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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam perkembangan 

dan kemajuan suatu bangsa. Peranan pendidikan terhadap suatu bangsa dapat kita 

lihat pada negara-negara yang ada di dunia yang mengalami kemajuan dan tidak 

terlepas dari keberhasilan pendidikannya. Pendidikan dalam islam merupakan 

perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural. 

Secara makro persoalan yang dihadapi pendidikan islam adalah bagaimana 

pendidikan islam mampu menghadirkan disain atau konstruksi wacana pendidikan 

islam yang relevan dengan perubahan masyarakat. Sehingga dengan desain 

wacana pendidikan islam tersebut mampu ditransformasikan atau diproses secara 

sistematis dalam masyarakat. 

Di era zaman globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan sangat 

dibutuhkan bagi seluruh kalangan manusia di dunia, karena tanpa adanya 

pendidikan manusia akan mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum 

islam maupun hukum Negara yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang 

lain. Selain itu, tanpa ilmu pendidikan juga manusia akan menjadi bodoh dan 

sangat dekat dengan kemiskinan, sedangkan kemiskinan sangat dekat dengan 

kekufuran. 
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Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari kreatifitas guru dan 

motivasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi yang 

tinggi ditunjang oleh guru yang kreatif dan mampu memfasilitasi motifasi peserta 

didiknya akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target 

belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui tes 

hasil belajar. Desain yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah 

dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target 

belajar. 

Realita yang ada, dalam aktivitas pembelajaran peran pendidik (guru) 

secara menyeluruh monoton dalam proses pembelajaran, sehingga menimbulkan 

kejenuhan pada diri peserta didik (siswa) dalam proses berlangsungnya 

pembelajaran dan hasil yang dicapai tidak maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan. Jadi, seorang guru khususnya guru PAI diharapkan selalu 

meningkatkan prestasi mengajar dan hasil belajar anak didiknya agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu faktor pendukung 

keberhasilan guru adalah dengan menguasai dan menerapkan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan kharakteristik siswa dan materi yang hendak 

diajarkan. Hal ini yang membuat guru dituntut untuk menguasai barbagai macam 

metode yang sesuai dengan kharakteristik materi dan siswa, serta mampu 

menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Tuntunan ini sejalan dengan 
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pendapat Winkel dalam widodo bahwa keberhasilan siswa sangat ditentukan oleh 

kualitas pengajaran yang dikelola oleh guru.
1
 

Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, faktor-faktor pendukung 

sangat berperan penting untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Faktor-

faktor tersebut ialah metode pembelajaran yang inovatif lagi menyenangkan, 

sehingga membangun motivasi peserta didik dalam mengikuti pelajaran, keaktifan 

dalam kelas, ketertiban kelas, suasana yang nyaman, penataan inventaris kelas 

yang sesuai, dan lain sebagainya. Salah satu dari beberapa faktor tersebut yang 

menjadi perhatian penulis adalah tentang metode pembelajaran yang 

menyenangkan dalam membangun motivasi peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran. 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari pendidikan dengan guru 

sebagai pemegang peranan utama. Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan 

oleh guru, karena guru adalah pimpinan dalam proses pembelajaran. Sehingga 

guru harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya agar dapat memberi 

motivasi kepada siswanya untuk belajar dengan sungguh-sungguh.  

Fakta yang ditemukan oleh peneliti di Khampee Witya School wilayah 

Yala Negara Thailand berdasarkan hasil wawancara alumni mahasiswa yang 

melaksanakan KKN di Thailand pada tahun 2015 sebagaimana pada lampiran f.7    

bahwa ditemukan dalam proses pembelajaran terdapat kurangnya minat belajar 

Pendidikan Agama Islam pada siswa sehingga berakibat pada hasil bejar siswa. 

Hal tersebut ditandai dengan masih banyak siswa yang acuh tak acuh saat guru 

                                                           
1
Wahono Widodo, Metode Pelatihan Integrasi Berbasis Kompetensi: penulisan karya 

ilmiah (jakarta: Direktoral Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, departemen Pendidikan, 

2003),  h. 13
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menerangkan di ruangan, masih ada siswa yang mengantuk saat guru sedang 

mengajar, ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan saat guru sedang 

mengajar tapi sibuk dengan aktifitas masing-masing, serta guru masih 

menggunakan  metode konvensional tanpa mengkolaborasikannya dengan metode 

lain yang lebih variatif. 

Sebagai Pendidik, maka harus memahami bahwa siswa yang akan 

dihadapi merupakan pribadi yang unik. Mereka miliki kemampuan yang berbeda-

beda, ada yang penangkapannya terhadap pelajaran relatif cepat, ada yang sedang 

atau biasa saja, bahkan ada juga yang relatif lambat. Dalam pelajaran PAI 

misalnya untuk kelas 2/3 dan 2/4 di Khampee Witya School wilayah Yala Negara 

Thailand, ada siswa yang cepat mengerti dengan apa yang disampaikan dan ada 

juga yang tidak. Hal ini akan berakibat terhadap motivasi si anak untuk belajar 

PAI, bisa saja si anak jadi enggan untuk belajar. Selain itu, ada juga siswa yang 

terkadang bosan dengan metode yang sudah sering digunakan sehingga 

menyebabkan pembelajaran menjadi monoton dan motivasi mereka untuk belajar 

jadi berkurang. 

Agar pembelajaran Pedidikan Agama Islam berhasil baik, metode yang 

digunakan harus bisa membangun ingatan intelektual dan ingatan emosional. 

Metode pembelajaran satu arah yang ada selama ini hanya mengonstruk ingatan 

yang sementara. Akibatnya, peserta didik menjadikan Pedidikan Agama Islam 

hanya sebagai fakta-fakta hapalan tanpa ada ketertarikan dan minat untuk 

menggali dan memaknainya. Ingatan semata tidak akan berjalan lama, supaya 

ingatan bisa di pertahankan maka perlu di sertai dengan ingatan emosional. 
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Ingatan emosional adalah ingatan yang terbentuk dengan melibatkan emosi 

hingga bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri perserta didik untuk menggali 

dan memaknai berbagai peristiwa. Proses pembelajaran selanjutnya tidak hanya 

menghafal saja, akan tetapi peserta didik bisa aktif karena peserta didik langsung 

memainkan sebagai tokoh yang terjadi pada peristiwa tersebut, hal ini juga di 

sebabkan karena sejak awal ia telah merasa menjadi bagian dari proses 

pembelajaran. Dengan menggunakan metode Role Playing ini maka setiap peran 

yang di perankan oleh peserta didik akan berpengaruh terhadap ingatan dan 

emosional peserta didik. Adapun dengan menggunakan metode Teams Game 

Tournament (TGT) siswa akan merasa senang karena siswa terlibat dalam sebuah 

permainan. 

Dalam penerapan metode Role Playing ini peserta didik lebih ditekankan 

untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar, mengapa demikian? karena 

pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk 

belajar aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, maka hasil belajar peserta 

didik akan meningkat. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik 

untuk menemukan ide pokok materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau 

mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dalam satu persoalan yang ada 

dalam kehidupan nyata. Inilah persoalan sebenarnya, banyak nilai guna dari 

kegiatan belajar aktif yang berasal dari tindakan memikirkan kegiatan manakala 

sudah usai dan membahas maknanya bersama teman sekelas.
2
 

                                                           
2
Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa 

2012), hlm, 31 
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Adapun dalam penerapan Metode Teams Game Tournament (TGT), metode 

ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif Learning yang mudah 

dan sangat relevan diterapkan. Alasan dikatakan relevan karena metode ini 

melibatkan keaktifan seluruh siswa tanpa adanya perbedaan status dengan 

mengimplementasikan unsur permainan di dalamnya. 

Mata pelajaran Pedidikan Agama Islam di Khampee Witya School wilayah 

Yala Negara Thailand merupakan contoh mata pelajaran yang di anggap kurang 

membangkitkan minat belajar peserta didik, karena disamping guru sebagai 

fasilator perserta didik yang kurang profesional, metode pengajaran yang 

digunakan juga belum optimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul sesuatu yang menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian ”Studi 

Perbandingan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Menggunakan Metode Role 

Playing dan Teams Game Tournament (TGT) Pada Siswa Khampee Witya School 

Wilayah Yala Negara Thailand”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Khampee Witya 

School wilayah Yala Negara Thailand. 

2. Penerapan metode role playing dan Teams Game Tournament (TGT) pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Khampee Witya School 

wilayah Yala Negara Thailand. 
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3. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam menggunakan metode Role Playing 

dan Teams Game Tournament (TGT) pada siswa Khampee Witya School 

wilayah Yala Negara Thailand. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sebelum 

menggunakan metode Role Playing dan Teams Game Tournament (TGT) 

pada siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand? 

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sebelum dan 

sesudah menggunakan metode Role Playing pada siswa Khampee Witya 

School Wilayah Yala Negara Thailand? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sebelum dan 

sesudah menggunakan metode Teams Game Tournament (TGT) pada 

siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand? 

4. Apakah ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sesudah 

menggunakan metode Role Playing dan Teams Game Tournament (TGT) 

pada siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 
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1. Mengetahui perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sebelum 

menggunakan metode metode Role Playing dan Teams Game Tournament 

(TGT) pada siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand. 

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sebelum dan 

sesudah menggunakan metode Role Playing pada siswa Khampee Witya 

School Wilayah Yala Negara Thailand. 

3. Mengetahui perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sebelum dan 

sesudah menggunakan metode Teams Game Tournament (TGT) pada 

siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand. 

4. Mengetahui perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sesudah 

menggunakan metode metode Role Playing dan Teams Game Tournament 

(TGT) pada siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas mutu pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas. 

2) Dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi guru disekolah. 

 

b. Bagi Siswa 

1) Membantu siswa dalam belajar khususnya siswa yang bermasalah dalam 

belajar sendiri. 
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2) Dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

 

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat memberikan informasi yang baik dan berguna bagi sekolah dalam 

rangka perbaikan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2) Meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan hasil belajar siswa dan 

kinerja guru. 

3) Dapat memberikan salah satu alternatif metode pembelajaran yang baik 

bagi sekolah dalam rangka perbaikan dan peningkatan serta 

pengembangan pembelajaran. 

 

d. Bagi Peneliti 

1) Memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi masalah yang 

berkaitan dengan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Agama Islam.  

2) Menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang penerapan metode Role 

Playing dan Teams Game Tournament (TGT) sesuai dengan fakta yang 

ada di kelas. 

 

2. Manfaat Teorotis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan, karena temuan penelitian adalah temuan yang bersumber dari 

fakta empiris yang didukung oleh teori dan kebenarannya dapat diuji secara 

ilmiyah. 
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F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap beberapa istilah dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam yang dimaksud oleh peneliti adalah 

skor nilai yang diperoleh siswa melalui tes hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam sebelum dan sesudah menggunakan Metode Role Playing  dan 

Teams Game Tournament (TGT) pada siswa Khampee Witya School 

Wilayah Yala Negara Thailand. 

2. Metode Role Playing  atau metode bermain peran yang dimaksud dalam 

penelitian ini merupakan metode pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan dengan permainan 

peran oleh siswa sehingga dalam pelaksanaanya siswa menjadi aktif dan 

tercipta suasana belajar yang menyenangkan.  

3. Metode Teams Game Tournament (TGT) adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan keaktifan seluruh siswa tanpa 

adanya perbedaan dengan mengimplementasikan unsur permainan di 

dalamnya. Metode Teams Game Tournament (TGT) merupakan metode 

yang menyenangkan karena menggabungkan permainan di dalamnya 

sehingga peserta didik merasa senang dan tidak jenuh belajar. Komponen 

dalam metode ini adalah penyajian kelas, tim, permainan, turnamen, dan 

rekognisi tim. 
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G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tidak ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sesudah 

menggunakan metode Role Playing dan Teams Game Tournament (TGT) 

pada siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand 

2. Ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam antara sebelum dan 

sesudah menggunakan metode Role Playing pada siswa Khampee Witya 

School Wilayah Yala Negara Thailand. 

3. Ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam antara sebelum dan 

sesudah menggunakan metode Teams Game Tournament (TGT) pada 

siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand. 

4. Ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam sesudah 

menggunakan metode Role Playing dan Teams Game Tournament (TGT) 

pada siswa Khampee Witya School Wilayah Yala Negara Thailand. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Metode Role Playing  

1. Pengertian Metode Role Playing 

Role Playing (bermain peran) adalah metode yang meletakkan interalisasi 

antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan 

peran masing-masing sesuai dengan pokok yang ia yakini. Mereka berinteraksi 

dengan sesama peran secara terbuka. Metode ini dapat dipergunakan dalam 

mempraktikan pelajaran yang baru. 
1
 

Role Playing (bermain peran) merupakan suatu model pembelajaran 

bertujuan untuk membantu siswa menemukan diri (jati diri) didunia sosial dan 

memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. proses bermain peran ini dapat 

memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang berguna sebagai sarana 

bagi siswa untuk: (1) menggali perasaannya; (2) memperoleh inspirasi dan 

pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai dan persepsinya; (3) 

mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah; (4) 

mendalami mata pelajaran dengan berbagai cara. 

Metode Role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan 

                                                           
1
Maritnis Yamin. Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2007), h. 152 


