
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dapat melaksanakan 

pendidikan agama Islam dengan menjadikannya sebagai mata pelajaran pada 

kurikulum sekolah. Pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata 

pelajaran yang mengandung muatan ajaran-ajaran Islam dan tatanan nilai hidup 

dan kehidupan Islami (Muhaimin, 2008:185). 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran 

yang sebagian besar prosesnya menitikberatkan pada aktifnya keterlibatan siswa 

(student centered). Setelah peneliti mengadakan eksperimen ternyata 

pembelajaran yang dilakukan di MTs. Ma’arif Rancaekek masih bersifat 

konvensional yang terpusat pada dominasi pengajar (teacher centered), sehingga 

siswa menjadi pasif, sudah dianggap tidak efektif dalam menjadikan pembelajaran 

yang bermakna, karena tidak memberikan peluang kepada siswa untuk 

berkembang secara mandiri. Sering kali seorang pengajar dalam melaksanakan 

pembelajaran kurang memperhatikan pendekatan, strategi dan metode apa yang 

sesuai yang harus disajikan dalam satu materi atau pokok bahasan. Namun 

demikian, sampai saat ini hasilnya masih belum cukup memuaskan. Menurut 

Muhammad Ali Trianto masalah utama yang terjadi pada dunia pendidikan formal 

(sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini 

tampak dari realita hasil belajar peserta didik MTs. Ma’arif dalam pelajaran 
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aqidah akhlaq yang senantiasa masih sangat memprihatinkan. Terdapat 75% dari 

35 peserta didik yang mendapatkan nilai dibawah KKM dan perilaku yang tercipta 

tidak mencerminkan telah mempelajarai pelajaran akhlak seperti terdapat siswa 

yang merokok, mabuk, menentang kepada guru, pemarah, suka berkelahi, 

sombong, tidak mau berusaha dan tidak mau bekerja keras, serta banyak sekali 

siswa yang mencontek ketika ulangan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil dari 

kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh 

ranah dimensi peserta didik itu sendiri untuk bisa berkembang secara mandiri 

melalui penemuan dalam proses berpikirnya. 

Fakta ini menjadi gambaran bahwa pengajar sebagai orang yang paling 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan belum berhasil secara 

maksimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Untuk itu, pengajar 

dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan baru dan mengadakan perubahan 

terhadap paradigma pembelajaran yang selama ini dijalankan. 

Pembelajaran akan berlangsung efektif dan efisien apabila didukung 

dengan peran pengajar yang mengatur strategi pembelajaran dengan baik dan 

maksimal. Dalam menyajikan metode pembelajaran, seorang pengajar tidak boleh 

terpaku hanya pada satu jenis teknik saja. Paradigma lama yang menganggap 

pengajar sebagai satu-satunya sumber dan pusat informasi, serta siswa hanyalah 

ibarat gelas kosong yang dapat diisi apa saja sesuai dengan kemauan pengajar atau 

diibaratkan kertas putih yang dapat ditulis apa saja menurut kehendak pengajar, 

mungkin perlu ditinjau kembali. Ketika siswa masuk ke dalam kelas, pengajar 

harus sadar bahwa di dalam diri siswa itu sudah tertanam dan terbangun 
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informasi, pengetahuan dan pengalaman yang mereka poroleh di luar kelas dari 

interaksi dengan lingkungannya. Dengan begitu, pengajar juga menyadari bahwa 

ia bukanlah satu-satunya pusat informasi, melainkan terdapat banyak media, 

metode dan sumber yang dapat dijadikan siswa agar mudah untuk menyerap 

informasi. 

Sejauh ini para pengajar berpandangan bahwa pengetahuan adalah sesuatu 

yang harus dihapal, sehingga metode pembelajaran dalam pelajaran aqidah akhlak 

cukup disampaikan dengan metode ceramah sehingga pembelajaran di kelas selalu 

berpusat pada pengajar. Padahal pembelajaran tentang akhlak ini akan lebih baik 

dan mudah diserap oleh para peserta didik apabila diterapkan metode sosiodrama, 

karena  peserta didik bukan sekedar menjadi  objek akan tetapi mampu berperan 

sebagai subjek. Jadi siswa tidak hanya sekedar menghapalkan fakta-fakta, akan 

tetapi mereka dituntut untuk menghayati, mengalami dan akhirnya menjadi 

tertarik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Zuhairini, Abdul 

Ghofir, Slamet As. Yusuf, 1981:102).   

Selain itu, tujuan diterapkannya metode sosiodrama ini adalah: (1) agar 

siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain (2) dapat belajar 

bagaimana membagi tanggung jawab (3) dapat belajar bagaimana mengambil 

keputusan dalam situasi kelompok secara spontan (4) merangsang kelas untuk 

berpikir dan memecahkan masalah (Nana Sudjana, 2011:84-85). 

Dengan demikian, akan lebih efektif dan efisien apabila kita dalam 

pembelajaran Aqidah Akhlak materi tawwakal, ikhtiyar, sabar, syukur, dan 

qanaah dengan menerapkan metode sosiodrama. 
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Berangkat dari kenyataan diatas, maka penulis berkeinginan untuk 

mengangkat masalah dengan menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul: 

PENERAPAN METODE SOSIODRAMA UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AQIDAH 

AKHLAK MATERI MENAMPILKAN PERILAKU TAWAKKAL, 

IKHTIYAR, SABAR, SYUKUR, DAN QANAAH ( Penelitian Tindakan Kelas 

Terhadap Siswa Kelas VIII MTs. Ma’arif Rancaekek Kabupaten Bandung 

Tahun Pelajaran 2012/2013 ) 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:  

1. Bagaimana gambaran hasil pembelajaran Aqidah Akhlak materi 

menampilkan perilaku tawwakal, ikhtiyar, sabar, syukur, dan qanaah 

sebelum menggunakan metode sosiodrama di kelas VIII MTs. Ma’arif 

Rancaekek Kabupaten Bandung ? 

2. Bagaimana proses penerapan metode sosiodrama pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak materi menampilkan perilaku tawwakal, ikhtiyar, sabar, 

syukur, dan qanaah di kelas VIII MTs. Ma’arif Rancaekek Kabupaten 

Bandung pada setiap siklus ? 

3. Bagaimana hasil akhir pembelajaran Aqidah Akhlak materi menampilkan 

perilaku tawwakal, ikhtiyar, sabar, syukur, dan qanaah dengan 

menggunakan metode sosiodrama di kelas VIII MTs. Ma’arif Rancaekek 

Kabupaten Bandung pada akhir siklus ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model pembelajaran yang 

akurat dalam memacu siswa guna meningkatkan prestasi belajar siswa, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran hasil pembelajaran Aqidah 

Akhlak materi menampilkan perilaku tawwakal, ikhtiyar, sabar, syukur, 

dan qanaah sebelum menggunakan metode sosiodrama di kelas VIII MTs. 

Ma’arif Rancaekek Kabupaten Bandung.  

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan metode sosiodrama pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak materi menampilkan perilaku tawwakal, 

ikhtiyar, sabar, syukur, dan qanaah di kelas VIII MTs. Ma’arif Rancaekek 

Kabupaten Bandung pada setiap siklus. 

3. Untuk Mengetahui bagaimana hasil akhir pembelajaran Aqidah Akhlak 

materi menampilkan perilaku tawwakal, ikhtiyar, sabar, syukur, dan 

qanaah dengan menggunakan metode sosiodrama di kelas VIII MTs. 

Ma’arif Rancaekek Kabupaten Bandung pada akhir siklus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam pelaksanaan PTK ini, terdapat beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh, diantaranya adalah: bagi penulis, penelitian ini mampu meningkatkan 

kemampuan dalam merancang strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi 

dengan menerapkan metode sosiodrama pada pembelajaran. Sedangkan bagi 

siswa, mereka mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar secara aktif dan 

partisipatis dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan 

maksimal. Adapun manfaat bagi seorang pengajar adalah mampu meningkatkan 
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profesionalisme pengajar dalam upaya perbaikan proses pembelajaran dengan 

memuluh metode yang tepat dalam suatu pembelajaran, dan bagi institusi, dapat 

dijadikan sebagai masukan dan tambahan informasi sekaligus bahan acuan dalam 

usaha peningkatan hasil belajar melalui PTK. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

  

Salah satu faktor yang ada di luar siswa adalah guru professional yang 

mampu mengelola pembelajaran dengan metode-metode yang tepat, yang meberi 

kemudahan bagi siswa untuk mempelajari materi pelajaran, sehingga 

menghasilkan belajar yang lebih baik. Metode secara harfiah berarti cara. Dalam 

pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang 

dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa. 

Jadi, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada siswa dalam upaya untuk 

mencapai tujuan (Sobry Sutikno, 2009 : 87-88).    

Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran ini termasuk pada salah 

satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru supaya pembelajaran 

yang berlangsung tidak monoton dan melibatkan peran siswa. 

Macam-macam metode pembelajaran yang dapat dipakai dalam proses 

Pembelajaran adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, 

karyawisata, tutorial, praktik, penugasan (resitasi), sosiodrama, ushwah, 

kebiasaan, kerja sama, praktek, peringatan dan pemberian motivasi brain 

storming, mind mapping, snowball drilling, talking stick, dan lain-lain. 
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Diantara metode-metode pembelajaran yang dipandang mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran Aqidah Akhlak materi 

tawwakal, ikhtiyar, sabar, syukur, dan qanaah dengan menggunakan metode 

sosiodrama, agar para siswa bisa menghayati dan lebih mudah di dalam 

memahami dan menyimpulkan materi. 

Metode sosiodrama adalah bentuk metode mengajar dengan 

mendramakan/memerankan cara tingkah laku di dalam hubungan sosial. 

Sedangkan bermain peranan (Roll Playing) lebih menekankan pada kenyataan 

dimana para murid diikut sertakan dalam memainkan peranan di dalam 

mendramakan masalah-masalah hubungan sosial. Antara kedua metode ini dapat 

dikatakan sama artinya dan dalam pemakaiannya  disilihgantikan. (Zuhairini, 

Abdul Ghofir, Slamet As. Yusuf, 1981:101-102) 

 Setelah penulis membaca berbagai referensi tentang metode sosiodrama 

dan bermain peran, dapat saya simpulkan bahwa metode semacam ini dapat 

digunakan dalam pendidikan Agama, terutama dalam bidang akhlak, karena 

dengan metode ini para peserta didik akan lebih bisa menghayati tentang pelajaran 

yang diberikan. 

 Tujuan yang diharapkan dengan sosiodrama antara lain adalah: 

a. agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. 

b. Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 

c. Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok 

secara spontan. 

d. Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. 

(Nana Sudjana, 2011:84-85) 
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Metode yang digunakan pengajar dalam mengajar tak lepas dari kelebihan 

dan kekurangannya. Begitu juga dengan metode demonstrasi memiliki kelebihan 

dan kekurangannya. Diantara kelebihan menerapkan metode sosiodrama dalam 

mengajar adalah: 

a. Siswa melatih dirinya untuk melatih, 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 ingatan siswa harus 

tajam dan tahan lama. 

b. Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu main 

drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai 

dengan waktu yang tersedia. 

c. Bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan 

akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah. Jika seni 

drama mereka dibina dengan baik kemungkinan besar mereka akan 

menjadi pemain yang baik kelak. 

d. Kerjasama antar pemain  dapat ditumbuhkan dan dibina dengan 

sebaik-baiknya. 

e. Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dengan sesamanya. 

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

dipahami oleh orang lain (Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, 

2010:89-90). 

 

Disamping kelebihan dalam menerapkan metode sosiodrama, ada pula segi 

kelemahan dalam menerapkan metode sosiodrama dalam mengajar, diantaranya 

adalah: 

a. Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka menjadi 

kurang kreatif. 

b. Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka 

pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan 

pertunjukkan. 

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

menjadi kurang bebas. 

d. Sering kelas lain terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang 

kadang-kadang bertepuk tangan, dan sebagainya (Syaiful Bahri 

Djamarah, Aswan Zain, 2010: 90). 
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Adapun hasil belajar yang di teliti adalah dalam aspek kognitif. Domain 

kognitif yang di teliti adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), dan evaluation (menilai). 

Dengan mengacu kepada hal di atas, sebelum kita menerapkan metode 

sosiodrama maka kita terlebih dahulu harus mempunyai rencana dan petunjuk-

petunjuk dalam pelaksanaannya dengan baik, supaya pelaksanaannya berlangsung 

dengan baik. 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1884:354), mendefinisikan hipotesis 

sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengaturan pandapat, 

meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. 

Data Awal 

Hasil Belajar Rendah 

75 % Nilai Siswa 

dibawah KKM 

Sebelum 

menggunakan Metode 

Sosiodrama 

Alternatif Penerapan 

Tindakan Menerapkan 

Metode Sosiodrama 

Hasil Belajar Siswa Meningkat 

Nilai Siswa diatas KKM 
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Hipotesis merupakan rumusan tentang jawaban sementara terhadap suatu 

masalah yang harus diuji melalui kegiatan penelitian untuk mendapatkan jawaban 

yang sebenarnya. Suharsimi Arikunto (2002:64) berpendapat bahwa hipotesis 

adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah 

dirumuskan di atas, maka peneliti mencoba untuk merumuskan hipotesis tindakan 

yaitu dengan menerapkan metode sosiodrama diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak materi menampilkan 

perilaku tawwakal, ikhtiyar, sabar, syukur, dan qanaah. 

Adapun indikator keberhasilan dari meningkatnya hasil belajar siswa 

dalam pelajaran PAI materi menampilkan perilaku tawwakal, ikhtiyar, sabar, 

syukur, dan qanaah. adalah sebagai berikut : 

a) Siswa memperoleh nilai diatas KKM, 

b) Siswa mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pengajar PAI 

dengan baik  dan tidak gugup ketika menjawabnya, dan 

c) Siswa mampu mengemukakan pendapatnya sendiri mengenai materi yang 

telah disampaikan. 

d) Siswa berperilaku tawakkal, ikhtiyaar, sabar, syukuur, dan qanaah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 


