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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan

penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Roisah “Penggunaan Metode Role

Playing Untuk Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Materi

Akidah Akhlaq pada Siswa Kelas 5 SD Banyubiru 03 Kecamatan Banyubiru

Kabupaten Semarang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas V SD

Banyubiru 03 memiliki prestasi belajar yang rendah pada mata pelajaran PAI

materi Akidah Akhlak. Baru 7 siswa (20%) siswa yang memperoleh hasil yang

maksimal atau mencapai batas ketuntasan belajar minimal mereka.

Sedangkan sisanya (80%) sekitar 24 siswa memperoleh rata-rata nilai di

bawah 60. Metode Role Playing dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas I

SD Banyubiru 03 pada mata pelajaran PAI. Kesimpulan ini berdasarkan dari

peningkatan prestasi hasil belajar siswa yang dilihat dari nilai presentase

ketuntasan belajar yang semakin meningkat dari siklus I hingga siklus III berturut-

turut.1

Penelitian yang dilakukan Yayul Handayani tahun 2014 yang membahas

tentang “Penerapan Metode Role Playing (Bermain Peran) dengan Menggunakan

1 Siti Roisah, Penggunaan Metode Role Playing Untuk Peningkatan Prestasi Belajar PAI
Materi Akidah Akhlaq pada Siswa Kelas 5 SD Banyubiru o3 Kecamatan Banyubiru Kabupaten
Semarang, Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Salatiga, 2011.
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Media Film Dokumenter Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS

(PTK) Kelas VB SDN 68 Kota Bengkulu” penelitian menyimpulkan bahwa

Penerapan metode Role  Playing melalui media Film Dokumenter dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VB SDN 68 Kota Bengkulu.2

Sedangkan penelitian yang disajikan oleh penulis pada saat ini adalah

Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlaq Melalui Metode Role Play Kelas VIII

Mts Negeri 2 Konawe. Peneliti menelusuri tentang bagaimana cara meningkatkan

hasil belajar siswa kelas VIII Mts Negeri 2 Konawe pada mata pelajaran Akidah

Akhlaq melalui metode Role Play.

B. Meningkatkan Hasil Belajar

1. Meningkatkan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia meningkatkan berarti menaikkan,

mempertinggi, memperhebat”.3 Jadi meningkatkan dapat diartikan sebagai usaha

untuk menaikkan suatu hasil yang akan dicapai, dalam hal ini prestasi belajar

siswa kelas VIII MTsN 2 Konawe Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe

pada mata pelajaran Akidah Akhlak.

Meningkatkan/peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat,

tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti

penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu,

2Yayul Handayani, Penerapan Metode Role Playing (Bermain Peran) Dengan
Menggunakan Media Film Dokumenter Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS
(PTK) Kelas VB SDN 68 Kota Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universita
Bengkulu, 2014.

3 WJS Purwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 2006, h.
1280
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peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan

sebagainya.4

Sedang menurut Moeliono seperti yang dikutip Sawiwati, Meningkatkan

adalah sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan

atau kemampuan menjadi lebih baik.5

2. Belajar

1.1 Pengertian belajar

Pengertian tentang belajar sudah banyak dikemukakan oleh para ahli

dalam pendidikan, di antaranya seperti pakar di bawah ini

Menurut Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-Faktor yang
Mempengaruhinya, mengemukakan bahwa belajar adalah “suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang  untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya”.6

Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan

lingkungan yang melibatkan proses kognitif.7

Belajar ialah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

4 http://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/di
akses 10 maret 2016

5 sawiwati, “Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Kelas III SDN 3 Makarti Jaya Tentang
Ciri-Ciri Makhluk Hidup Melalui Metode Demonstrasi”,Skripsi Sarjana Pendidikan: Perpustakaan
UT, 2009, h..4.

6 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta:PT. Rineka Cipta,
2003 h.2

7 La Ode Muhammad Deden Marrah Adil, pengaruh metode role playing terhadap
hasil belajar kelas IV SD, Template Simple, Diberdayakan Oleh Blogger, Diakses tanggal
21 Februari 2016



14

James O. Whittaker, misalnya, merumuskan belajar sebagai proses dimana

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.8

Sedangkan menurut Hintzman dalam bukunya the psycology of learning and

memory berpendapat learning is a change in organism due to experiens which

can affect the organism’s behavior. Artinya adalah suatu perubahan yang terjadi

dalam diri organisme (manusia atau hewan) disebabkan oleh pengalaman yang

dapat memenuhi tingkah laku organisme tersebut. Jadi, dalam pandangan

Hinztzman, perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut baru dapat

dikatakan belajar apabila mempengaruhi organisme.9

Dari definisi-definisi di atas dapat dikemukakan bahwa untuk dapat

disebut belajar maka perubahan harus merupakan akhir dari pada periode yang

cukup panjang. Berapa lama waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti,

tetapi perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin

berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-

tahun. Belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata

proses itu terjadi dalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar. Jadi yang

dimaksud dengan belajar bukan tingkah laku yang nampak,  tetapi prosesnya

terjadi  secara internal di dalam diri individu dalam penguasaan memperoleh

hubungan baru.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

Belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari

lingkungan, dan faktor yang datang dari siswa terutama kemampuan yang

8 Djamarah Syaiful Bahri, psikologi belajar, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2002, h. 12
9 Syah Muhibbin, psikologi pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya:, 2010 , h. 88
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dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruh terhadap hasil belajar

yang dicapai. Seperti dikemukakan oleh clark bahwa hasil belajar siswa disekolah

70% dipengaruhi oleh kemapuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.

Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain,

seperti motivasi belajar, ketekunan, sosial, ekonomi, dan faktor fisik dan fsikis.

Faktor tersebut banyak menarik perhatian para ahli pendidikan untuk diteliti,

seberapa kuat konstribusi/sumbangan yang diberikan oleh faktor tersebut terhadap

hasil belajar siswa. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang

logis dan wajar, sebab perbuatan belajar adalah perubahn tingkah laku individu

yang dinanti dan disadarinya. Siswa harus berusaha mengerahkan segala upaya

untuk mencapainya.

Meskipun demikian hasil yang dapat diraih masih bergantung dari

lingkunganya. Artinya, ada faktor-faktor yang berada diluar yang dicapai. Salah

satu lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar

disekolah adalh kualitas pengajaran. Maksud dari kualitas pengajaran adalah

tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar dalam mencapai tujuan

pengajaran. Oleh sebab itu siswa disekolahdipengaruhi oileh kemapuan siswa dan

kualitas pengajaran. Pendapat ini sejalan dengan teori belajar di sekolah (theory of

school learning) dari blomn yang mengatakan ada tiga variabel dalam teori belajar

di sekolah yakni :10 1) karateristik individu, 2) kualitas pengajaran 3) hasil belajar

siswa. Sedangkan caroll berpendapat bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh

lima faktor yakni, (a) bakat belajar, (b) waktu yang tersedia untuk belajar, (c)

10 Syaruddin & Nasution, Irwan, manajemen pembelajaran, Jakarta : PT Ciputat Press,
2005, h.43.
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waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas

pengajaran, dan (e) kemampuan individu. Empat faktor di atas berkenaan (a,b,c,e)

dengan kemampuan individu dan faktor (d) adalah faktor diluar individu

(lingkungan).

Kedua faktor diatas (kemampuan siswa dan kualitas pengajaran)

mempunyai hubungan perbandinagan lurus dengan hasil belajar siswa. Artinya,

makin tinggi kemampuan siswa dan kualitas pengajaran, makin tinggi pula hasil

belajar siswa.

Yang menjadi persoalan adalah variabel manakah yang mempengaruhi

kualitas. Pengajaran adalah suatu proses terjadinya interaksi antara guru dengan

siswa salah satu yang diduga yang mempengaruhi kualitas pengajaran adalah

guru. Cukup beralasan mengapa guru mempunyai pengaruh dominan terhadap

kualitas pengajaran, sebab guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses

pengajaran. Ini tidaklah berarti mengesampingkan variabel lain, seperti buku

pelajaran, dan lain-lain.

Variabel guru yang paling dominan mempengaruhi kualitas pengajaran

adalah kompetensi profesional yang dimilikinya. Artinya kemampuan dasar yang

dimiliki guru, dibidang kognitif (intelektual), seperti pengusaan bahan, bidang

sikap seperti mencintai profesinya dan bidang perilaku, seperti keterampilan

mengajar, menilai hasil belajar siswa dan lain-lain. Adanya kualitas pengajaran,

khususnya kompetensi guru terhadap belajar siswa, telah ditunjuk oleh hasil

penelitian. Salah satu diantaranya penelitian bidang pendidikan kependudukan.

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 76,6% hasil belajar siswa
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dipengaruhioleh kompetensi guru, dengan rincian, kemampuan guru mengajar

memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan materi pembelajaran memberikan

sumbangan 32,58% dan sikap guru terhadap mata pelajaran memberikan

sumbangan 8,60%.

Disamping faktor guru, kualitas pengajaran dipengaruhi juga oleh

karakteristik kelas. Variabel karakteristik kelas antara lain :11

a. Besarnya (class size).Artinya, banyak sedikitnya jumlah siswa yang belajar.

Ukuran yang biasa digunakan adalah ratio 1 : 40, artinya satu orang guru

melayani 40 orang siswa. Diduga makin besar jumlah siswa yang harus

dilayani guru dalam satu kelas makin rendah kualitas pengajaran, demikian

pula sebaliknya. Secara logika atau akal sehat, tak mungkin guru dapat

mengembangkan kegiatan belajar yang efektif dalam situasi kelas yang

memiliki jumlah siswa yang banyak.

b. Suasana belajar. Suasana belajar yang demokratis akan memberikan peluang

mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan dengan suasana yang

kaku, disiplin yang ketat dengan otoritas ada pada guru. Dalam suasana

belajar, mengajukan pendapat, berdialog denga sesama teman sekelas dan

lain-lain. Perasaan cemas dan khawatir pada siswa sering tidak

menumbuhkan kekreatifan belajar siswa.

c. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia.

11 Ahmad Sabri, Srategi Belajar Mengajar Micro Teaching, padang: PT Ciputat Press, 2007
, h..47.
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Seiring kita temukan bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar

dikelas. Situasi ini kurang menunjukan kualitas pengajaran, sehingga hasil belajar

yang dicapai siswa tidak optimal. Kelas harus diusahan sebagai laboratorium

belajar bagi siswa. Artinya kelas harus menyediakan berbagai sumber belajar

seperti buku pelajaran, alat peraga, dan lain-lain. Disamping itu harus diusahakan

agar siswa diberi kesempatan untuk berperan sebagai sumber belajar.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah adalah

karakteristik sekolah itu sendiri. Karakteristik sekolah berkaitan dengan disiplin

sekolah, perpustakaan yang ada disekolah, letak geografis sekolah, lingkungan

sekolah, etika dalam arti sekolah memberikan perasaan nyaman, dan kepuasan

belajar, bersih, rapi dan teratur.

3. Hasil belajar

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran yang ditetapkan. “Keberhasilan belajar peserta

didik tidak semata mata ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya tetapi

ditentukan juga oleh minat,perhatian dan motivasi belajarnya”.12

Menurut tim penyusun kamus besar bahasa indonesia hasil belajar adalah

“penguasaan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya

ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan guru”.13 Hasil belajar

merupakan tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan sementara itu

pencapaian hasil belajar lebih sering dikaitkan dengan nilai perolehan siswa

12 Ahmad Rohani, H.M. Pengelolaan pengajaran, Jakarta: PT Rineka Cipta,2004, h.170
13Tim penyusun Kamus Besar  Bahasa indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:

Balai Pustaka, 2005, h. 895.
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setelah proses belajar mengajar dan evaluasi diberikan.14 Kutipan dari Muhibban

Syah yang mendefinisikan belajar bagi perkembangan manusia merupakan,

“perubahan dan kemampuan untuk berubah”.15

4. Jenis-jenis hasil belajar

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.16

1. Ranah Kognitif

Bloom membagi ranah kognitif menjadi enam, yaitu pengetahuan hafalan,

pemahamn atau komprehensi, penerapan, aplikasi, analisi, sintesis, dan evaluasi.

1) Pengetahuan hafalan ialah tingkat kemampuan yang hanya meminta

responden untuk mengenal atau mengetahui adanya konsep, fakta atau

istilah-istilah tanpa harus mengerti atau dapat nilai atau dapat

mengunakannya. Dibandingkan dengan tipe hasil belajar atau tingkat

kemampuan berpikir lainya, tipe pengetahuan hafalan termaksud tingkat

yang paling rendah.

2) Pemahaman atau komprehensi adalah hasil belajar setingkat lebih tinggi dari

pengetahuan. Untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau

mengenal. Pemahamn dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: tingkat

terendah adalah pemahaman terjemahan, yaitu kemampuan menterjemahkan

14 Suyatno, Model-Model Pembelajaran , Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007, h. 10.
15 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 93.
16 http//id.shvoong.com/social-sciences/education/2134133-jenis jenis hasil belajar diakses
tanggal 21 Februari
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materi verbal dan memahami pernyataan-pernyataan non-verbal; kedua

adalah pemahaman penafsiran, yaitu: menghubungkan bagian yang

terdahuludengan yang diketahui. Berikutnya; dan ketiga adalah pemahan

ekstraporasi; yaitu mampu melihat dibalik yang tertulis atau dapat

memperluas persepsi.

3) Aplikasi atau penerapan adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkrit

atau situasi khusus. Abstraksi tersebut dapat berupa ide, teori, atau petunjuk

teknis.

4) Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi bagian-bagian

sehingga jelas susunanya dan dapat dipahami prosesnya ataupun

meramalkan sudut pandangnya.

5) Sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalamsuatu

bentuk yang menyeluruh. Berpikir sintesis merupakan salah satu terminal

untuk menjadikan orang lebih kreatif. Dan berpikir kreatif merupakan salah

satu yang hendakdi capai dalam pendidikan.

6) Evaluasi adalah pemberian kepuasan tentang nilai sesuatu yang mungkin

dilihat dari segi tujuan, gagasan, pemecahan cara kerja dan lain-lain.

Dengan kemampuan evaluasi, peserta didik diminta untuk membuat suatu

penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi dan sebagainya.

2. Ranah afektif

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai sebagai hasil belajar,

kategori ranah afektif meliputi :

1) Receiving (menerima), yaitu kepekaan dalm menerima rangsangan dari luar
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dalam bentuk masalah atau situasi, dan lain-lain.Dalam menerima, peserta

didik diminta untuk menunjukan kesadaran, kesediaan untuk menerima, dan

perhatian terkontrol atau terpilih.

2) Responding (merespon), yaitu reaksi yang diberikanoleh seseorang terhadap

stimulus yang datang dari luar. Untuk merespon, peserta didik diminta

untuk menunjukan persetujuaan,kesediaan, dan kepuasan dalam merespon.

3) Valuing (menilai) merupakan kemampuan nilai gejala atau kegiatan

sehingga dengan sengaja merespon lebih lanjut untuk mencari jalan

bagaimana dapat mengambil bagian atas apa terjadi. Dalam menilai, peserta

didik diminta untuk menunjukan penerimaan terhadap nilai, kesukaran

terhadap nilai, dan keterikatan terhadap nilai.

4) Mengorganisasi merupakan kemampuan untuk membentuk suatu sistem

nilai bagi dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya. Dalam hal ini,

peserta didik diminta untuk mengorganisasikan nilai-nilai kesuatun

organisasi yang lebih besar.

5) Karakterisasi, merupakan kemampuan untuk mengonseptualisasikan

masing-masing nilai pada waktu merespon, dengan jalan membuat

pertimbangan-pertimbangan. Dalam hal ini, peserta didik diminta

menunjukan kemampuanya dalam menjelaskan, memberi batasan, dan

mempertimbangkan nilai yang direspon.

3. Ranah psikomotorik

Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik,

manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi syaraf dan
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koordinasi badan. Kategori ranah psikomotorik meliputi :

1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar).

2) Kemapuan berbicara, merupakan kemampuan yang berhubungan dengan

komunikasi secara lisan. Untuk kemampuan ini peserta didik harus mampu

menunjukan kemahiran memilih dan menggunakan kalimat dalam

berkomunikasi.

3) Gerakan tubuh yang mencolok, merupakan kemampuan gerakan tubuh

yang menekankan pada kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Dalam hal ini

peserta didik harus mampu menunjukan gerakan yang menggunakan

kekuatan tubuh, memerlukan kecepatan dan ketepatan gerakan.

4) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada

yang kompleks.

Ketiga ranah tersebut harus diperhatikan dalam proses pembelajaran.

Selama ini hasil belajar kognitif lebih dominan dibandingkan dengan hasil belajar

afektif dan psikomotorik. Hasil belajar afektif dan psikomotorik sifatnya lebih

luas dan lebih sulit dipantau, karena hasil belajar ini ada yang tampak pada saat

proses pembelajaran berlangsung dan ada yang baru tampak setelah proses

pembelajaran dalam praktek kehidupannya baik dilingkungan keluarga, sekolah

maupun masyarakat.

5. Metode Role Play

1. Pengertian dan ciri-ciri metode Role Play

“Ditinjau dari segi etimologis (bahasa), metode berasal dari bahasa

Yunani, yaitu “methodos”. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu “metha”
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yang berarti melalui atau melewati, dan “hodos” yang berarti jalan atau

cara.”17 Dalam kamus besar bahasa Indonesia“Metode artinya cara yang

telah diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam

ilmu pengetahuan dan sebagainya cara belajar dan sebagainya”.18

Sedangkan bila ditinjau dari segi terminologis (istilah), metode dapat

dimaknai sebagai “jalan yang ditempuh oleh seseorang supaya sampai pada

tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau perniagaan maupun dalam kaitan

ilmu pengetahuan dan lainnya”.19

Metode mempunyai peranan penting  dalam kehidupan manusia. Tuhan

sendiri telah mengajarkan kepada manusia supaya mementingkan metode.

Berikut ayat yang terkait secara langsung tentang dorongan langsung untuk

memilih metode secara tepat dalam proses pembelajaran adalah firman Allah

SWT dalam surat An-Nahl ayat 125

                
             

   
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah [845] dan pelajaran

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan

17 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, Semarang:
Rasail Media Group, 2011, h.7.

18 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Mitra Pelajar) h. 331.
19Ismail, Op. Cit hlm.8.
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Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-

Nahl: 125)

[845] Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat

membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Ayat di atas menyuruh supaya

manusia memperhatikan metode dalam menyampaikan ajaran Tuhan, yaitu

dengan cara-cara yang bijaksana, sesuai antara bahan dan orang yang akan

menerimanya dengan mempergunakan faktor-faktor yang akan dapat membantu

supaya ajarannya itu dapat diterima.20

Dengan demikian salah satu metode yang cukup mengena dalam

menyampaikan materi pelajaran adalah metode keteladanan (uswatun hasanah).

Dalam pandangan ilmu psikologi, anak (siswa) memiliki beberapa

kecenderungan, diantaranya adalah kecenderungan untuk meniru (hubb taqlid).

Selain itu anak (siswa) juga memiliki kecenderungan berubah (hubbu taghyir).

Memberi keteladanan yang baik merupakan metode yang sangat efisien, terutama

bagi anak didik yang belum mampu berpikir kritis, yang tingkah lakunya

akan banyak dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan di atas.21

“Bermain peran (Role Playing) merupakan permainan dalam bentuk

dramatisasi dan pengembangan imajinasi yang dilakukan siswa dengan

memerankan sebagai tokoh hidup”.22

Menurut Jill Hadfield Role Playing adalah sejenis permainan gerak

20 Muhammad Zein, Metodologi Pengajaran Agama, Yogyakarta: AK Group,
2005, h. 11

21 H. Burhanuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik : Konsep, Teori, dan
Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan, (Yogyakarta : Arruz Media Group, 2007), hlm. 201-
202

22 Udin S.Winataputra , Strategi Belajar Mengajar, Universitas Terbuka:
Depdiknas, 2005, h. 4.15.
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yang didalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan unsur
senang. Selain itu menurut Basri Syamsu Role Playing seringkali
dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas dimana pembelajar
membayangkan dirinya seolah-olah berada diluar kelas dan memainkan
peran orang.23

Udin S. Winataputra mengemukakan metode Role Playing memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1) Kegiatan pembelajaran bukan pada objek sebenaranya.
2) Kegiatan secara kelompok.
3) Aktivitas komunikasi.
4) Alternatif untuk pembelajaran sikap.
5) Peran guru sebagai pembimbing.
6) Ada topik permasalahan.
7) Ada peran yang perlu dimainkan siswa.24

Muhibbin Syah (2008) menjelaskan pada  prinsipnya, metode

mengajar bermain peran merupakan upaya pemecahan masalah khususnya yang

bertalian dengan kehidupan sosial melalui peragaan tindakan. Proses

pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan:

1) Identifikas pengenalan masalah.
2) Uraian masalah.
3) Pemeranan / peragaan tindakan, dan diakhiri dengan Diskusi dan

evaluasi.25

Metode ini dirancang khususnya untuk mempelajari nilai-nilai sosial,

moral dan pencerminannya dalam prilaku. Disamping itu metode ini digunakan

pula untuk membantu para siswa mengumpulkan dan   mengorganisasikan isu-isu

moral dan sosial, mengembangkan empati terhadap orang lain dan berupaya

memperbaiki ketrampilan sosial.26

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa metode

23 Ragam Penelitian Tindakan Kelas, dalam file///D1/aku/penerapan –pembelajaran –
role. html. Diakses tanggal 21 Februari 2016

24 Udin S.Winataputra, Op. Cit , h. 416
25 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008, h. 195
26 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung : Alfabeta, 2009), h. 155.
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pembelajaran Role Playing adalah metode pembelajaran yang menitik beratkan

pada keaktifan dan kreatifitas peserta didik dalam memainkan suatu peran

dengan tujuan tercapainya proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan

harapan guru yaitu terjadinya interaksi antara guru dengan peserta  didik dan

peserta  didik dengan peserta didik.

Manfaat yang dapat diambil dari Role Play adalah :

1) Memberikan semacam hidden   practice, dimana murid tanpa sadar
menggunakan ungkapan-ungkapan terhadap materi yang telah dan sedang
dipelajari.

2) Melibatkan jumlah murid yang cukup banyak, cocok untuk kelas besar.
3) Memberikan kepada murid kesenangan karena Role Play pada

dasarnya adalah permainan. Dengan bermain murid akan merasa senang
karena bermain adalah dunia siswa. Masuklah ke dunia siswa, sambil kita
antarkan dunia kita.27

2. Langkah- langkah pembelajaran Role Play

Metode pembelajaran Role Play mempunyai langkah-langkah

sebagai berikut :

1) Guru menyusun / menyiapkan skenario yang akan ditampilkan.
2) Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua hari

sebelum KBM.
3) Guru membentuk kelompok siswa yang aggotanya 5 orang.
4) Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai.
5) Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan

skenario yang sudah dipersiapkan.
6) Masing-masing siswa duduk dikelompoknya, masing-masing

sambil memperhatikan mengamati skenario yang sedang diperagakan.
7) Setelah selesai dipentaskan, masing-masing kelompok diberikan lembar

kerja untuk menyimpulkan materi.
8) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya.
9) Guru menyimpulkan secara umum.
10) Evaluasi.
11) Penutup.28

27Ragam Penelitian Tindakan Kelas, dalam file///D1/aku/penerapan –
pembelajaran – role. html. Diakses tanggal 21 Februari 2016

28 Saminanto, Ayo Praktik PTK, Semarang : Rasail Media Group, 2010, h. 39 – 40.



27

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Role Play

a. Kelebihan metode role playing.

1. Siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat isi bahan yang
akan di dramakan. Sebagai pemain harus memahami, menghayati isi
cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus
diperankannya. Dengan  demikian, daya ingat siswa dapat tajam dan
tahan lama.

2. Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu main
drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai
dengan waktu yang ditentukan.

3. Bakat yang terdapat pada anak didik dapat di pupuk sehingga
dimungkinkan akan muncul bibit seni drama dari sekolah. Jika seni drama
mereka dibina dengan baik kemungkinan besar mereka akan menjadi aktor
yang berbakat dikemudian hari.

4. Kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-
baiknya.

5. Anak didik memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi
tanggung jawab dengan sesamanya.

6. Bahasa lisan anak didik dapat dibina bahasa yang baik dan
intonasinyapun akan dibina, sehingga mudah dipahami orang lain.

b. Kelemahan metode role play

1. Sebagian anak didik yang tidak ikut memerankan drama mereka
menjadi kurang kreatif.

2. Banyak memakan waktu, baik persiapannya maupun pelaksanaan.
3. Memerlukan waktu yang cukup luas, karena jika tempatnya sempit kurang

bebas berekspresi.
4. Kelas lain terganggu dengan pemain dan penonton yang kadang

berteriak dan kadang bertepuk tangan riuh (Djamarah dan Zain,
2006:89-90).29

6. Pembelajaran Aqidah Akhlak

a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran dalam  masa dahulu disebut pengajaran. Perbedaan istilah

ini dengan pengajaran adalah pada tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar,

29 Andra W, “Kelebihan Dan Kekurangan Role Playing”, Tersedia :
http://edusogem.blogspot.co.id/2010.kelebihan-dan-kekurangan-role-playing.html?m=1, diakses
pada tanggal 7 Maret 2016, Pukul 15:52
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siswa belajar, sementara pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai

upaya guru mengorganisasi lingkungan terjadinya pembelajaran.

Menurut Suyitno yang dikutip Saminanto bahwa pembelajaran adalah
upaya untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan,
potensi, minat, bakat dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar
terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa
dengan siswa.30

b. Pengertian Aqidah Akhlak

Aqidah Akhlak berasal dari dua kata yaitu Aqidah dan Akhlak.”

Secara etimologi (bahasa) akidah berasal dari kata ‘aqada- ya’qidu- ‘aqdan,

berarti simpul, ikatan perjanjian dan kokoh, setelah terbentuk menjadi ’aqidah

berarti keyakinan”.31

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang umum, terdapat beberapa

definisi antara lain:

1) Abu Bakar Jabir Al- Jazairy mengatakan Aqidah adalah sejumlah
kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan
akal, wahyu dan pikiran. Kebenaran itu di paterikan oleh manusia dalam
hati dan diyakini keshahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak
segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.

2) Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya
“Akidah al Washitiyyah”, akidah adalah suatu perkara yang
harus dibenarkan   dalam hati, dengan jiwa menjadi tenang sehingga
jiwa menjadi yakin serta mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan”.32

Sedangkan Akhlak   menurut bahasa (etimologi) perkataan Akhlak

ialah bentuk jamak dari khuluq (khuluqun) yang berarti budi pekerti, perangai,

tingkah laku, atau tabi’at. Akhlak disamakan dengan kesusilaan, sopan santun.

Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah

30 Saminanto, Op. Cit, h. 91
31 Munawir, Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, 2001, h.1023.
32 Muhaimin, Dimensi-Dimensi  Studi Islam, Surabaya: Karya Aditama, 2000, h. 243.
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manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam

bahasa Yunani pengertian khuluq ini disamakan dengan kata ethicos atau ethos,

artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan

perbuatan. Ethicos kemudian berubah menjadi etika.33

Adapun menurut istilah akhlak aturan tentang prilaku lahir dan batin yang

dapat membedakan antara prilaku yang terpuji dan tercela, antara yang salah

dan yang benar, antara yang patut dan yang tidak patut ( sopan ), dan antara

yang baik dan yang buruk.

Definisi akhlak menurut Imam al- Ghazali bahwa akhlak adalah :

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan
perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa melakukan
pemikiran dan pertimbangan”.34

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

Aqidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta

didik  untuk mengenal, memahami, menghayati dan  mengimani Allah SWT

serta merealisasikannya dalam prilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-

hari melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, latihan, penggunaan pengalaman

dan pembiasaan.

33 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al Quran, Jakarta: Amzah, 2007,
hlm. 2-3.

34 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan
Islam LPPI, 2007, h. 1-2.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research). PTK sendiri

memiliki tujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dalam

peningkatan mutu pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan

menumbuhkan budaya akademik di kelas yang dialami langsung dalam interaksi

antara guru dan siswa yang sedang belajar.

Definisi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat diambil dari pendapat

beberapa tokoh yang berkompeten dalam penelitian. Hal itu perlu dilakukan agar

pemahaman tentang PTK tidak menyimpang. Banyak tokoh yang telah

memberikan definisi PTK, salah satunya dikemukakan Hopkins yang dikutip

oleh Kumandar menyatakan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan untuk

membantu seseorang dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan

ilmu sosial dengan kerja sama dalam kerangka etika yang disepakati

bersama.1 PTK juga diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan secara

reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus

sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai tindakan di dalam

kelas2.

1 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi
Guru, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 46.

2 Sabyantoro, Penelitian Tindakan Kelas, Semarang: CV. Widya Karya, 2009, h. 10.


