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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri 003 Bangsal Aceh 

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai melalui penerapan metode Role Playing 

pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V SD Negeri 003 

Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun pelajaran 

2016/2017 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dapat dijelaskan bahwa 

nilai rata – rata pada siklus I sebesar 73,75 dan pada siklus II meningkat menjadi 

87,25. Sedangkan persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus 

I adalah 60% dan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 90%. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Role Playing telah 

berhasil meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V 

SD Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. 

 

Kata Kunci : Metode Role Playing, hasil belajar, Pendidikan Agama Islam 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dunia pendidikan mengalami perkembangan dalam mewujudkan generasi 

muda yang mampu menghadapi globalisasi. Berbagai upaya dilakukan agar tujuan 

pendidikan di Indonesia tercapai. Salah satunya dibuatlah kurikulum pendidikan, 

baik ditingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Umum, Bahkan Perguruan Tinggi. Salah satu mata pelajaran 

yang harus disampaikan pada anak didik yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI). 

PAI merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diberikan 

ditingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). PAI sangat komplek, sehingga dalam 

proses pembelajarannya diperlukan metode pembelajaran agar ilmu agama Islam 

dapat dimengerti, dipahami dan dijadikan pedoman hidup di dunia. Pembelajaran 

bukanlah proses menyerap pengetahuan yang sudah jadi bentukan guru. Hal ini 

terbukti dengan hasil ulangan para siswa berbeda-beda, padahal mendapat 

pelajaran yang sama, dari guru yang sama, dan pada saat yang sama.  

Dalam interaksi belajar mengajar, seorang guru sebagai pengajar akan 

berusaha secara maksimal dengan menggunakan berbagai ketrampilan dan 

kemampuan yang dimilikinya agar siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Oleh karena itu, guru harus dapat menciptakan situasi yang menyenangkan 

agar siswa dapat belajar dengan maksimal. Menurut Sanjaya (2009) proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi 

selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen mengirim pesan (guru), 

komponen penerima pesan (siswa), dan komponen pesan itu sendiri (materi 

pembelajaran). 

Keadaan proses pembelajaran di Sekolah Dasar selama ini menekankan pada 

konteks penanaman konsep dasar yang mengarah pembentukan pengetahuan sikap, 

keterampilan dan nilai-nilai filosofis yang telah ada. Oleh karena itu, dalam 

kegiatan pembelajaran dituntut suatu strategi pembelajaran yang direncanakan 

oleh guru dengan mengedepankan kreatifitas siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Melalui kegiatan belajar yang menkankan pada aktifitas siswa, 

diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam menerima ilmu agama 

Islam yang diberikan oleh guru sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Apalagi pada materi Sejarah Kebudayaan Islam. Pada materi ini siswa 

diharapkan untuk memahami dan meneladani kisah-kisah atau Sejarah Peradaban 

Islam. Pada materi ini sebagian siswa masih kurang bisa untuk memahami materi 

dengan baik, karena pada pembelajaran ini guru dalam menyampaikan 

pembelajaran masih mebosankan. Karena materi bersifat cerita. maka peran guru 

sangat berpengaruh dalam pemahaman siswa. Guru diharapkan mampu 

menyampaikan materi kepada siswa dengan jelas dan strategis. Sampai saat ini, 

masih ada siswa kelas V di SD Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai 

Sembilan tahun pelajaran 2016/2017 mengalami kesulitan dalam memahami dan 

meneladani pada mata pelajaran PAI khususnya pada materi Sejarah Kebudayaan 

Islam. Guru menganggap bahwa dengan pembelajaran mata pelajaran yang 

ditentukan dan dijumpai hanya mencatat, mendengar, dan menghafal sehingga 

yang diperoleh hanya cerita dan penjelasan. Sehingga siswa tidak dapat 

mengimplementasikan materi pelajar dalam kehidupan sehari-hari dan tujuan 

pembelajaran belum tercapai secara masksimal. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan dan agar pembelajaran 

dapat berlangsung aktif maka diperlukan suatu metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan metode 

pembelajaran, diantaranya : (1) Ceramah, (2) Demonstrasi, (3) Diskusi, (4) 

Simulasi, (5) Laboratorium, (6) Pengalaman Lapangan, (7) Role playing, (8) Debat 

dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil metode Role Playing dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI pada materi Sejarah Kebudayaan 

Islam. Metode ini adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan 

penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup 

atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal 

itu bergantung kepada apa yang diperankan. Karena, selama ini siswa kelas V SD 
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Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai mengalami 

kesulitan dalam memahami dan meneladani mata pelajaran PAI. 

Peneliti menggunakan metode ini dengan tujuan agar siswa lebih dapat 

memahami dan siswa lebih aktif sehingga pembelajaran berlangsung efektif, 

menyenangkan dan tidak membosankan. Karena siswa dituntut untuk aktif sebagai 

pemain peran dan sebagai pengamat permainan peran. Hal ini terbukti dari hasil 

belajar mata pelajaran PAI pada ujian tengah semester gasal sebanyak 23 siswa 

yang memperoleh nilai diatas KKM hanya 10 siswa atau 44% dan nilai rata-rata 

kelas yang hanya 72, kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran PAI 

masih dibawah Kriteria Ketentuan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh SD 

Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun 

pelajaran 2016/2017 untuk siswa kelas V sebesar 75. 

Menurut peneliti, kenyataan kurang berhasilnya siswa dalam memahami dan 

meneladani materi sejarah kebudayaan Islam. kemungkinan siswa tidak mampu 

memahami materi pelajaran dengan baik, mungkin juga guru dalam proses 

pembelajaran tidak menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang 

disampaikan. Sehingga setiap proses pembelajaran siswa kurang dapat memahami 

materi pembelajaran PAI yang disampaikan oleh guru. Temuan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai 

dan metode yang telah digunakan sebelumnya ini mendasari peneliti untuk 

melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas yang 

berjudul “Penerapan Metode Role Playing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas V di SD Negeri 003 Bangsal 

Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian analisis permasalahan, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: “Bagaimana meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI 

dengan menggunakan metode Role Playing pada siswa kelas V SD Negeri 003 

Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun Pelajaran 

2016/2017”? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mata 

pelajaran PAI dengan metode Role Playing pada siswa kelas V SD Negeri 003 

Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar 

Dalam seluruh proses pendidikan disekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami siswa 

sebagai anak didik. Belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara 

kesan yang ditangkap panca indra dengan kecenderungan untu bertindak atau 

hubungan antara stimulant dan respon (John Locke dalam Sanjaya, 2009). 
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Dengan demikian untuk mengukur tercapainya suatu pembelajaran 

disekolah, maka seorang guru memberikan evaluasi. Evaluasi tersebut dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Seperti dengan Tanya jawab, ulangan harian, tes 

tertulis dan sebagainya. Dengan begitu hasil belajar siswa dapat diketahui oleh 

seorang guru. 

Azwar (2013) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

siswa dalam belajar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hasil belajar 

adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar disekolah yang bersifat 

kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukiran dan nilai. Winkel (2009) 

menjelaskan bahwa setiap kegiatan belajar yang menghasilkan suatu perubahan 

yang khas disebut hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang 

dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif. Menurut 

Sudjana (2010) hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Wahidmurni (2010) menjelaskan bahwa seseorang 

dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya 

perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi 

berfikirnya, ketrampilannya, atau sikap terhadap obyek. 

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai oleh siswa dalam kegiatan belajar 

dengan mencapai nilai optimal. Yang dimaksud nilai optimal dalam penelitian ini 

yaitu nilai diatas nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 75. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan tingkat 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi 

yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Hasil belajar diukur dengan tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai atau kalimat. 

 

Pendidikan Agama Islam 

Agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang dinyatakan dengna 

mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan dan 

permohonan, serta membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan 

ajaran agama itu. (Mohammad Daud Ali, 2013) 

Islam kata turunan (jadian) yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan 

(kepada Allah) berasal dari kata salama artinya patuh dan menerima; berakar dari 

huruf sin lam mim. Kata dasarnya adalah salama yang berarti sejahtera, tidak 

tercela, tidak bercacat. Dari kata itu terbentuk kata masdar salamat (yang dalam 

bahasa Indonesia menjadi selamat). Dari uraian tersbeut dapat disimpulkan Islam 

dari segi bahasa adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri), 

ketaatan, dan kepatuhan. (Mohammad Daud Ali, 2013) 

Menurut Zakiah Darajat yang dikutip oleh Abdul Majid (2012), Pendidikan 

Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta diidk agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati 

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup. 
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Dalam kurikulum PAI yang dikutip oleh Abdul Majid (2012), Pendidikan 

Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Agama Islam 

dibarengi dengna tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan 

dan persatuan bangsa. 

Berdasarkan definisi dan pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dan terencana 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anak 

didik yang bertujuan untuk membentuk anak didik agar setelah mereka 

memperoleh pendidikan itu anak didik dapat meyakini, memahami, menghayati, 

dan mengamalkan seluruh ajaran Islam sehingga mendapatkan kebahagiaan hidup 

di dunia dan akhirat. 

 

Metode Role Playing 

Role Playing atau yang sering disebut bermain peran, pada prinsipnya 

merupakan metode untuk “menghadirkan” peran-peran yang ada dalam dunia 

nyata kedalam suatu “pertunjukan peran” di dalam kelas atau pertemuan, yang 

kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian. 

Misalnya : menilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran tersebut, 

dan kemudian memberikan saran bagi pengembangan peran-peran tersebut. 

Metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam 

“pertunjukan” dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainanan 

peran. 

Menurut Mufarokah (2009) bermain peran merupakan suatu metode 

penyajian bahan pembelajaran dengan mendramakan atau memerankan tingkah 

laku dalam hubungan sosial oleh para siswa. Melalui bermain peran, peserta didik 

diajak untuk turut serta berperan sebagai pelaku dalam kejadian atau mengamati 

pelaku lain dalam melakukan kegiatan bermain peran. Metode Role Playing adalah 

cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa 

dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati (Basri, 2015). 

Metode Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi 

dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh 

hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu 

orang, hal itu bergantung kepada apa yang diperankan. 

Menurut Djamarah (2010) menyatakan bahwa langkah-langkah penerapan 

metode Role Playing sebagai berikut yaitu menentukan materi pembelajaran, 

tunjuk siswa untuk berperan sebagai tokoh, mintalah siswa untuk menghafal teks, 

mintalah siswa untuk melakukan bermain peran, hentikan Role Playing apabila 

telah selesai bermain peran, mintalah siswa lainnya untuk mengamati dan menulis 

jalannya bermain peran, serta guru melakukan kesimpulan dan evaluasi 

Menurut Zaini (2011) Role Playing mampu membuktikan sebagai suatu 

strategi pembelajaran yang ampuh, dimana saja terdapat peran-peran yang dapat 
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didefinisikan dengan jelas, yang memiliki interaksi yang mungkin dieksplorasi 

dalam keadaan yang bersifat simulasi (skenario). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Arikunto (2009) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan 

dalam sebuah kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam bentuk 

siklus berulang yang didalamnya terdapat empat tahapan kegiatan yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

 

Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 003 Bangsal Aceh 

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 20 

siswa yang terdiri dari 13 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi dan teknik tes. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data 

tentang proses belajar mengajar dalam kelas yakni kemampuan guru dalam 

penerapan metode Role Playing dalam menyampaikan pembelajaran PAI. Test 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah test yang berbentuk pilihan ganda 

yaitu bentuk test yang mempunyai satu jawaban benar atau salah. Tes dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu pada akhir setiap siklus.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data 

kuantitatif untuk menganalisis nilai akhir belajar siswa, nilai rata – rata kelas, dan 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Teknik analisi data kualitatif untuk 

menganalisis keaktifan belajar siswa secara klasikal dan aktivitas guru. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Prasiklus 

Kondisi awal dari pembelajaran PAI pada kelas V di SD Negeri 003 Bangsal 

Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai guru cenderung menggunakan 

metode ceramah, oleh karena itu pembelajaran menjadi monoton dan siswa 

cenderung pasif dalam pembelajaran. hal ini membuat siswa merasa bosan dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain itu hasil belajar mata pelajaran PAI yang diperoleh 

siswa juga masih kurang dari nilai KKM. Hal ini dapat diketahui dari dokumentasi 

hasil ujian tengah semester gasal yang diperoleh siswa pada mata pelajaran PAI. 

Kelas V mempunyai 20 siswa yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 13 

orang perempuan. Berikut adalah keadaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI yang diperoleh dari nilai ujian tengah semester gasal sebagai berikut: 
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Tabel 1 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran PAI adalah 75. 

Siswa yang belum memenuhi KKM (<75) adalah sebanyak 10 siswa atau 50%, 

sedangkan yang sudah memenuhi KKM (≥75) adalah sebanyak 10 siswa atau 

50%. Dan rata-rata nilai kelas pada mata pelajaran PAI 71,5. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai siswa belum mencapai KKM, 

sehingga sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 

PAI pada kelas V. Tindakan solusi masalah yang dilakukan peneliti adalah dengan 

aplikasi metode pembelajaran Role Playing pada mata pelajaran PAI. 

Dengan menggunakan metode Role Playing dalam pembelajaran, diharapkan 

dapat mengubah pembelajaran yang semula monoton dan siswa yang pasif 

menjadi lebih aktif. Dan hasil belajar mata pelajaran PAI pada kelas V di SD 

Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dapat 

meningkat dan rata-rata kelas dapat meningkat lebih dari nilai KKM. 

Mekanisme kerja penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus yang pada tiap-

tiap siklus mencakup kegiatan sebagai berikut: 1) perencanaan (palning); 2) 

pelaksaan (action); 3) observasi (observation); 4) refleksi (reflection). Dari 

penelitian yang dilaksanakan penulis dengan menerapkan metode Role Playing 

dalam pembelajaran mata pelajaran PAI diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Siklus I 

Pada penelitian tindakan kelas siklus I ini, peneliti mengacu pada 

peningkatan hasil belajar siswa dengan metode Role Playing. Siklus I dilaksanakan 

dalam 1 kali pertemuan, satu pertemuan 3 jam pelajaran (3 × 35 menit), yaitu pada 

hari Selasa, 04 April 2017.  Pokok pembahasan pada siklus 1 pada materi Sejarah 

Kebudayaan Islam tentang kisah khalifah Umar bin Khattab. Pada siklus I ini 

Jumlah 

Siswa
Persentase

50  - 54 1 10%

55  - 59 0 0%

60  - 64 2 20%

65  - 69 2 20%

70  - 74 5 50%

75  - 79 5 50%

80  - 84 4 40%

85  - 89 1 10%

90  - 94 0 0%

95  - 100 0 0%

10 50%

10 50%

Interval

Pra Siklus

Jumlah Siswa 

Tidak Tuntas

Jumlah Siswa 

Tuntas
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peneliti akan menerapkan metode Role Playing. Adapun kegiatan pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

Perencanaan,  Dalam perencanaan ini mencakup beberapa kegiatan, antara 

lain sebagai berikut a) Observasi dan evaluasi pembelajaran yang selama ini 

dilakukan. Hasilnya menunjukkan masih kurangnya minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan hasil belajar siswa masih rendah. b) Menentukan metode baru 

yang dapat meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI. c) Membuat skenario pembelajaran dengan 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi kisah khalifah Umar 

bin Khattab. RPP disusun dengan menerapkan metode Role Playing dalam proses 

pembelajaran. d )Menyiapkan materi kisah khalifah Umar bin Khattab dan soal tes 

untuk mengetahui hasil pembelajaran.  e ) meminta bantuan kepada guru kelas 

untuk observasi jalannya drama. f) menentukan beberapa siswa yang akan 

memainkan skenario dan menyiapkan sumber belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

Pada penelitian tindakan kelas siklus I ini pokok pembahasan pada materi 

Sejarah Kebudayaan Islam tentang kisah khalifah Umar bin Khattab. Pada siklus I 

ini peneliti akan menerapkan metode Role Playing. Adapun kegiatan pada siklus I 

adalah kegiatan awal dengan memimpin tadarus Al-Qur’an, selanjutnya pada 

kegiatan inti Siswa yang bertugas sebagai tokoh cerita memainkan skenario yang 

telah dibuat dan siswa yang lain memperhatikan jalannya drama dan siswa yang 

tidak bertugas memahami jalannya drama dan mencatatnya dalam buku tulis. Pada 

penutupnya guru mengevaluasi jalannya drama dan siswa mengerjakan soal tes 

dari guru. 

Selanjutnya pengamatan dilakukan peneliti dengan berkolaborasi dengan 

guru kelas V. Guru kelas berfungsi sebagai observer dalam setiap pelaksanaan 

siklus. Hasil observer akan di diskusikan dengan peneliti. Hasil penggabungan 

tersebut akan dijadikan hasil pengamatan. Pengamatan peneliti diantaranya terkait 

aktivitas siswa, interaksi siswa, keaktifan siswa, pelaksanaan drama, dan semua 

fakta yang terjadi saat proses pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini, peneliti mengamati pelaksanaan tindakan untuk 

mengetahui sejauh mana metode Role Playing dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran PAI, pada aktivitas siswa di pelaksanaan siklus 

I masih ada siswa yang belum memperhatikan perintah guru. Masih ada siswa 

yang belum memperhatikan jalannya drama. Pada pelaksanaan siklus I, 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan sudah menunjukkan 

peningkatan, tetapi belum maksimal dan belum mencapai indikator. Hasil belajar 

siswa juga belum maksimal, hal ini diketahui dari hasil tes yang dilakukan guru. 

Siswa yang mendapat nilai diatas KKM ada 12 anak dan yang masih dibawah 

KKM ada 8 anak. Sehingga persentasenya adalah siswa yang nilainya diatas KKM 

60% dan siswa yang dibawah KKM 40%. 

Pada aktivitas Guru belum bisa mengkondisikan siswa, karena masih ada 

siswa yang masih ramai dan berbicara sendiri. Guru masih kesulitan dalam 

mengatur lokasi jalannya drama. Suasana pembelajaran masih belum kondusif 

karena masih ada siswa yang ramai sendiri dan membuat suara percakapan dalam 

drama kurang dapat didengarkan siswa. 
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Berdasarkan hasil pengamatan sebagaimana tersebut diatas, peneliti bersama 

observer mengadakan diskusi diruang guru untuk menganalisis pelaksanaan 

pembelajaran yang telah peneliti lakukan pada siklus I. Adapun refleksi dari 

pelaksanaan pembelajaran tersebut yaitu suasana kelas belum kondusif, 

mengakibatkan jalannya drama masih kurang dapat dipahami oleh sebagian siswa, 

karena suara percakapan dalam drama terganggu oleh sebagian siswa yang masih 

ramai dalam kelas. Siswa yang memainkan peran kurang memahami teks dalam 

percakapan. Karakter peran belum muncul dalam siswa. Posisi siswa dalam 

memainkan peran kurang strategis dan kurang luwes. Guru belum bisa mengatur 

tempat yang dipakai dalam drama. 

 

Siklus II 

Dalam perencanaan di siklus II ini mencakup beberapa kegiatan yaitu 

memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I dengan mengamati catatan 

observer pada siklus I, menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang telah dibuat. menyiapkan materi kisah Khalifah Umar bin Khatab dan soal tes 

untuk mengetahui hasil pembelajaran, meminta bantuan kepada guru kelas untuk 

observasi jalannya drama, memberi penjelasan kepada siswa yang memerankan 

skenario agar lebih menguasai peran dan percakapan dalam skenario dan 

menyiapkan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. 

Pelaksanaan penitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada hari Selasa, 25 

April 2017 dalam 3 jam pembelajaran. Sebagaimana pelaksaan pada siklus I, pada 

siklus II ini peneliti dibantu oleh rekan guru yang berperan sebagai observer. 

Pokok pembahasan pada siklus II adalah materi Sejarah Kebudayaan Islam tentang 

meneladani perilaku khalifah Umar bin Khattab. Pada siklus II ini peneliti juga 

akan menerapkan metode Role Playing, dikarenakan pada siklus I penimgkatan 

hasil belajar siswa masih rendah dan belum mencapai indikator kinerja. adapun 

perencanaan siklus II mencakup kegiatan yang sama dengan siklus I.  

Pada Pengamatan  siklus ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan guru 

kelas V. Guru kelas berfungsi sebagai observer dalam setiap pelaksanaan siklus. 

Hasil observer akan didiskusikan dalam setiap pelaksanaan siklus. Hasil 

penggabungan tersebut akan dijadikan hasil pengamatan. Pengamatan dilakukan 

selama berlangsungnya dan setelah pelaksanaan pembelajaran. Peneliti melakukan 

pengamatan terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Pengamatan 

peneliti diantaranya terkait aktivitas siswa, interaksi siswa, keaktifan siswa, 

pelaksanaan drama, dan semua fakta yang terjadi saat proses pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini, peneliti mengamati pelaksanaan tindakan siklus II untuk 

mengetahui sejauh mana metode Role Playing dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran PAI, yaitu pada aktivitas siswa di Pelaksanaan 

siklus II siswa sudah aktif dalam pembelajaran. Sebagian siswa sudah berani 

bertanya sebelum guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan sudah menunjukkan peningkatan yang sangat baik 

dan sudah mencapai dan melebihi indikator keberhasilan. Siswa yang mendapat 

nilai diatas KKM ada 18 anak dan yang masih dibawah KKM ada 2 anak. 

Sehingga persentasenya adalah siswa yang nilainya diatas KKM 90% dan siswa 

yang dibawah KKM 10%. 
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Pada aktivitas guru sudah lebih baik dalam mengkondisikan siswa, karena 

siswa sudah dapat memperhatikan proses pembelajaran dengan baik. Guru dapat 

membuat inovasi dalam pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan metode 

Role Playing. Suasana pembelajaran sudah dapat kondusif. Hal ini dilihat dari 

keaktifan siswa saat proses pembelajaran dan kedisiplinan siswa saat masuk kelas. 

Dalam kegiatan refleksi, peneliti mengadakan diskusi dengan observer untuk 

membahas pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II. Adapun refleksi dari 

pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah siswa sudah aktif dalam pembelajaran, 

siswa lebih berminat dalam mengikuti pembelajaran dan guru sudah dapat 

mengatur situasi dan kondisi saat proses pembelajaran. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I dan siklus II dalam mata 

pelajaran PAI kelas V SD Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan 

Kota Dumai diperoleh pembahasan sebagai berikut yaitu pembelajaran pada materi 

Sejarah Kebudayaan Islam tentang kisah Umar bin Khatab pada kelas V SD 

Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai siswa dalam 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru sesudah pembelajaran berlangsung. 

Hasil belajar siswa meningkat dari pra siklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II. 

Tingkat ketuntasan mata pelajaran PAI siswa kelas V juga sudah meningkat. 

Adapun hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 2 Rekapitulasi Ketuntasan Belajar Siswa 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada proses pra siklusi mata 

pelajaran PAI siswa kelas V SD Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai 

Sembilan Kota Dumai, setelah dievaluasi diperoleh hasil yang tidak memuaskan 

dimana 50% atau sebanyak 10 siswa tidak tuntas sebagaimana KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 75, sedangkan yang nilainya di atas KKM hanya 50% atau 

sebanyak 10 siswa. 

Jumlah 

Siswa
Persentase

Jumlah 

Siswa
Persentase

Jumlah 

Siswa
Persentase

50  - 54 1 10% 0 0% 1 50%

55  - 59 0 0% 0 0% 0 0%

60  - 64 2 20% 3 38% 0 0%

65  - 69 2 20% 1 13% 0 0%

70  - 74 5 50% 4 50% 1 50%

75  - 79 5 50% 6 75% 2 100%

80  - 84 4 40% 4 50% 2 100%

85  - 89 1 10% 1 13% 2 100%

90  - 94 0 0% 0 0% 3 150%

95  - 100 0 0% 1 13% 9 450%

10 50% 12 60% 18 90%

10 50% 8 40% 2 10%

Interval

Pra Siklus Siklus I Siklus II

Jumlah Siswa 

Tidak Tuntas

Jumlah Siswa 

Tuntas
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Untuk itu diadakan perbaikan pembelajaran siklus I dengan menggunakan 

metode Role Playing. Hasil siklus I adalah 60% atau sebanyak 12 siswa tuntas dan 

40% atau 8 siswa tidak tuntas. Hasil belajar pada siklus I menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan pra siklus ke siklus I. Tetapi peningkatan ini belum seperti 

yang diharapkan yaitu di atas 70% dari jumlah siswa mencapai KKM. 

Untuk mencapai indikator yang diharapkan maka dilakukan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II. Setelah dilakukan pembelajaran siklus II diperoleh 

hasil yang sudah memuaskan. Sebnayak 90% siswa atau 18 siswa tuntas dan 10% 

atau 2 siswa tidak tuntas. Ini menandakan bahwa perbaikan pembelajaran pada 

siklus II telah berhasil. Indikator yang diharapkan sudah tercapai dengan baik. Hal 

ini membuktikan bahwa metode Role Playing dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran PAI pada siswa kelas V SD Negeri 003 Bangsal Aceh Kecamatan 

Sungai Sembilan Kota Dumai. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas V SD Negeri 003 

Bansgal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun Pelajaran 

2016/2017, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Role Playing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI khususnya pada 

materi Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini bisa dilihat dari hasil peningkatan nilai 

di bawah ini. Kondisi awal (pra siklus) siswa yang nilainya di atas KKM yaitu 75 

sebanyak 10 siswa atau 50% dan nilai yang dibawah KKM sebanyak 10 siswa atau 

50%. Pada siklus I siswa yang nilainya di atas KKM sebanyak 12 siswa atau 60% 

dan nilai yang dibawah KKM sebanyak 8 siswa atau 40%. Pada siklus II siswa 

yang nilainya d atas KKM sebanyak 18 siswa atau 90% dan nilai di bawah KKM 

sebanyak 2 siswa atau 10%. Kenaikan hasil belajar tersebut juga dapat 

meningkatkan nilai rata-rata kelas. Nilai rata-rata kelas meningkat dari sebelum 

menggunakan metode Role Playing sebesar 71,5 pada siklus I menjadi 73,75 dan 

pada siklus II meningkat lagi menjadi 87,25. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran 

kepada pihak – pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini. Adapun saran-saran tersebut adalah: 

1. Guru 

a. Guru seharusnya lebih menguasai jalannya pembelajaran agar 

pembelajaran dengan metode Role Playing lebih efektif. 

b. Guru seharusnya dapat merancang metode Role Playing secara tepat dan 

kontinu. 

c. Guru harus lebih dapat mengatur suasana pembelajaran dengan metode 

Role Playing. 

2. Sekolah 

Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang layak seperti buku dan media 

pembelajaran yang bisa menunjang keberhasilan metode Role Playing. 
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