu di antaranya sebagai 

berikut:  

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dengan prestasi yang 

rendah dan ia akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau 

setidaknya mempertahankan apa yang telah dicapai. 

b. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu 

kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang 

tidak kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya. 

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan 

lama diingat, membentuk perilaku, bermanfaat untuk mempelajari 

aspek lain, kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan 

mengembangkan kreativitasnya. 

d. Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), 

yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan(wawasan), ranah afektif 

(sikap) dan ranah psikomotorik keterampilan atau perilaku. 

                                                           
18

 Muhammad User Utsman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1993), h. 3 
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e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha belajarnya.
 19

 

2. Tipe Hasil Belajar 

Dalam sistem dunia pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikulum maupun tujuan instruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara 

garis besar dibagi menjadi tiga ranah antara lain: 

a. Ranah Kognitif 

Pada ranah kognitif terdapat beberapa tipe hasil belajar di 

antaranya adalah: 

1) Tipe hasil belajar pengetahuan 

Tipe hasil belajar pengetahuan termasuk kognitif tingkat 

rendah yang paling rendah. Namun, tipe hasil belajar menjadi 

prasyarat bagi tipe hasil belajar berikutnya. Hal ini berlaku bagi 

semua bidang studi. Pengetahuan merupakan kemampuan untuk 

mengingat materi pelajaran yang sudah dipelajari dari fakta-

fakta. 

2) Tipe hasil belajar pemahaman 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan 

adalah pemahaman. Dalam pemahaman dibagi menjadi tiga 

kategori, diantaranya yaitu: 

a) Pemahaman penterjemah, yakni menterjemahkan materi 

verbal dan memahami pernyataan-pernyataan non verbal 

b) Pemahaman penafsiran, yakni kemampuan untuk 

mengungkapkan pikiran suatu karya dan menafsirkan 

berbagai tipe dan sosial 

                                                           
19

 Ibid.. h. 5 
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c) Pemahaman ekstrapolasi, yakni kemampuan untuk 

mengungkapkan dibalik pesan tertulis dalam suatu 

keterangan atau lisan 

3) Tipe hasil belajar aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstrak pada situasi 

kongkrit atau situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa 

ide, teori atau petunjuk teknis. Menerapkan abstraksi ke dalam 

situasi baru disebut aplikasi. Tahapan-tahapan dalam tipe belajar 

kognitif yakni: 

a) Hafalan yaitu kemampuan siswa dalam menghafal pelajaran 

yang pernah diajarkan. 

b) Pemahaman yaitu kemampuan siswa dalam menjelaskan dan 

mendefinisikan dengan lisan sendiri terhadap materi 

pelajaran yang telah dipelajarinya. 

c) Penerapan yaitu kemampuan siswa dalam memberikan 

contoh serta menggunakan atau menerapkan dengan cepat 

apa yang ia dapat dari materi pelajaran yang telah 

dipelajarinya. 

d) Analisis yaitu kemampuan siswa untuk mengidentifikasi 

unsur-unsur mengenai apa yang tersirat dan apa yang tersurat. 

e) Sintesis yaitu kemampuan siswa untuk menyusun kembali 

unsure-unsur sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu 

keseluruhan yang baru. 

f) Evaluasi yaitu kemampuan siswa untuk menilai, menimbang 

dan melakukan pilihan yang tepat atau mengambil suatu 

putusan.
20

 

b. Ranah Afektif 

Bidang afektif yang berkenan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil 

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti 

                                                           
20Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 
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atensi atau perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan lain-lain. 

Sekalipun pelajaran berisikan bidang kognitif, namun bidang afektif 

harus menjadi bagian integral dari bahan tersebut dan harus tampak 

dalam proses belajar dan hasil belajar yang dicapai siswa. 

Ada beberapa tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dari hasil 

tipe belajar. Tingkatan tersebut dimulai dari yang paling sederhana 

sampai tingkat yang paling kompleks.  

1) Receiving/attending, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan 

(stimulus dari luar yang datang pada siswa) 

2) Responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan seorang 

terhadap stimulus yang datang dari luar. 

3) Valuing (penilaian), yakni kemampuan siswa dalam menerapkan 

norma yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten. 

4) Organisasi, yakni suatu pengembangan nilai ke dalam suatu sistem 

organisasi, termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan nilai 

yang lain. 

5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai yakni keterpaduan dari 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadiannya dan tingkah laku. 

c. Ranah Psikomotorik 

Tipe hasil belajar bidang psikomotorik tampak dalam bentuk 

keterampilan, kemampuan bertindak individu. Dalam hal ini ada 6 

tingkatan keterampilan, di antaranya yaitu: 

1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan tidak sadar) 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

3) Kemampuan perceptual termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan visual, membedakan auditif motorik dan lain-lain. 



 
 

23 

 

 

 

4) Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, 

ketepatan 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

keterampilan yang kompleks 

6) Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive komunikasi 

seperti gerakan ekspresif, interpretatife 
21

 

Tipe hasil belajar yang dikemukakan di atas sebenarnya tidak 

berdiri sendiri, tapi selalu berhubungan satu sama lain bahkan ada dalam 

kebersamaan. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman 

yang diperoleh peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran karena akan memberikan sebuah informasi kepada guru 

tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya 

setelah mendapat informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina 

kegiatan-kegiatan peserta didik lebih lanjut baik untuk individu maupun 

kelompok belajar. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar 

antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal
22

 sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor fisiologi dan 

psikologis. Adapun pengertian dari kedua faktor tersebut sebagai berikut: 

1) Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan 
yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan 

                                                           
21 Ibid, h. 25 
22 Sudjana,  Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar,  (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 

2012), h. 22. 
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cacat jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat memengaruhi peserta 
didik dalam menerima materi pelajaran.  

2) Faktor Psikologis. Setiap individu dalam hal ini peserta didik pada 
dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal 
ini turut memengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis 
meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, 
kognitif dan daya nalar peserta didik. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat memengauruhi hasil 
belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan 
lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan 
lain-lain. Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan 
sirkulasi udara akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada 
pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan 
ruangan yang cukup untuk bernafas lega. 

2) Faktor Instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang 
keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar 
yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 
sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. 
Faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana dan guru.

23
 

 
Menurut Muhibbin Syah, menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 
yakni: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani dan 
rohani siswa.  

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 
sekitar siswa.  

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 
belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 
untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.

24
  

Selanjutnya, Dalyono mengemukakan faktor-faktor yang 

memengaruhi hasil belajar sebagai berikut:  

1. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) yaitu Kesehatan, 
Intelegensi dan bakat,  Minat dan motivasi serta cara belajar. 

2. Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) yaitu Keluarga, Sekolah, 
Masyarakat, Lingkungan sekitar. 

25
 

Tohirin membagi faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar 

menjadi dua aspek, yakni:  

1. Aspek Fisiologis Aspek fisiologis meliputi keadaan atau kondisi 
umum jasmani seseorang. Berkaitan dengan ini, kondisi organ-organ 
khusus seperti tingkat kesehatan pendengaran, penglihatan juga 
sangat memengaruhi siswa dalam menyerap informasi atau pelajaran.  

                                                           
23Rusman,  Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme Guru 

Abad 21, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 124. 
24 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 144. 
25 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 55-60. 
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2. Aspek Psikologis Aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan/ 
intelegensi, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi, 
perhatian, kematangan dan kesiapan. 

26
 

 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa 

dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu Pertama, faktor internal antara lain: 

kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, 

minat, latihan dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi dan konsep diri. Kedua, 

faktor eksternal antara lain: kondisi keluarga, pendekatan belajar, guru dan 

cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia, motivasi sosial dan kondisi 

lingkungan 

D. Pendidikan Agama Islam 

Bidang studi PAI merupakan salah satu di antara bidang studi yang 

merupakan titik sentral bahan ajar yang membahas tentang berbagai konsep 

kehidupan di dunia dan akhirat. Materi-materi di dalamnya mengatur 

hubungan manusia dengan penciptaNya, dan mengatur hubungan manusia 

dengan manusia serta lingkungannya. Zuhairinik,dkk menyatakan bahwa: 

Tujuan umum pendidikan islam adalah membimbing peserta didik agar 

mereka menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal saleh dan 

berakhlak mulia serta berguna bagai masyarakat, agama dan negara. 

Tujuan pendidikan agama tersebut adalah merupakan tujuan yang hendak 

di capai oleh setiap orang melaksanakan pendidikan agama.
27

 

Pendidikan agama islam sangat berperan dan sangat penting dalam 

kehidupan umat pada umumnya, terutama bagai akhlak didik khususnya. 

Ajaran Agama yang dimuat pada PAI menjadi pemandu dalam upaya 
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 Tohirin, Psikologi , (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2006), h. 127. 
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 Zuhairinik dkk, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo:Ramadhani, 2005), h.35 
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mewujudkan dalam suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat 

bagai peserta didik. Menyadari betapa pentingnya bahan ajar PAI pada 

lembaga pendidikan sehingga mata pelajaran ini dimuat pada kurikulum 

walaupun pada jenjang pendidikan umum. 

Dalam kutipan lain disebutkan bahwa “hakikat pendidikan Islam 

adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai tujuan 

pendidikan Islam”.
28

  Pembinaan akhlak mulia, mencangkup pembinaan 

etika/moral, peningkatan spiritual dari segi pengenalan, pemahaman dan 

penanaman nilai-nilai keagamaan serta pengamalan secara individual ataupun 

dalam bentuk kelompok masyarakat bertujuan pada optimalisani berbagai 

potensi yang dimiliki manusia. 

Pendidikan Agama Islam, diberikan kepada peserta didik, mengikuti 

tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk 

mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, 

disiplin, maupun tuntunan sosial.  

Kutipan selanjutnya, lembaga sekolah secara nasional, untuk kegiatan 

pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri: 

1. Lebih menitikberatan pada kompetensi secara utuh selain penguasaan 

materi 

2. Mengakomondasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya 

pendidikan yang sudah ada. 

3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan 

untuk mengembangkan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan dan 

ketersediaan sumber daya manusia.
29

  

                                                           
28 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h.18 
29 Elvin, Deskripsi PAI, (online) (www.jefustaka.com, diakses, 11 Desember 2017) 2017 

http://www.jefustaka.com/
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Atas dasar inilah, pendidikan agama Islam diharapkan akan 

menghasilkan generasi-generasi muda bangsa yang berupaya 

meyempurnakan iman, takwa, akhlak serta aktif membangun bangsanya 

sesuai konsep ajaran Islami. Pada tingkat sekolah menengah atas (SMA), 

pelajaran agama meliputi: 

1. Siswa memahami dan menghayati ajaran Islam sehingga beriman dan 

mengetahui dalil naqlinya tekun sholat dengan hikmahnya, tekun 

membaca Al-Quran dengan memahami ayat-ayat tertentu, terbiasa 

berdo’a menyukuri nikmat dan beramal saleh serta membangun 

kehidupan bangsa dan bernegara 

2. Siswa bertakwa dan bersyukur kepada Allah. 

3. Siswa hidup rukun dalam bermasyarakat bernegara dan berbangsa.
30

 

Untuk itulah, berdasarkan tugas dan profesinya, guru agama pada 

setiap jenjang pendidikan, harus melaksanakan perannya dalam tiga aspek, 

yaitu: aspek pengajaran (instruksional), aspek kepemimpinan (leadership), 

dan aspek penilai (evaluator). Berdasarkan aspek-aspek inilah sehingga guru 

agama, tidak hanya dituntut sekedar memberikan materi pelajaran agama, 

namun mampu memimpin dengan membimbing anak didiknya untuk 

menerapkan pelajaran yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran 

agama di sekolah melalui penerapan terhadap kegiatan praktek, guru 

memberikan penilaian hasil dari kegiatan anak didiknya. 

Dalam Q.S AL A’raf  ayat 181, pelajaran agama berisi sebagai 

petunjuk terhadap hal-hal yang perlu dilakukan oleh anak didik. Dalil tersebut 

berbunyi: 

                                                           
30 Zuhairin dkk, Op.Cit, h. 37 
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ةُ يَْهُدو بِْلَحقِّ َوبِِو يَْعِد لُىنَ  ْه َخلَْقنَا اٌمَّ  َو ِممَّ

Terjemahnya: 

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi 

petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka 

menjalankan keadilan..”
31

 

Dalil di atas sebagai penjelas bahwa pelajaran agama Islam berperan 

untuk pemberi petunjuk kepada yang hak dan yang batil, sehingga murid 

dapat melakukan yang benar dan menghindari perbuatan yang buruk. Dalil ini 

juga menjelaskan bahwa batil dan hak, dalam melakukan sesuatu bukan 

hanya ditunjukan antara hablumminallah namun juga pada hablimminannas. 

Hal ini berarti, pelajaran agama Islam memuat konsep mengenai musrik, 

sirik, cara beribadah yang benar dan lain sebagainya, sehingga anak didik 

tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak dibenarkan Allah (hablumminallah). 

Ada beberapa upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar pada 

bidang studi PAI. Peneliti mencatat pendapat Slavan yang membaginya 

dalam beberapa komponen: 

1. Pengelompokan anak didik berdasarkan kesulitan belajarnya. 

2. Bimbingan belajar terprogram. 

3. Bimbingan belajar kelompok. 

4. Bimbingan individu. 

5. Pembelajaran motivasi. 

6. Pemberian penghargaan. 

7. Bimbingan terpadu.
32

 

 

 

                                                           
31 Direktorat Bimbingan Masyarakat, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Tehazed, 2005), h.234 
32 Slavin, Upaya Guru Meraih Prestasi, (online) (http://www.mouzeh0lick.blogsop.com) di akses 
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1. Pengelompokan anak didik berdasarkan kesulitan belajarnya 

Pemberian bantuan adalah proses pemberian pelajaran kepada anak 

didik yang menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, dan evaluasi. Pemberian pengetahuan, motivasi, 

membangkitkan hasrat anak didik akan memberikan harapan yang besar 

kepada murid untuk berhasil mengatasi masalah belajarnya dibandingkan 

dengan ketakutannya kepada kegagalan. 

Upaya yang dilakukan dapat berupa pertanyaan yang diajukan 

kepada anak seperti: 

a. Siapa saja yang senang dengan mata pelajaran PAI? 

b. Pelajaran apa saja yang paling disenangi? 

2. Bimbingan belajar terprogram 

Tempat bimbingan selain di sekolah, juga dapat dilakukan di 

rumah dengan bimbingan terprogram merupakan bagian dari 

pengembangan diri sebagai salah satu upaya guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar anak didik pada pelajaran PAI, yang bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minatnya.  

Bimbingan terprogram diantaranya tentang aspek kemampuan 

belajar, dimana para guru sebagai pemandu pelajaran dalam membimbing 

murid sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pelaksanaan bimbingan 

seperti dilaksanakan di luar jam pelajaran setiap bulan dengan jadwal yang 

telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Pendekatan pembelajaran 
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sejalan dengan pendekatan berbasis konstruktivisme. Artinya, adalah 

landasan dalam berfikir dalam pembelajaran yang menyertakan 

pengetahuan dilakukan oleh murid sendiri, dan guru sebagai fasilitator 

yang berperan menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung 

Materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang 

memperoleh hasil belajar PAI yang kurang harus disusun dalam bentuk 

tertentu sehingga anak didik tidak berperan sebagai penerima informasi 

melainkan membangun sendiri. Metode pembelajaran dapat dilakukan dengan 

tanya jawab, tugas, praktek, diskusi, latihan-latihan, teslisan dan tulisan. 

Penggunaan evaluasi yang bervariasi ini akan memaksimalkan hasil belajar 

murid pada bidang studi PAI. 

3. Bimbingan belajar kelompok 

Upaya yang harus dilakukan oleh guru di antaranya melaksanakan 

bimbingan kelompok, baik di dalam maupun di luar kelas. Pemberian bantuan 

seperti ini yang perlu diingat adalah sekalipun guru berhadapan dengan 

sejumlah anak didik, namun mereka adalah individu-individu yang hanya 

menjadi anggota kelompok. 

4. Bimbingan individu 

Bimbingan merupakan bagian dari upaya pendidikan yang dilakukan 

agar murid dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Fungsi utama 

pendidikan adalah bimbingan terhadap individu dalam upaya memenuhi 

kebutuhan dengan keinginan yang sesui dengan potensi yang dimilikinya 

sehingga dia memperoleh kepuasan dalam seluruh aspek kehidupan sosialnya. 
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Bimbingan guru bidang studi sangat dipandang penting dalam upaya 

mengatasi kesulitan belajar anak didik. 

5. Pemberian motivasi 

Motivasi merupakan perubahan tenaga dalam diri seseorang yang 

ditandai oleh dorongan afektif/sikap untuk mencapai tujuan yang merupakan 

bagian dari belajar, motivasi juga dapat menentukan peningkatan hasil belajar 

murid pada bidang studi PAI. 

6. Pemberian penghargaan 

Pemberian penghargaan yaitu memberikan motivasi anak didik untuk 

menguasai perilaku yang baik yang dapat diterima oleh lingkungannya. 

7. Bimbingan terpadu 

Bimbingan terpadu adalah proses bimbingan kepada anak didik yang 

mengalami masalah belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Bimbingan ini 

tetap kontinyu dilakukan agar ke jenjang berikutnya. 

E. Penelitian Relevan 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang 

menggunakan metode role playing. Berikut beberapa penelitian terdahulu  

yang menggunakan metode role playing. 

1. Hamid Alwaris penelitiannya yang berjudul. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran role 

playing dalam proses pembelajaran, hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran drama dapat dilihat dimana pada siklus I, hasil belajar 

siswa secara klasikal mencapai 60,53%, yang memperoleh nilai ≥75, 
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sedangkan pada siklus II telah mencapai 87,43% yang memperoleh nilai 

≥75. Selain itu aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 70,50%, dan 

pada siklus II mencapai 93,50%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

melalui metode role playing dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran drama dan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa.
33

 

2. Syahrianti, hasil penelitannya menunjukkan bahwa siklus I peresentase 

ketuntasan mencapai 66,67% dan nilai rata-rata kelas 68,9. Pada siklus 

II peresentase keruntasan mencapai 88,89% dengan nilai rata-rata 84,8. 

Siklus I peresentase aktivitas siswa pertemuan pertama adalah 65% dan 

pertemuan kedua adalah 75%, sedangkan siklus ke II pertemuan 

pertama adalah 90% dan pertemuan kedua adalah 95%. Dapat 

disimpilkan bahwa penerapan metode role playing dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pelajaran PKn di kelas V SD Negeri 

Wawonggole Kabupaten Konawe.
34

 

3.  Wilda Rahmatul Mazidah, hasil penerapan metode role playing dalam 

penelitiannya adalah sebagai berikut: Rata-rata nilai presentase capaian 

setiap indikator siswa pada post test siklus I sebesar 76,2 dengan 

peresentase ketuntasan 68,75%, dan pada siklus ke II 89,7 dengan 

peresentase ketuntasan 93,75%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
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dsimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran role playing dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III MI Darul Ulum Rejosari 

Wonodadi Blitar Tahun 2014-2015.
35

 

Persamaan penelitian ini dengan  penelitian diatas adalah sama-sama 

menggunakan metode pembelajaran role playing. Jenis penelitian juga sama-

sama menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) 

berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Perbedaanya penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada lokasi 

dan media pembelajaran yang digunakan. Lokasi dalam penelitian ini adalah 

SMK Negeri 1 Kendari. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari media 

pembelajaran yang digunakan. Jika penelitian yang sudah ada hanya 

menggunakan media papan tulis, spidol, pensil, buku. Maka pada penelitian 

ini selain menggunakan media-media disebut diatas peneliti juga 

menggunakan media audiovisual. 

F. Kerangka Berpikir 

Penggunaan metode pembelajaran role playing (bermain peran) sangat 

cocok pada pembelajaran PAI yang menuntut siswa untuk dapat mengerti dan 

memahami konsep tentang materi yang akan dipelajari. Dengan demikian 

siswa tidak hanya dapat menghafal melainkan siswa dapat menghayati peran-

peran yang dimainkan pada saat kegiatan bermain peran dilakukan. 
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Pemilihan media yang tepat sangat menunjang keberhasilan dalam 

pembelajaran PAI, bukan hanya media pemilihan metode pembelajaran juga 

merupakan penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Media dan 

metodepembelajaran yang digunakan diharapkan dapat merangsang siswa 

untuk dapat aktif dalam pembelajaran sehingga nantinya akan menghasilkan 

hasil belajar yang memuaskan. 

Pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMKN 1 Kendari di 

kelas X Akuntansi A dan dilanjutkan observasi awal penelitian Skripsi di 

SMKN 1 Kendari pula, terlihat kondisi siswa masih saja kurang kondusif dan 

pembelajaran yang kurang menyenangkan sehingga membuat siswa kurang 

terlibat aktif, hal-hal ini yang mempengarui kualitas pembelajan yakni: 1) 

Guru kurang memanfaatkan media secara efektif, 2) guru mengajarkan dengan 

konvensional dan hanya pemberian tugas saja, 3) siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, 4) kondisi pembelajaran yang kurang menyenangkan, 5) 

hasil belajar siswa rendah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memberikan suatu solusi 

supaya pembelajaran PAI dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa akan 

aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan penerapan metode role playing 

dengan mengunakan media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar PAI 

di kelas XI Akuntansi A SMKN 1 Kendari. Dengan demikian akan tercapai 

kondisi ideal yang diharapkan, yaitu: 1) guru dapat menfaatkan media 

pembelajaran yang menarik, 2) guru mengajar dengan model-model yang 
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menarik, 3) siswa terlibat aktif, 4) kondisi belajar menyenangkan 5) hasil 

belajar siswa meningkat. 

Adapun bagian kerangka berpikir dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Penerapan Metode Role Playing dengan media audiovisual 

HASIL BELAJAR MENINGKAT 

PEMBELAJARAN PAI 

KONDISI AWAL 

1. Guru kurang memanfaatkan 

media secara efektif 

2. Guru mengajar dengan 

konvensional dan hanya 

memberikan tugas 

3. Siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran 

4. Kondisi pembelajaran yang 

kurang menyenangkan 

5. Hasil belajar yang rendah 

 

 

KONDISI IDEAL 

1. Guru memanfaatkan media 

pembelajaran yang menarik 

2. Guru mengajar dengan motode 

yang bervariasi 

3. Siswa aktif dalam proses 

pembelajaran 

4. Kondisi pembelajaran yang 

menyenangkan 

5. Hasil belajar yang meningkat 

(tuntas) 

 

 


