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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 
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memerankannya sebagai tokoh. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah 

yang diangkat dalam pertunjukan, dan bukan pada kemampuan pemain dalam 

melakukan permainan peran. Pengembangan imajinasi dan penghayatan  

dilakukan peserta didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda 

mati.
2
 Bermain peran yang penulis maksud adalah pelakonan yang dilakukan 

peserta didik dalam proses belajar agar tidak berkesan mononton dalam proses 

mengajar untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Bermain peran sebagai suatu metode pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu siswa menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan 

memecahkan dilemma dengan bantuan kelompok. Melalui bermain peran siswa 

belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda 

dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Proses bermain peran ini 

dapat memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang berguna sebagai 

saran bagi siswa untuk : 

a. Mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam cara. Hal ini bermanfaat 

bagi siswa pada saat terjun kemasyarakat kelak, karena ia akan mendapatkan 

situasi dimana begitu banyak peran terjadi, sepertidalam lingkungan keluarga, 

tetangga, lingkungan sosial dan lain-lain 

b. Menghargai pendapat orang lain dan membantu untuk menghilangkan  

perasaan malu, rendah diri, keseganan dan kemurungan pada anak 

                                                           
2
Gangel, Teaching Through Role Playing (jakarta: e-bina anak, 2008), h 39 
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c. Menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi 

dibaliksuatu keinginan
3
 

Berdasarkan penjelasan di  atas, dapat disimpulkan bahwa metode Role 

Playing adalah salah satu metode pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran yang dilakukan dengan permainan peran oleh siswa sehingga dalam 

pelaksanaanya siswa menjadi aktif dan tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan. Dengan demikian ketika siswa bermain peran akan terdorong 

motivasi belajar sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

 

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Role Playing   

Keberhasilan model pembelajaran melalui bermain peran tergantung pada 

kualitas permainan peran (enactment) yang diikuti dengan analisis terhadapnya. 

Di samping itu,  tergantung pula pada persepsi siswa tentang peran yang 

dimainkan terhadap situasi yang nyata (real life situation).  

Uno  Hamzah  menyebutkan prosedur bermain peran terdiri atas sembilan 

langkah, yaitu (1) pemanasan (warming up), (2) memilih partisipan, (3) 

menyiapkan pengamat (observer), (4) menata panggung, (5) memainkan peran 

(manggung), (6) diskusi dan evaluasi, (7) memainkan peran ulang (manggung 

ulang), (8) diskusi dan evaluasi kedua, (9) berbagai pengalaman dan kesimpulan.
4
 

Langkah-langkah metode Role Playing Sebagai berikut: 

a. Persiapan simulasi 

1) Menetapkan topik serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. 

                                                           
3
Ismail, SM dan Lift Ma’sumah, h. 6 

4
Uno Hamzah, Model Pembelajaran Menciptakan ProsesBelajar Mengajar yangKreatid 

dan Efektif (Jakarta: Bumi Aksara,2009 ), h 26. 
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2) Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan 

disimulasikan. 

3) Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang 

harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang disediakan. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya khususnya 

pada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. 

b. Pelaksanaan simulasi 

1) Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. 

2) Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. 

3) Guru hendak memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat 

kesulitan. 

4) Simulasi hendak dihentikan pada saat puncak. Hal  ini dimaksudkan untuk 

mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang 

disimulasikan. 

c. Penutup 

1) Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita 

yang disimulasikan. Guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan 

kritik dan tanggapan terhadap proses simulasi. 

2) Merumuskan kesimpulan
5
 

Role Playing adalah satu aktifitas pembelajaran terencana yang dirancang 

untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sfesifik. Role Playing berdasarkan 

pada tiga aspek utama dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari : 

                                                           
5
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group,2008), h. 162. 
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1. Mengambil peran ( Role Playing ) yaitu, tekanan ekspektasi-ekspektasi 

sosial terhadap pemeran peran. Contohnya adalah pada hubungan keluarga ( 

apa yang harus dikerjakan anak perempuan), atau berdasarkan tugas 

(bagaimana seorang agen polisi bertindak dalam situasi sosial). 

2. Membuat peran (Role Marking)  yaitu, kemampuan pemegang peran untuk 

berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain dan menciptakan 

serta memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Tawar-menawar peran (Role Negotitation) yaitu, tingkat dimana peran-

peran dinegosiasikan dengan pemegang-pemegang peran yang lain dalam 

parameter dan hambatan interaksi sosial. 

Dalam Role Playing, perserta melakukan tawar-menawar antara ekspektasi-

ekspektasi sosial suatu peran tertentu, interprestasi dinamik mereka tentang peran 

tersebut. Sebagaimana peserta didik yang memiliki pengalaman peran dalam 

kehidupannya biasanya dapat melakukan Role Playing.
6
 

Selain itu, dengan digunakannya metode Role Playing ini diharapkan 

peserta didik lebih membiasakan prilaku terpuji mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam sehingga mereka bisa lebih merasakan manfaat mempelajari mata pelajaran 

tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada membiasakan prilaku 

terpuji selama proses belajar mengajar di kelas, karena disaat proses belajar 

mengajar berlangsung, lingkungan yang mempengaruhi peserta didik adalah apa 

saja yang ada dalam kelas, baik guru, peserta didik dan kondisi kelas. 

 

                                                           
6
Hisyam Zaini, Dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Insan Madani, (Jakarta, 2008), hlm. 98 
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3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Role Playing 

Metode Role Playing ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode 

yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Seperti 

halnya metode yang lain, metode Role Playing ini mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan metode role playing antara lain : 

a. Murid melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat bahan yang 

akan didramakan. Sebagai pemain harus memahami, menghayati isi cerita 

secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankannya. Dengan 

demikian daya ingatan murid harus tajam dan tahan lama. 

b. Murid akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu bermain 

drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan 

waktu yang tersedia; 

c. Bakat yang terpendam pada murid dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan 

muncul atau timbul bibit seni dari sekolah. Jika seni drama mereka dibina 

dengan baik kemungkinan besar mereka akan jadi pemain yang baik kelak; 

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

baiknya; 

e. Murid memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab 

dengan sesamanya dan 

f. Bahasa lisan murid dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami orang lain. 

Selain memiliki kelebihan, metode role playing juga memiliki kelemahan, 

antara lain : 
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a. Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka menjadi kurang 

aktif. 

b. Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi 

bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan ; 

c. Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit 

menyebabkan gerak para pemain kurang bebas; 

d. Kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-

kadang bertepuk tangan dan sebagainya.
7
 

Berdasarkan penjelasan di  atas, dapat disimpulkan bahwa metode Role 

Playing memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi kekurangan yang ada 

pada metode ini tidak mengurangi keaktifan siswa, sehingga metode Role Playing 

ini tergolong dalam metode yang menyenangkan dan tujuan dari pembelajaran 

dapat tercapai. 

 

B. Hakikat Metode Teams Game Tournament (TGT) 

1. Pengertian Metode Teams Game Tournament  (TGT) 

Metode pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang mudah dan sangat relevan diterapkan 

kerena metode pembalajaran ini melibatkan keaktifan seluruh siswa tanpa adanya 

pembedaan status dengan mengimplementasikan unsur permainan. Teams Game 

Tournament (TGT) menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-

kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai 

                                                           
7
Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Alfabeta, Bandung, 2003), hlm 213-

214 



19 

 

 

wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya 

setara seperti mereka. 

Teams Game Tournament (TGT), pada mulanya dikembangkan oleh 

David Devries dan Keith Edwards, ini merupakan metode pembelajaran pertama 

dari Johns Hopkins.
8
 Dalam metode ini, para siswa dibagi dalam tim belajar yang 

terdiri atas empat sampai lima orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis 

kelamin, dan latar belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa 

bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah 

menguasai pelajaran. Selanjutnya diadakan turnamen, di mana siswa 

memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin 

bagi skor timnya. Teams Game Tournament (TGT) menambahkan dimensi 

kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan permainan. Teman satu tim akan 

saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk permainan dengan 

mempelajari lembar kegiatan dan menjelaskan masalah-masalah satu sama lain, 

memastikan telah terjadi tanggung jawab individual. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT 

adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, 

melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan 

peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

                                                           
8
Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktek, (Bandung : Penerbit 

Nusa Media, 2005),   h. 13. 
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disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, persaingan sehat dan 

keterlibatan belajar.
9
 

Berdasarkan penjelasan di  atas, dapat disimpulkan bahwa 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. 

 

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Teams Game Tournament 

(TGT) 

 

Metode Teams Game Tournament (TGT) merupakan metode yang 

menyenangkan karena menggabungkan permainan di dalamnya sehingga peserta 

didik merasa senang dan tidak jenuh belajar. Adapun prosedur pelaksanaan 

permainan dalam bentuk turnamen metode Teams Game Tournament (TGT) 

adalah sebagai berikut : 

a. Guru menentukan nomor urut siswa dan menempatkan siswa pada meja 

turnamen (3 orang dan kemampuan yang setara). Setiap meja terdapat 1 

lembar permainan, 1 lembar jawaban, 1 kotak kartu nomor, 1 lembar skor 

permainan. 

b. Siswa mencabut kartu untuk menentukan pembaca I (nomor tertinggi) dan 

yang lain menjadi penantang I dan II. 

c. Pembaca I menggocok kartu dan mengambil kartu yang teratas. 

                                                           
9
Agus S. H. Teams Game Tournament (online) (http://aguseducated.wordpress.com, 

diakses 14  Februari 2016) 2016. 

http://aguseducated.wordpress.com/
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d. Pembaca I membaca soal sesuai nomor pada kartu dan mencoba 

menjawabnya. Jika jawaban salah, tidak ada sanksi dan kartu 

dikembalikan. Jika benar kartu disimpan sebagai bukti skor. 

e. Jika penantang I dan II memiliki jawaban berbeda, mereka dapat mengajukan 

jawaban secara bergantian.  

f. Jika jawaban penantang salah, dia dikenakan denda mengembalikan kartu 

jawaban yang benar (jika ada). 

g. Selanjutnya siswa berganti posisi (sesuai urutan) dengan prosedur yang sama. 

h. Setelah selesai, siswa menghitung kartu dan skor mereka dan diakumulasi 

dengan semua tim. 

i. Penghargaan sertifikat, Tim Super untuk kriteria atas, Tim Sangat Baik 

(kriteria tengah), Tim Baik (kriteria bawah). 

j. Untuk melanjutkan turnamen, guru dapat melakukan pergeseran tempat siswa 

berdasarkan prestasi pada meja turnamen.
10 

Selain itu, Teams Game Tournament (TGT) memiliki beberapa komponen, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Penyajian kelas 

Materi dalam Metode Teams Game Tournament (TGT) pertama-tama 

diperkenalkan dalam penyajian materi atau dengan kata lain pada awal 

pembelajaran guru menyampaikan pengantar berupa penyajian materi baik belajar 

secara langsung, metode ceramah, atau diskusi yang dipimpin oleh guru. Di sini 

                                                           
10

Mahmuddin. Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Tournament (online) 

(http://mahmuddin.wordpress.com , diakses 15 Februari 2016) 2016. 

http://mahmuddin.wordpress.com/
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tugas siswa adalah memperhatikan secara seksama karena pemahaman pada 

komponen ini akan mempengaruhi kinerja siswa saat bekerja secara kelompok 

dan saat melakukan game. Dengan cara ini siswa akan menyadari bahwa mereka 

harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, karena dengan demikian 

akan sangat membantu mereka dalam melaksanakan permainan dalam metode 

Teams Game Tournament (TGT).  

b. Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang heterogen yang dilihat dari 

jenis kelamin, kemampuan akademik, ras dan etnis. Fungsi utama dari tim adalah 

memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya 

lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa melakukan permainan 

dengan baik. 

c. Game 

Gamenya terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan yang diperolehnya dari penyajian kelas dan 

pelaksanaan kerja tim. Game tersebut dimainkan di atas meja dengan tiga orang 

siswa yang yang mewakili tim yang berbeda. Kebanyakan game hanya berupa 

nomor-nomor pertanyaan yang ditulis pada lembar yang sama. Seorang siswa 

mengambil sebuah kartu bernomor dan harus menjawab pertanyaan sesuai nomor 

yang tertera pada kartu tersebut. Sebuah aturan tentang penantang 

memperbolehkan para pemain saling menantang jawaban masing-masing. 
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d. Turnamen  

Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Biasanya 

berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit, setelah guru meberikan presentasi 

di kelas dan tim telah melaksanakan kerja kelompok terhadap lembar kagiatan 

e. Rekognisi Tim 

Tim akan mendapat sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Menurut Robert E. Slavin jadwal 

kegiatan dalam pelaksanaan metode Teams Game Tournament (TGT) terdiri dari 

empat kegiatan yaitu sebagai berikut:  

1) Step 1: Pengajaran, pada tahap ini guru menyampaikan materi pelajaran. 

2) Step 2: Belajar Tim, para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim 

mereka untuk menguasai materi. 

3) Step 3: Turnamen, para siswa memainkan game akademik dalam 

kemampuan yang homogen, dengan meja turnamen tiga peserta 

(kompetisi dengan tiga peserta). 

4) Step 4: Rekognisi Tim, skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen 

anggota tim, dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil 

melampaui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
11

 

 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Teams Game Tournament (TGT) 

Metode Teams Game Tournament (TGT) ini merupakan salah satu dari 

sekian banyak metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran 

itu sendiri. Seperti halnya metode yang lain, metode TGT ini mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu sebagai 

berikut : 

                                                           
11

 Mel Silbermen, Active Learning 101 Stategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani,2009), h.154 
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a. Model Teams Game Tournament (TGT) tidak hanya membuat siswa yang 

cerdas (berkemampuan akadimis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, 

tetapi siswa yang berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut aktif dan 

mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. 

b. Dengan metode ini, akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling 

menghargai sesama anggota kelompoknya. 

c. Dalam metode ini, membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran. Karena dalam metode ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan 

pada siswa atau kelompok terbaik. 

d. Dalam metode siswa ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam 

mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa tournamen dalam 

metode ini serta motivasi belajar lebih tinggi
12

. 

Selain memiliki kelebihan-kelebihan dalam pelaksanaan pembelajarannya, 

metode Teams Game Tournament (TGT) juga memiliki kekurangan. Adapun 

kekurangan dari metode Teams Game Tournament (TGT) yaitu sebagai beikut : 

a. Dalam metode ini, harus menggunakan waktu yang sangat lama. 

b. Dalam metode ini, guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang 

cocok untuk model ini. 

c. Guru harus mempersiapkan metode ini dengan baik sebelum diterapkan. 

Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru 

harus tahu urutan akademis siswa dari yang tertinggi hingga terendah.
13

 

                                                           
12

Ridhaazza. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (online) (http://ridhaazza. 

blogspot.com, diakses 17 Februari 2016) 2016. 
13

Ibid 
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Berdasarkan penjelasan di  atas, dapat disimpulkan bahwa metode Teams 

Game Tournament (TGT) memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi 

kekurangan yang ada pada metode ini tidak mengurangi keaktifan siswa, karena 

didalam metode ini peserta didik dituntut untuk ikut bergabung dalam sebuah 

permainan, sehingga metode Teams Game Tournament (TGT) ini tergolong dalam 

metode yang menyenangkan. 

 

C. Hakikat Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa : isi 

kurikulum setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan wajib memuat antara lain 

pendidikan agama.
14

 Adapun pendidikan adalah  segala usaha orang dewasa 

dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan 

rohani kearah kedewasaan
15

. Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang 

dikutip oleh Abuddin Nata, bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan 

dengan penuh keinsyafan yang ditunjukan untuk keselamatan dan kebahagiaan.
16

 

 Dari pengertian diatas maka dapat diasumsikan bahwa pendidikan adalah 

usaha yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan manusia baik jasmani 

maupun rohani melalui pengajaran dan pelatihan. Pada kutipan lain disebutkan 

pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dalam 

membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa
17

. 

                                                           
14

Muhaimin, Paradigma pendidikan Islam (Bandung: Rosdakarya,2004), h.75 
15

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia,1999), h.1 
16

Abuddin Nata, filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997),h.9 
17

Harun Rasyid, masnyur, Penilaian Hasil Belajar. (CV. Wacana Prima : Bandung, 2008, 

Hal. 3 
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Menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan menjelaskan bahwa 

pendidikan agama islam adalah suatu bimbingan dan asuhan terhadap peserta 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang 

terkandung dalam islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta 

tujuannya dan akhirnya mengamalkanserta menjadikan ajaran-ajaran agama islam 

yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat 

menguntungkan keselamatan dunia dan akhirat.
18

 

 Adapun pengertian pendidikan agama islam menurut achmad Djazuli, 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dalam menyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan Agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan dan mempelajari tuntutan untuk 

menghormati agama lain, dalam hubungan kerukunan antar ummat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
19

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diasumsikan bahwa pendidikan 

agama islam adalah usaha sadar yang terencana dalam menyiapkan peserta didik 

untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan 

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran islam dari sumbernya al-Qur’an dan 

al-Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, dan penggunaan 

pengalaman. 

Pendidikan agama islam berfungsi sebagai pengembangan keimanan  dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT, serta mengarahkan peserta didik untuk berakhlak 

mulia yang ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga, serta 
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menanamkan ajaran islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat.  

 

D.  Konsep Hasil Belajar  

Sebelum meguraikan pengertian hasil belajar, terlebih dahulu akan di 

kemukakan apa yang dimaksud dengan belajar. Para pakar pendidikan 

mengemukakan pendidikan pengertian yang berbeda satu sama lainnya, namun 

demikian selaku mengacu pada prinsip yang sama yaitu setiap orang yang 

melakukan proses belajar akan mengalami suatu perubahan dalam dirinya. 

Menurut Winkel mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktifitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan, 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap”
20

 menurut Slameto: belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkahlaku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya
21

  

1. Teori-teori belajar 

Secara prakmatis teori belajar dapat dipahami sebagai prinsip umum atau 

kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelas atas sejumlah 

penemuan fakta yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Diantara sekian banyak 

teori yang berdasarkan eksperimen terdapat tiga macam yang sangat menonjol, 
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yakni koneksionisme, pembiasaan perilaku respons, teori pendekatan kognitif.
22

 

namun teori-teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli  psikologi adalah teori 

belajar menurut ilmu jiwa daya, teori tanggapan, teori belajar menurut ilmu jiwa 

Gestalt, teori belajar dari R. Gagne, teori belajar menurut ilmu jiwa Asosiasi.
23

 

Dari teori-teori belajar yang dikemukakan diatas bahwasanya para pakar 

memiliki perbedaan dalam merincikan teori-teori belajar namun mempunyai 

asumsi yang sama yaitu sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling 

berhubungan. 

2. Ciri-ciri belajar 

Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa 

ciri-ciri belajar, yaitu:  

a. Perubahan yang terjadi secara sadar 

b. Perubahan yang terjadi bersifat fungsional 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

d. Perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

f. Perubahan mencakup semua aspek tingkah laku
24

 

Dapat diasumsikan bahwa ciri belajar adalah perubahan yang terjadi 

kepada dirinya, fungsional yaitu perubahan pada diri seseorang berlangsung 

secara terus menerus dan tidak statis, positif dan aktif perubahan itu selalu 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya, 

sementara itu terjadi hanya untuk bebeapa saat saja, bertujuan  atau terarah berarti 

perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai dan 
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terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Serta mencakup 

semua aspek tingkahlaku yaitu perubahan yang diperoleh individu setelah melalui 

suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. 

Anni mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar.
25

 Hasil belajar menurut 

Sudjana adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Winkel mengatakan bahwa hasil belajar adalah satu ukuran tingkat 

keberhasilan siswa setelah menjalani proses belajar.
26

 

Dari pendapat diatas dapat diasumsikan bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan serta hasil yang dimiliki oleh siswa setelah 

mengalami proses belajar. 

Hasil belajar menurut Bloom mencakup peringkat dan tipe prestasi belajar, 

kecepatan belajar, dan hasil afektif. Anderson sependapat dengan Bloom bahwa 

karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berfikir dan berbuat, dan 

perasaan. Tipikal berfikir berkaita dengan ranah Kognitif, tipikal berbuat 

berkaitan dengan rabah Psikomotorik, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah 

Afektif, ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia dalam bidang 

pendidikan dan ketiga ranah tersebut merupakan hasil belajar.
27

 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar dapat 

dilihat dari 3 ranah, yakni ranah Kognitif, ranah Psikomotorik, dan ranah Afektif 

sehingga masing-masing ranah tersebut memiliki penilaian yang berbeda-beda, 
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dalam artian bahwa pembelajaran yang dilaksanakan penilaian tidak hanya sejauh 

mana ia mengerti akan materi yang kita ajarkan, akan tetapi pembelajaran yang 

dilaksanakan apakah dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan 

atau tidak. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, tujuan belajar telah ditetapkan 

lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional.
28

  

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa hasil belajar diperoleh 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, seorang peserta didik 

dalam pembelajaran berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan sikap. 

Dalam pembelajaran disekolah tujuan awal sudah ditetapkan oleh guru dan 

peserta didik yang berhasil ialah peserta didik yang berhasil mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru. 

Sedangkan menurut Killer hasil belajar adalah prestasi aktual yang 

ditampilkan oleh anak sedngkan usaha adalah perbuatan yang terarah pada 

penyelesaian tugas-tugas  belajar. Ini berarti bahwa besarnya usaha adalah 

indikator dari adanya motifasi, sedangkan hasil belajar dipengaruhi oleh 

besarnya usaha yang dilakukan oleh anak.
29

 

 

Hasil belajar yang ditonjolkan oleh siswa adalah merupakan hasil usaha 

dalam proses pembelajaran secara efisien yang didukung oleh kemampuan siswa 
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dalam menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru, dan kemampuan 

seorang guru dalam memberikan proses pembelajaran yang mudah dipahami oleh 

siswa. Tingkat pembelajaran yang dinilai berhasil, meskipun tidak sepenuhnya 

yang dilakukan memberikan gambaran kepada seorang guru tentang pembelajaran 

yang selama ini dilakukan  dalam hai ini apakah mesti melakukan inovasi ataukah 

tidak perlu mengalami perubahan. 

Dalam proses belajar ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

itu sendiri. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh slameto bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

a. Faktor internal meliputi kebiasaan belajar, bakat, minat siswa terhadap materi 

pelajaran, intelegensi 

b. Faktor eksternal meliputi waktu belajar, keadaan lingkungan, tempat belajar, 

dan sarana belajar.
30

 

 

Dari asumsi diatas bahwa faktor internal itu berasal dari dalam diri siswa 

berupa kebiasaan yang mempengaruhi hasil belajar karena dengan kebiasaan 

belajar yang rutin dan teratur membuat siswa untuk belajar tanpa diingatkan oleh 

siapapun karena kesadaran itu datang dengan sendirinya kemudian bakat dan 

minat siswa terhadap materi pelajaran merupakan penunjang minat untuk belajar 

serta dengan bakat yang dimiliki oleh siswa akan lebih memudahkan dalam 

memahami materi yang diajarkan oleh guru sama halnya dengan intelegensi yang 

merupakan secakapan dalam diri seseorang . keberhasilan dalam faktor internal 

yaitu dengan adanya waktu yang memadai dalam belajar sanat penting dan 

lingkungan yang aman dapat menimbulkan keinginan siswa untuk belajar serta 

tempat sangat menentukan dan dengan sarana belajar yang cukup maka semua 
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fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar maka akan menghasilkan tujuan 

dari belajar yaitu adanya perubahan. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan Studi Perbandingan Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam Menggunakan Metode Role Playing dengan Konvensional, antara lain  

sebagai berikut: 

1. Ihlas (NIM.10010101032) dengan hasil penelitian bahwa dalam 

menyajikan atau menyampaikan materi PAI pada Siswa Kelas IV SDN 07 

Abeli Kota Kendari pada tahun ajaran 2012/2013 dengan menggunakan 

metode Role Playing, maka hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 
31

 

2. Sinar Marni (NIM.06010101093) dengan hasil penelitian bahwa ada 

pengaruh yang signifikan Metode Pembelajaran Role Playing Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Di SMPN 1 Lambuya Kecamatan Lambuya 

Kabupaten Konawe.
32

 

3. Fitria Wahud, yang menyimpulkan bahwa motivasi dan prestasi belajar 

siswa dapat ditingkatkan. Terbukti bahwa motivasi belajar siswa 

mengalami peningkatan yang signifikan.
33
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4. Sitti Ratna Dewi Rahmawati (NIM.11010101076). Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam melalui model pembelajaran Kooperatif tipe Teams Game 

Tournament (TGT) dan Tipe Jigsaw.
34

 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-aspek 

tertentu yang memiliki kesamaan dengan proposal penelitian ini yaitu terletak 

pada bidang kajiannya yang membahas tentang metode Role Playing, Teams 

Game Tournament (TGT) dan hasil belajar. Namun persamaan tersebut tidak 

menyangkut substansi yang diteliti karena rumusan masalah yang ingin diteliti 

dalam proposal penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah yang ada dalam 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga penulis menggabungkan 3 vriabel 

sekaligus, sehingga proposal penelitian ini termasuk penelitian jenis experimen. 

Selain itu, proposal penelitian ini juga memiliki perbedaan waktu dan tempat 

penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana waktu pelaksanaan 

penelitian dilakukan setelah proposal ini diseminarkan dan dalam penelitian ini 

peneliti meneliti sekolah di Khampee Witya School wilayah Yala Negara 

Thailand. Sehingga penelitian ini tercium jauh lebih menarik dan berbeda serta 

dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah 

diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat. 
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F. Kerangka berfikir 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam hendaknya didesain dengan 

metode yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Dengan metode yang 

biasa-biasa saja tentunya siswa akan merasa bosan sehingga hasil belajar akan 

rendah, karena motivasi mereka untuk belajar Pendidikan Agama Islam kurang 

atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, di daalam penelitian ini 

penulis  ingin membuktikan bahwa ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam antara sebelum menggunakan metode Role Playing dan Teams Game 

Tournament (TGT), ada perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama Islam antara 

sebelum dan sesudah menggunakan metode Role Playing, ada perbedaan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam antara sebelum dan sesudah menggunakan 

metode Teams Game Tournament (TGT), dan ada perbedaan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam antara sesudah menggunakan metode Role Playing dan 

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

Yala Negara Thailand. 

Adapun gambaran singkat terkait kerangka berfikir penulis dalam proposal 

penelitian ini dapat dilihat pada diagram kerangka berfikir berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang adanya perlakuan atau treatmen. Penelitian ini menggambarkan 

perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode Role 

Playing dan Teams Game Tournament (TGT). 

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Khampee Witya School wilayah Yala 

Negara Thailand. Adapun pelaksanaan penelitian ini selama 3 (tiga) bulan, 

terhitung sejak bulan September sampai November tahun 2016.  

 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
1
 Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 Tsanawi Khampee Witya School 
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