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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING TERHADAP HASIL 

BELAJAR AQIDAH AKHLAK KELAS VIII Ts MA’ARIF 2 NURUL HUDA ADIREJOM 

 

Oleh 

 

SISCA NUR BAITI 

 

Penelitian ini berjudul “pengaruh model pembelajaran Role Playing terhadap hasil belajar 

aqidah akhlak kelas VIII MTs ma’arif 2 nurul huda Adirejo”. Permasalahan yang terjadi pada 

saat pembelajaran aqidah akhlak adalah rendahnya hasil belajar siswa, dikarenakan pada proses 

pembelajaran guru menggunakan model konvensional dimana siswa hanya mendengarkan, 

diskusi. Maka peneliti menggunakan model Role Playing karena siswa dapat aktif dalam 

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Role Playing terhadap 

hasil belajar siswa mata pelajaran aqidah akhlak di MTs ma’arif 2 nurul huda Adirejo. Salah satu 

cara yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Role Playing. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasy Experimen. Desain penelitian yang digunakan 

pada Quasy Experimen ini adalah Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini 

dilaksanakan di MTs ma’arif 2 nurul huda Adirejo dengan teknik pengambilan sampel adalah 

Purposive Sample.  Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen menggunakan model Role playing dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol 

menggunakan model Jigsaw. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa tes dalam bentuk 

pilihan ganda dan dokumentasi dalam bentuk foto. 

Berdasarkan perhitungan uji-t yang telah dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

maka didapatkan thitung  0,780 rtabel adalah 0,361 sehingga hasilnya rhitung > rtabel yang artinya H1 

diterima dan H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat ada pengaruh metode Role 

Playing terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran aqidah akhlak di MTs ma’arif 2 nurul huda 

Adirejo. 

 

 

Kata Kunci : Model Role Playing, hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak. 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF ROLE PLAYING LEARNING MODEL ON THE AQIDAH AKHLAK 

LEARNING OUTCOMES FOR CLASS VIII Ts MA'ARIF 2 NURUL HUDA ADIREJOM 

 

By 

 

SISCA NUR BAITI 

 

 The title of this research is "the influence of the Role Playing learning model on the learning 

outcomes of aqidah morals of class VIII MTs ma'arif 2 nurul huda Adirejo". The problem that occurs 

when learning aqidah morality is the low learning outcomes of students, because in the learning process 

the teacher uses a conventional model where students only listen, discuss. So the researcher uses the Role 

Playing model because students can be active in learning. This study aims to determine the effect of the 

Role Playing model on student learning outcomes in the Aqidah Morals subject at MTs Ma'arif 2 Nurul 

Huda Adirejo. One way that can improve student learning outcomes is by using the Role Playing model. 

This research is a Quasy Experiment research. The research design used in this Quasy Experiment is the 

Nonequivalent Control Group Design. This research was conducted at MTs ma'arif 2 nurul huda Adirejo 

with the sampling technique was purposive sample. This study used two classes, namely class VIII A as 

the experimental class using the role playing model and class VIII B as the control class using the Jigsaw 

model. The data collection technique of this research is in the form of multiple choice tests and 

documentation in the form of photographs. 

 Based on the t-test calculations that have been carried out in the experimental class and control 

class, it is obtained that tcount 0.780 rtable is 0.361 so that the result is rcount > rtable, which means H1 

is accepted and H0 is rejected. So, it can be concluded that there is an influence of the Role Playing 

method on student learning o 

 

Keywords: Role Playing Model, learning outcomes of moral aqidah subjects. 

utcomes in the Aqidah Morals subject at MTs Ma'arif 2 Nurul Huda Adirejo. 
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MOTTO 

 

َٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم  َولََمن ُمورِ ٱَصََبَ وََغَفَر إِنَّ َذ
ُ
   ٤٣ ۡۡل

 
Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu 

termasuk hal-hal yang diutamakan  [Ash-Shura,43] 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini perlu dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh 

Yang mempengaruhi adalah hal-hal yang bisa mengakibatkan kegagalan atau setidak-

tidaknya menjadi gangguan yang bisa menghambat kemajuan.
1
 

2. Model Role Playing 

Model Role Playing adalah sebuah model yang didalamnya melakukan suatu aktivitas 

pembelajaran siswa dengan terencana dalam bermain peran untuk mencapai keterampilan-

keterampilan interaktif dan memupuk perilaku social siswa dalam kehidupannya.
2
 

3. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi belajar peserta didik dan hasil yang dapat 

ditunjukkan angka indeks yang dicapai peserta didik setelah melakukan proses dan kegiatan-

kegiatan pembelajaran, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang baik 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud 

pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

4. Mata pelajaran Aqidah akhlak 

Mata pelajaran Aqidah akhlak dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu 

bagian mata pelajaran agama islam yang diarahkan untuk menyiapkan siswa mengenal, 

memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum islam, kemudian menjadi dasar 

pandangan hidupnya melalui bimbingan,  pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan 

pembiasaan.
3
 

5. Siswa 

Siswa adalah penentuan terjadinya atau tidaknya proses belajar. Siswa ditunjukkan untuk 

mengembangkan potensi diri, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 yang 

berbunyi: 

“peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu.” 

Dari penjelasan diatas maka penulis berkenan untuk melihat potensi yang dimiliki oleh 

siswa di MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo Kabupaten Lampung Timur. 

6. Madrasah Tsanawiyah Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo 

Madrasah Tsanawiyah Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo Kabupaten Lampung Timur adalah 

lembaga pendidikan formal dengan jenjang pendidikan SLTP/sederajat yang berciri khas 

pendidikan agama islam yang dikelola oleh yayasan sebagai tempat dimana siswa-siswi 

belajar untuk menempuh pendidikan yang dimana tempat penulis mengadakan penelitian. 

                                                             
1 Oemar Malik, Metode Belajar Dan Kesulitan-kesulian Belajar, (Bandung : Tarsito, 1990), h. 117 
2
 Syaiful Bahri Djamarah Dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.88 

3
 Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi MTs, (Jakarta : Depag, 2004), h. 46 



2 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul dalam 

skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih dalam 

mengenai pengaruh model Role Playing  terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

aqidah akhlak di MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo Kabupaten Lampung Timur. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga 

pendidikan atau sekolah, agar dapat membimbing para siswa mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan.
4
 Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam 

perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.
5
 Selanjutnya, pendidikan 

diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi 

dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.
6
 

Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat 

konstruktif dalam hidup manusia. Karena itulah kita dituntut untuk mampu mengadakan refleksi 

ilmiah tentang pendidikan tersebut, sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang 

dilakukan, yaitu mendidik dan dididik. Dalam konteks ini, kita tidak boleh mencampuradukkan 

antara pengertian pendidikan sebagai tindakan manusia dalam usahanya membimbing manusia 

yang lain, dengan pengertian ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. 

Secara historis, pendidikan jauh lebih tua dari ilmu pendidikan, sebab pendidikan telah 

ada sejak adanya manusia. Sedangkan ilmu pendidikan baru lahir kira-kira pada abad ke-19. 

Sebelum adanya ilmu pendidikan, manusia melakukan tindakan mendidik didasarkan atas 

pengalaman, intuisi dan kebijaksanaan.
7
 Tujuan atau cita-cita sangat penting di dalam aktivitas 

pendidikan, karena merupakan arah yang hendak di capai. Oleh sebab itu, tujuan harus ada 

sebelum melangkah untuk mengerjakan sesuatu. Jika pendidikan dipandang sebagai suatu proses, 

maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir.
8
 

Dengan istilah lain, tujuan pendidikan selalu dimaksudkan untuk mencapai kondisi 

selaras antara tuntutan dan hasil dengan mereformasi berbagai rencana dan kegiatan, sehingga 

tidak kehilangan relevansi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat local, 

nasional, regional, maupun internasional. Di sini tampak bahwa tujuan pendidikan di zaman 

reformasi (era global) setidaknya mencoba mengarahkan yang hendak dituju dalam proses 

pendidikan.
9
 Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen utama yang saling berpengaruh. Ketiga 

komponen tersebut adalah (1)kondisi pembelajaran (2)metode pembelajaran, dan (3)hasil 

                                                             
4
 Muhaimin, dkk. Paradigma Pendidikan Islam (upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di 

sekolah). (Bandung. PT. Rosdakarya, 2004), hlm 146 . 
5
 Dewasa di sini dimaksudkan  adalah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis, 

psikologis, pedagogis dan sosiologis. 
6 Sudirman N., dkk., Ilmu Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hlm 4. 
7 Suwarno, op.cit., hlm. 10. 
8
 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), Hlm. 119. 

9 Heni Ani Nuraeni, “Pembaruan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya”, 

(Tesis Magister Konsentrasi Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2004), Hlm. 41. 
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pembelajaran.
10

 Terkait dengan ketiga komponen tersebut maka guru harus mampu memadukan 

dan mengembangkannya, supaya di kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan, 

dengan tercapainya tujuan pembelajaran, dan menuai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, 

dengan bekal kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru diharapkan mampu 

menjadikan pembelajaran lebih menarik dan lebih yenangkan. Untuk mencapai kualitas 

pembelajaran tersebut, maka keterampilan guru dalam proses pembelajaran sangatlah penting dan 

harus ditingkatkan. Keterampilan tersebut  meliputi keterampilan merencanakan, melaksanakan, 

dan mengevaluasikan.
11

 Dengan penggunaan metode belajar yang sesuai juga sanagat diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar para peserta didik.
12

 Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus dapat 

menentukan metode yang paling cocok untuk digunakan dalam pembelajaran meskipun tidak 

dapat dipungkiri kalau dalam penggunaan metode tersebut terdapat kekurangan. Untuk tujuan 

inilah guru harus memiliki keberanian untuk melakukan berbagai uji coba terhadap suatu metode 

mengajar, membuat suatu media yang mudah atau penerapan suatu metode mengajar tertentu 

secara teoritis dapat dipertanggung jawabkan untuk memecahkan permasalahan dalam proses 

pembelajaran.
13

 

Mengingat aqidah akhlak merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran Agama Islam 

yang berfungsi membentuk aspek nilai, baik nilai keteladanan maupun kemanusiaan, yang 

hendak ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam diri siswa, sehingga dapat melekat pada 

dirinya dan menjadi kepribadian maka di dalam proses pembelajaran juga harus memilih metode 

yang sesuai guna meningkatkan nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran aqidah akhlak 

serta untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran 

aqidah akhlak itu sendiri.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada siswa kelas VIII MTs Ma‟arif Nurul Huda 

Adirejo berkaitan dengan pembelajaran aqidah akhlak, menunjukkan bahwa permasalahan-

permasalahan yang sering muncul di dalam proses belajar mengajar adalah lemahnya pemahaman 

anak terhadap mata pelajaran aqidah akhlak, anak cepat merasa jenuh, cepat mengantuk dan cepat 

bosan. Hal ini dikarenakan metode belajar yang di gunakan oleh guru mata pelajaran aqidah 

akhlak selama peneliti melakukan observasi adalah metode “ceramah” dan “penugasan”. Tanpa 

mengkolaborasikan metode-metode yang lain.
14

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada 

dan melihat pentingnya suasana belajar yang menyenangkan, maka penerapan metode role 

playing diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena metode ini 

menggunakan konsep permainan tetapi menjadi lebih terarah. Mereka juga masih dapat 

melakukan gerakan-gerakan atau berjalan-jalan di kelas tanpa merasa dikekang atau takut 

dimarahi tetapi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Disamping itu mereka cukup tertarik dengan 

                                                             
10 Muhaimin, dkk. Paradigma Pendidikan Islam (upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di 

sekolah). (Bandung. PT. Rosdakarya, 2004), hlm 146 . 
11

 Zainal Aqib, Elham Rohmanto, Membangun Profesionalisme Guru Dan Pengawas Sekolah. (Bandung: 

C.V. Yrama Widya,2007), hlm. 05. 
12 Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan Dan Pembuatannya), (Bandung: C.V. Sinar 

Baru Bandung, 1999). Hlm.07. 
13

 Wahid Murni, Nur Ali, 2008. Penelitian Tindakan Kelas (Pendidikan Agama Dan Umum Dari Teori 

Menuju Praktik Disertai Contoh Hasil Penelitian). Malang: UM Press. Hlm.91.  
14 Hasil Observasi Langsung Oleh Peneliti Terhadap Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Kelas VIII MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo Pada Tanggal 11 Februari, 2020 Jam 10:45. 
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metode ini karena mereka bebas berekspresi dan menyampaikan apa yang mereka pikirkan tanpa 

takut disalahkan. Siswa juga dapat menerima karakter, perasaan dan ide orang lain dalam situasi 

yang khusus dan lebih menyenangkan. 

Bermain peran (role playing) adalah salah satu metode pembelajaran, yaitu peserta didik 

ikut terlibat aktif memainkan peran-peran tertentu. Bermain pada anak merupakan salah satu 

sarana untuk belajar. Melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, anak berusaha untuk 

menyelidiki dan mendapat pengalaman yang baru, baik pengalaman dengan dirinya sendiri, orang 

lain maupun dengan lingkungan disekitarnya.
15

 Metode ini dirancang khususnya untuk membantu 

siswa mempelajari nilai-nilai social, moral dan pencerminannya dalam perilaku. Disamping itu 

juga metode ini digunakan untuk membantu para siswa mengumpulkan dan mengorganisasikan 

isu-isu moral dan social, mengembangkan empati terhadap orang lain, dan berupaya untuk 

memperbaiki keterampilan social. Sebagai model mengajar, metode ini mencoba membantu 

individu untuk menentukan makna pribadi dalam dunia social dan berupaya memecahkan dilema-

dilema social dengan bantuan kelompok. Karena itu pada dimensi social metode ini 

memungkinkan individu untuk bekerja sama dalam menganalisis situasi social, terutama 

permasalahan interpersonal melalui cara-cara yang demokratis guna menghadapi situasi tersebut. 

Tabel 1.1 

Nilai Hasil Ulangan Harian Kelas VIII A dan VIII B 

Kelas Jumlah Siswa Rata-Rata KKM Siswa yang 

tuntas 

Siswa tidak 

tuntas 

VIII A 30 69.38 75 8 22 

VIII B 30 70.76 75 10 20 

Sumber : Nilai ulangan harian siswa 

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan rata-rata hasil ulangan peserta didik pada 

mata pelajaran Aqidah akhlak kelas VIII MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo relative rendah yaitu 

kelas A dengan rata-rata 69,38, sedangkan kelas B dengan rata-rata 70,76. Berdasarkan dari nilai 

criteria ketuntasan minimal di MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo untuk mata pelajaran Aqidah 

akhlak adalah 75. Berdasarkan dari table 1 seluruh peserta didik kelas eksperimen dan kelas 

control masih belum mencapai KKM yang telah di tentukan yaitu 75. Nilai tersebut cukup rendah 

untuk mencapai kategori lulus. Siswa mendapatkan nilai rendah bisa juga dikarenakan pelajaran 

Aqidah akhlak hanya 1 kali pertemuan pada tiap minggunya. Yang di rasakan oleh penulis untuk 

mencoba metode pembelajaran yang baru dari sebelumnya, sangat diharapkan bisa mengalami 

peningkatan hasil belajar setelah di pengaruhi model pembelajaran role playing. Sebagai 

alternative untuk mencari pengaruh hasil belajar Aqidah akhlak di MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda 

Adirejo, dalam hal ini khusus kelas VIII A dan VIII B semester ganjil T.A  2020/2021 adalah 

dengan menggunakan metode role playing. Maka penulis ingin meneliti dengan judul pengaruh 

model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Aqidah akhlak pada 

materi perilaku sikap terpuji pada diri sendiri. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing Terhadap Hasil 

                                                             
15 http://psikologibebas,blogspot.com/2012/06/pengertian-bermain-peran-role-play.html 

http://psikologibebas,blogspot.com/2012/06/pengertian-bermain-peran-role
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Belajar Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII Mts Ma’arif 2 Nurul Huda 

Adirejo”. 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan Identifikasi  

Masalah sebagai berikut: 

1. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik 

peserta didik. 

2. Hasil belajar peserta didik yang masih relative rendah dapat dilihat dari hasil belajar yang 

masih dibawah KKM yaitu 75 

3. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru dan guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi. 

Agar penulis ini dapat memenuhi sasaran dan tidak menyimpang dari pokok persoalan 

atau permasalahan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian ini 

sebagai berikut : model yang digunakan pada penelitian ini adalah model Role Playing , dan 

penelitian dilakukan di MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo Kabuapaten Lampung Timur.  

 

D. Rumusan Masalah 

Dari suatu masalah agar dapat diteliti maka harus dirumuskan dengan jelas. Menurut 

Sugiyono rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui 

penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis kemukakan pokok masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: “Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran 

Role Playing terhadap hasil belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak kls VIII MTs Ma‟arif 2 

Nurul Huda Adirejo”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah, perlu ditetapkan terlebih 

dahulu tujuan yang dimaksud diadakannya penelitian ini adalah :”Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan model Role Playing terhadap hasil belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak kelas 

VIII MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi seluruh 

pendidikan, diantaranya: 

1. Bagi peserta didik  

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui belajar aktif dan lebih semangat serta 

dapat menguasai materi lebih baik dan meningkatkan dengan proses belajar yang 

menyenangkan. 

2. Bagi guru mata pelajaran aqidah akhlak 

Yaitu sebagai pembelajaran terhadap kemampuan mengelola kelas yang dimilikinya agar 

lebih diperbaiki dan ditingkatkan lagi kemampuan tersebut untuk proses pembelajaran siswa. 

3. Bagi sekolah  

Yaitu memberikan sumbangsih yang baik dalam hal memperbaiki proses pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh model pembelajaran role playing terhadap 

hasil belajar telah diteliti oleh peneliti terdahulu diantanya: 

1. Implementasi Cooperative Learning Melalui Strategi Crossword Puzzle Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Aqidah Akhlak Pada Siswa Kelas Vii Mts Yaspuri Di 

Malang Yang Ditulis Oleh Muhammad Husein (Mahasiswa UIN Malang 2010)
16

 

“hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi cooperative learning melalui strategi 

crossword puzzle”. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII MTs Yasupri Malang. Hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan antara nilai siswa pada siklus I-II. 

Nilai yang diperoleh siswa MTs Yasupri Malang pada siklus I sebesar 66,7% sedangkan 

pada siklus II 88,9%. Sehingga perbandingan nilai siswa MTs Yasupri Malang pada siklus I 

dan II mengalami peningkatan sebesar 22,2%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa MTs 

Yasupri Malang memiliki tingkat motivasi belajar terhadap mata pelajaran aqidah akhlak. 

2. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas X/A Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi‟iah Paiton 

Probolinggo Yang Ditulis Oleh Hadami (Mahasiswa UIN Malang 2010)
17

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa siswa termotivasi di dalam melakukan kegiatan 

belajar mengajar hal ini diukur dengan pola perilaku siswa atau tercermin pada akhlak dan 

perilaku siswa yang selalu berta‟zim kepada guru-guru dengan bersalaman setiap bertemu, 

siswa semakin disiplin, dan lain-lain. Upaya peningkatan motivasinya dilakukan melalui 

beberapa strategi yaitu diantaranya adalah metode ceramah, metode diskusi, metode tanya 

jawab, dan penugasan. Guru pendidikan agama islam juga menggunakan cara lain untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X/A yakni dengan cara member angka atau nilai, 

pujian, egoevolvemen dan hukuman. 

 Dari hasil penelitian terdahulu diatas, maka persamaan dari jenis penelitian yang ditulis 

oleh peneliti sekarang adalah terletak pada satu tujuan pokok yaitu upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa. Sedangkan perbedaan dari jenis penelitian yang ditulis oleh peneliti terdahulu 

dengan peneliti yang sekarang adalah terletak pada strategi atau metode yang digunakan 

didalam proses pembelajaran. 

Dimana pada penelitian terdahulu dalam upaya meningkatkan mootivasi belajar siswa dapat 

menggunakan beberapa metode yaitu crossword puzzle, metode ceramah, metode diskusi, 

metode tanya jawab, dan metode resitasi sedangkan metode yang dilakukan oleh peneliti 

sekarang yaitu metode Role Playing (bermain peran). 

 

 

 

 

                                                             
16 Muhammad Husein, “implementasi cooperative learning melalui strategi crossword puzzle dalam 

meningkatkan motivasi  belajar  aqidah akhlak pada siswa kelas vii mts yaspuri di malang, skripsi, Program studi 

PAI, Universitas Islam Negri Malang,2010. 
17 Hadami, “strategi guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran aqidah akhlak kelas x/a madrasah aliyah islamiyah syafi‟iah paiton probolinggo, skripsi, Program studi 

PAI, Universitas Islam Negri Malang,2010. 



7 
 

 
 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdapat lima bab yang mempunyai masing-masing 

pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam suatu penyusunan skripsi yang saling 

melengkapi antara yang lainnya yaitu: 

BAB I, yaitu mengenai suatu pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, 

alasan memilih judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan dan sistematika penulisan. 

BAB II, yaitu mengenai suatu landasan teori yang berisikan tentang kajian-kajian teori 

dan penjelasan tentang model pembelajaran role playing (pengertian model pembelajaran, 

langkah-langkah model pembelajaran, kelebihan model pembelajaran, kelemahan model 

pembelajaran, perbedaan model pembelajaran, pengertian hasil belajar, jenis dan indicator hasil 

belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, mata pelajaran akidah akhlak, prinsip-

prinsip akidah akhlak dan pengajuan hipotesis. 

BAB III, yaitu mengenai metode penelitian, yang berisikan tentang (tempat dan waktu 

penelitian, jenis penelitian, variable penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrument penelitian, uji validitas dan reabilitas data, tingkat kesukaran tes, 

daya beda tes, uji prasyarat analisis). 

BAB IV, yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang 

deskripsi data (data hasil pretest dan posttest, uji normalitas, uji homogenitas), pembahasan hasil 

penelitian dan analisis (uji validitas, uji reabilitas, uji taraf kesukaran, daya beda), hasil pengujian 

hipotesis statistic dan pembahasan. 

BAB V, yaitu mengenai simpulan dan rekomendasi. Simpulan menyajikan hasil 

ringkasan seluruh penemuan penelitian yang terjadi antara hubungan dengan masalah yang ada 

dalam penelitian. Simpulan dari penelitian diperoleh dari hasil analisis data dan interprestasi data 

yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Model Pembelajaran 

Kata model diturunkan dari bahasa latin mold (cetakan) atau pettern (pola). Model adalah 

rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, system, atau konsep, yang 

sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket), 

bentuk prototype, bentuk citra (gambar rancangan, citra computer) atau rumusan matematis.
18

 

Sedangkan menurut Mahmud Achmad (2008: 2) bahwa bentuk model secara umum ada empat, 

yaitu model system, model mental, model verbal, dan model matematika.
19

 

Prof George Betts dan Jolene Kercher menciptakan Autonomous Learner Model (ALM) 

untuk mendorong pola pembelajaran yang self-directed untuk siswa-siswa yang berbakat. Tujuan 

model ini adalah memfasilitasi perkembangan siswa agar menjadi pembelajar yang independen, 

mandiri, dengan pengembangan skill, konsep-konsep, dan sikap-sikap positif dalam ranah 

kognitif, emosional, dan social.
20

 Menurut Arends, (1997) model pembelajaran adalah salah satu 

pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menjunjung proses belajar siswa yang 

berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan procedural yang terstruktur dengan 

baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah.
21

 

Menurut Joyce dan Weil (1980:1) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas 

atau yang lain.
22

 Menurut Abdurrahman Ginting metode adalah cara atau pola yang khas dalam 

memanfaatkan sebagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait 

lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa.
23

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu pola pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar yang 

afektif yang telah disiapkan oleh guru menjadi pembelajar yang mandiri. Sederhananya, metode 

pembelajaran adalah cara atau bagian yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan dari isi 

pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran adalah kulitnya atau bentuk pembelajaran, yang 

membungkus semua unsure dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru dalam 

pembelajaran. Itulah yang saya pahami tentang model dan metode pembelajaran. 

a. Pengertian Model Role Playing 

Role playing (bermain peran) merupakan sebuah model pengajaran yang bersal dari 

dimensi pendidikan individu maupun social. Model ini membantu masing-masing siswa 

untuk menemukan makna pribadi dalam dunia social mereka dan membantu memecahkan 

dilemma pribadi dengan bantuan kelompok.
24

 Role Playing merupakan cara penguasaan 

                                                             
18 http//:repository.upi.edu 
19

 http//:repository.upi.edu 
20 Huda,Miftahul,M.Pd, model-model pengajaran dan pembelajaran,(pustaka belajar,2013), hlm145. 
21 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2017), hlm 117 
22

 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2017), hlm.219. 
23 http//:repository.upi.edu 
24 Huda,Miftahul,M.Pd, model-model pengajaran dan pembelajaran,(pustaka belajar,2013), hlm115. 
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bahan-bahan pelajaran melalui suatu pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa 

terhadap materi. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan 

memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati.
25

 Role Playing juga diorganisasikan 

berdasarkan kelompok-kelompok  siswa yang heterogen. Masing-masing kelompok 

memeragakan/menampilkan scenario yang telah disiapkan guru. Siswa diberi kebebasan 

berimprovisasi, namun masih dalam batas-batasan scenario guru. 

Role Playing adalah  metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan 

untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa actual, atau kejadian-

kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Metode pembelajaran role playing 

merupakan suatu metode permainan/drama yang memberi kesempatan yang sama kepada 

siswa untuk menunjukkan dan suatu kemampuannya dalam bekerja sama hingga berhasil 

serta pengalaman yang menyenangkan bagi siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

siswa. Bentuk pengajaran role playing memberikan pada murid seperangkat/serangkaian 

situasi-situasi belajar dalam bentuk keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang dirancang 

oleh guru.
26

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode role playing 

merupakan salah satu metode pembelajaran dengan menempatkan peserta didik untuk 

melakukan kegiatan bermain atau memainkan peran tokoh lain dengan penuh penghayatan 

dan kreativitas berdasarkan peran suatu kasus yang sedang dibahas sebagai materi 

pembelajaran bermain peran pada saat itu.   

 

1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Role Playing 

Pembelajaran menggunakan metode ini harus dilakukan melalui tahap-tahap 

yang terencana sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik.  

Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran role playing: 

a) Guru menyusun serta menyiapkan scenario yang akan ditampilkan dalam metode 

role playing. 

b) Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya kurang lebih 5 orang. 

c) Kemudian guru menunjuk siswa untuk mempelajari scenario dalam beberapa hari 

sebelum kegiatan belajar mengajar. 

d) Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 

e) Memanggil seluruh siswa yang telah ditunjuk untuk melaporkan scenario yang 

sudah dipersiapkan. 

f) Masing-masing siswa berada pada kelompoknya sambil mengamati scenario 

yang sedang diperagakan. 

g) Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk 

membahas atau memberi penilaian atas penampilan masing-masing kelompok. 

h) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. 

                                                             
25

 Imas Kurniasih, Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Untuk Meningkatkan Professional Guru  

(Kata Pena, 2016), Hlm.68. 
26 Gusmaweti, Model Pembelajaran Role Playing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Biologi Fkip Bung Hatta, Seminar Nasional XI Pendidikan Biologi UNS. 



10 
 

 
 

i) Guru memberikan kesimpulan secara umum, kemudian melakukan evaluasi 

seperti biasanya dan setelah itu penutup.
27

 

Berdasarkan  pendapat di atas metode  role playing telah dilakukan sesuai dengan 

suatu urutan langkah-lamgkah  pelaksanaan  metode role playing agar dalam  kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan lancar. 

 

2. Kelebihan Model Pembelajaran Role Playing 

Role Playing dapat memberikan kesan pembelajaran yang kuat dan 

menyenangkan yang sulit dilupakan, artinya siswa lebih berkesan dalam pembelajaran 

yang berperan langsung memainkan tokoh dalam drama sehingga siswa lebih mudah 

mengingatnya. Selain itu juga bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan antusiasme yang 

tinggi karena dalam suatu pementasan drama dibutuhkan latihan dan kerjasama yang baik 

untuk menciptakan kekompakan suatu kelompok. 

Adapun kelebihan metode pembelajaran Role Playing adalah: 

a) Proses pembelajarannya melibatkan siswa untuk berpartisipasi. 

b) Mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerjasama. 

c) Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. 

d) Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 

e) Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi 

dan waktu yang berbeda. 

f) Guru dapat mengevakuasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu 

melakukan permainan. 

g) Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. 

h) Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan 

penuh antusias. 

i) Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan social yang tinggi. 

j) Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, dan dapat memetik 

butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa sendiri. 

k) Dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan professional siswa, dan dapat 

menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi lapangan kerja.
28

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat metode role 

playing adalah dapat membantu siswa memahami perasaan dirinya sendiri maupun 

perasaan orang lain, dan meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah 

social. 

 

3. Kelemahan Pembelajaran Model Role Playing 

Adapaun kelemahan pembelajaran model role playing adalah: 

1) Metode bermain peran membutuhkan waktu yang relative panjang atau  banyak. 

2) Proses ini memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru 

maupun murid. Dan ini tidak semua guru memilikinya. 

                                                             
27 Ibid, hlm.70 
28 Imas Kurniasih, Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Untuk Meningkatkan Professional Guru  

(Kata Pena, 2016), Hlm.69. 
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3) Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk melakukan 

sesuatu adegan tertentu. 

4) Apabila pelaksanaan bermain mengalami kegagalan, bukan saja memberikan 

kesan yang kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai, 

dan tidak semua materi pembelajaran bisa disajikan menggunakan metode ini.
29

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan pembelajaran 

metode role playing adalah memerlukan kreatifitas seorang guru dan pelaksanaannya 

memerlukan waktu yang relative lama.  

 

b. Pengertian Model Jigsaw 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pertama kali dikembangkan oleh ilmuan yang 

bernama Aronson Tahun 1975, model pembelajaran kooperatif ini memiliki dua versi lainnya 

yaitu jigsaw II oleh Slavin Tahun 1989 dan jigsaw III oleh Kagan Tahun 1990. Model 

pembelajaran ini  dapat diterapkan dalam materi yang berhubungan dengan keterampilan 

membaca, menulis, mendengarkan ataupun berbicara.
30

 

Aronson dan kolegannya membagi kelompok belajar dalam dua kategori yaitu kelompok 

ahli (expert group) dan kelompok asal (home group). guru memberikan masalah kepada 

kelompok asal kemudian peserta didik dipecah kedalam kelompok ahli.
31

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw ini dikembangkan oleh Aronson beserta koleganya yaitu Slavin dan Kagan yang 

membagi kelompok menjadi dua yaitu kelompok ahli dan kelompok asal. Peserta didik 

dituntut mampu untuk memecahkan masalah yang diperoleh dari kelompok asal dan 

memecahkan masalah atau menemukan solusinya dikelompok ahli. Peserta didik juga 

diharapkan mampu menyampaikan informasi yang diperoleh dari kelompok ahli ke kelompok 

asalnya dan terjadilah peristiwa saling bertukar informasi antar anggota kelompok satu dan 

lainnya. 

Model pembelajaran kooperatif ini dapat diterapkan dalam materi yang berhubungan 

dengan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan ataupun berbicara. Pada model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini guru dituntut harus bisa mengaktifkan skema yang 

ada dan memahami kemampuan siswa untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah 

pembelajaran. Guru juga dapat memberikan ruang berfikir yang luas, mengolah informasi, 

dan mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada peserta didik. 

 

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Jigsaw 

Langkah-langkah (Sintak) model jigsaw dapat dipahami seperti berikut: 

a. Guru membagi topic pelajaran menjadi empat sampai lima bagian subtopic 

b. Sebelum subtopic tersebut dibagikan, guru member pengenalan mengenai topic yang 

akan dibahas pada pertemuan hari itu. Guru bisa menuliskan subtopic ini di papan 

tulis dan bertanya kepada peserta didik, apa yang mereka ketahui tentang topic 

tersebut. Kegiatan brain storming ini bertujuan untuk mengaktifkan kemampuan 

peserta didik. 

                                                             
29 Ibid, hlm.70. 
30

Miftahul Huda, Model Pembelajaran Paradigmatis, (Yogyakarta : pustaka pelajar,2014). H.204  
31

Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). H.136  
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c. Peserta didik dibagi kedalam kelompok belajar heterogen dengan 5-6 orang anggota 

kelompok, menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. 

d. Tugas utama peserta didik mempelajari materi dalam kemlompok ahli, kemudian 

membantu anggota kelompok asal memperlajari materi itu. 

e. Penilaiannya bervariasi berupa tes mingguan.
32

 

 

2. Kelebihan Model Pembelajaran Jigsaw 

a. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli 

yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekan. 

b. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. 

c. Model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan 

berpendapat. 

 

3. Kelemahan Model Pembelajaran Jigsaw 

a. Prinsip utama pembelajaran ini adalah „peer teaching‟, pembelajaran oleh teman 

sendiri, ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami 

konsep yang akan diskusikan bersama siswa lain. 

b. Apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi menyampaikan 

materi pada teman. 

c. Rekod siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh 

guru dan biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk mengenali tipe-tipe siswa 

dalam kelas tersebut. 

d. Butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran 

ini bisa berjalan dengan baik. 

e. Aplikasi metode ini pada kelas yang lebih besar (lebih dari 40 siswa) sangatlah sulit. 

 

c. Perbedaan Pembelajaran Role Playing dan Jigsaw 

Role Playing dapat memberikan kesan pembelajaran yang kuat dan menyenangkan yang 

sulit dilupakan, artinya siswa lebih berkesan dalam pembelajaran yang berperan langsung 

memainkan tokoh dalam drama sehingga siswa lebih mudah mengingatnya. Selain itu juga 

bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan antusiasme yang tinggi karena dalam suatu 

pementasan drama dibutuhkan latihan dan kerjasama yang baik untuk menciptakan 

kekompakan suatu kelompok. 

Sedangkan model pembelajaran Jigsaw peserta didik dituntut mampu untuk memecahkan 

masalah yang diperoleh dari kelompok asal dan memecahkan masalah atau menemukan 

solusinya dikelompok ahli. Peserta didik juga diharapkan mampu menyampaikan informasi 

yang diperoleh dari kelompok ahli ke kelompok asalnya dan terjadilah peristiwa saling 

bertukar informasi antar anggota kelompok satu dan lainnya. 

 

 

 

 

                                                             
32

Arief Soedirman, Pengertian Pengembangan Media Pendidikan, (Depok: Rajawali Pers, 2014),h. 204  
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B. Hasil Belajar Akidah Akhlak 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya yang mempunyai suatu tujuan 

tertentu. Untuk mengetahui suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang sudah 

mencapai atau berhasil dalam mencapai tujuannya, maka harus ada penilaian atau suatu 

ukuran tetentu sebagai tolak ukur. Demikian halnya dalam suatu proses belajar mengajar 

senantiasa diadakan pengukuran atau penilaian terhadap proses belajar mengajar tersebut agar 

dapat diketahui hasil belajar siswa. Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai suatu informasi 

yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk perbaikan pasukan dan transportasi yang ada dalam proses belajar 

adanya umpan balik sebagai hasil evaluasi yang akurat akan memudahkan kegiatan perbaikan 

pendidikan.
33

  

Merujuk dari pendapat di atas, maka dalam proses belajar mengajar selalu menghasilkan 

belajar. Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa dimana proses 

pencapaiannya adalah dilaksanakan dalam pembelajaran, sehingga siswa mengalami suatu 

perubahan yang lebih baik kemajuan belajarnya siswa itu diukur dengan maksud untuk 

mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi dasar yang diteknikan dalam 

kurikulum. 

 

2. Jenis Dan Indicator Hasil Belajar 

Dalam proses belajar mengajar selalu melibatkan aspek fisik dan metal. Oleh karena itu 

keduanya harus dikembangkan bersama sama secara terpadu. Dari aktivitas belajar inilah 

yang akan menghasilkan suatu perubahan yang disebut dengan hasil belajar. Hasil tersebut 

akan kelihatan dalam suatu hal belajar yang diberikan oleh siswa misalnya menerima, 

menanggapi, menganalisis bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh guru. Hasil belajar 

tersebut berbeda-beda sifatnya dan bentuknya tergantung dalam bidang apa anak akan 

menunjukkan prestasi tersebut, biasanya dalam pelajaran di sekolah bentuk pelajaran tersebut 

meliputi 3 bidang yaitu bidang pengetahuan sikap, nilai, dan bidang keterampilan. Hal ini 

sesuai dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh B.S Bloom sebagaimana yang dikutip oleh 

Nana Sudjana bahwa hasil belajar diklasifikasikan kedalam tiga ranah yaitu: 1) ranah kognitif 

(cognitive domain), 2) ranah afektif (affectif domain), 3)ranah psikomotorik (psychomotori 

domain).
34

  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu proses yang 

pembahasannya dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan dalam 

diri manusia maka tidaklah dapat dikatakan bahwa pada dirinya telah berlangsung proses 

belajar, tentu saja perubahan itu berencana dan bertujuan. Hasil belajar pada dasarnya 

merupakan hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai setelah seseorang belajar. Menurut 

Ahmad Tafsir hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu 

merupakan suatu target atau tujuan pembelajaran yang meliputi 3 aspek, yaitu: 1) tahu, 

                                                             
33 Dimyati, Belajar dan pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta.2006, hlm 193 
34

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, sinar baru, Algensindo, Bandung, 2002, hlm 39. 
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mengetahui (knowing); 2) terampil melaksanakan atau mengerjakan yang ia ketahui itu 

(doing); dan 3) melaksanakan yang ia ketahui secara rutin dan konsekuen (being).
35

   

Bertolak dari pendapat di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat Benjamin S. 

Bloom kecenderungan ini didasarkan pada alasan bahwa ketiga ranah yang diajukan lebih 

terukur dalam artian bahwa untuk mengetahui prestasi belajar yang dimaksudkan mudah dan 

dapat dilaksanakan, khususnya pada pembelajaran yang bersifat formal. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam melaksanaka tugasnya, guru memerlukan wawasan yang mantap dan utuh tentang 

kegiatan belajar mengajar. Seorang guru harus mengetahui dan memiliki gambaran secara 

menyeluruh mengenai bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi serta langkah apa yang 

diperlukan sehingga tugas-tugas keguruannya bisa dilakukan dengan baik dan memperoleh 

hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkannya. 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan siswa dengan menggerakkan jiwa dan 

raga. Oleh karena itu, aktivitas belajar merupakan suatu perbuatan yang pelaksanaannya tentu 

tidak dapat terlepas dan berbagai faktor yang mempengaruhi, hasil belajar siswa, 

dikemukakan oleh Nana Sudjana bahwa “hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi dari 

dalam diri itu dan faktor yang datang dari luar siswa atau faktor lingkungan”.
36

 

Dari pendapat tersebut, maka secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yaitu dari faktor internal (diri siswa) dan eksternal (luar siswa) faktor-faktor 

tersebut berkontribusi besar bagi perkembangan hasil belajar siswa. 

a. Faktor internal 

Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu berupa keadaan 

yang bersifat dari dalam diri individu yang belajar, menurut Oemar Hamalik faktor 

internal adalah sebagai berikut: 

1. Tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas 

2. Kurangnya minat terhadap pelajaran 

3. Kesehatan yang sering terganggu 

4. Kecakapan mengikuti pelajaran 

5. Kurangnya penguasaan bahasa.
37

 

 

Selanjutnya menurut Slameto faktor internal tersebut meliputi: 

1. Faktor jasmaniah 

2. Faktor psikologis 

a. Intelegensi 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi 

yang sama, siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih 

berhasil dari pada yang mempunyai tingkat intelegensi rendah. 

 

 

                                                             
35

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. Remaja Rosda Karya. Bandung, 2007, hlm 34-

35. 
36 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, sinar baru, Algensindo. Bandung. 2002,hlm 39. 
37

 Oemar Hamalik, Metode Belajar Dan Kesulitan Dalam Belajar. Bandung, 2007, hlm 107. 
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b. Perhatian 

Perhatian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dan lingkungannya.
38

  

c. Minat 

Minat yaitu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa suatu kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. 

d. Bakat 

Bakat adalah suatu kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau terlatih. Bakat 

akan mempengaruhi belajar, jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai 

dengan bakatnya, maka hasil belajar lebih baik karena ia senang belajar dan 

pastinya selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya.  

e. Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di 

dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk 

mencapai tujuan itu perlu berbuat sedangkan yang menjadi penyebab berbuat 

adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorong. 

f. Kematangan 

Kematangan yaitu suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang 

dalam alat-alat tubuhnya yang sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. 

g. Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk member response atau bereaksi. 

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan 

kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melakukan kecakapan. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jiwa siswa belajar 

dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

h. Faktor kelelahan 

Kelelahan baik secara jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Tidur 

2. Istirahat 

3. Menggunakan variasi dalam belajar 

4. Menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah 

5. Rekreasi dan ibadah yang teratur 

6. Mengimbangi makan dengan makanan yang memnuhi syarat-syarat 

kesehatan 

7. Jika kelelahan sangat serius cepat-cepat menghubungi seorang ahli, 

misalnya dokter, dll.
39

 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah berupa 

keadaan dari luar individu, yaitu: 

                                                             
38 Slameto. Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta:Rineka Cipta,2010.hlm,105. 
39 Slameto. Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta:Rineka Cipta,2010.hlm,54-60. 
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1. Faktor keluarga 

a. Cara orang tua mendidik 

b. Relasi antar anggota keluarga 

c. Suasana rumah 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

e. Pengertian orang tua 

f. Latar belakang kebudayaan 

2. Faktor sekolah 

a. Metode mengajar 

b. Kurikulum 

c. Relasi guru dengan siswa 

d. Relasi siswa dengan siswa 

e. Disiplin sekolah 

f. Alat pelajaran 

g. Waktu sekolah 

h. Standar pelajaran diatas ukuran 

i. Keadaan gedung 

j. Metode belajar 

k. Tugas rumah 

3. Faktor masyarakat 

a. Kegiatan siswa dalam masyarakat 

b. Media massa 

c. Teman bergaul 

d. Bentuk kehidupan masyarakat.
40

 

Selanjutnya Muhibin Syah menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi dari peserta 

didik adalah sebagai berikut: 

1. Faktor social 

Faktor social yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

2. Faktor non social 

  Faktor non social diantaranya, keadaan dan letak gedung sekolah, rumah tempat 

tinggal keluarga, alat-alat sumber belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa.  

3. Faktor pendekatan belajar 

  Faktor pendekatan belajar yaitu jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan peserta didik (siswa) dalam menunjang 

efektifitas dan efesiensi proses belajar materi tertentu untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran.
41

 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bahwa faktor eksternal yaitu faktor yang berasal 

dari luar siswa yang timbul dari lingkungan siswa baik lingkungan keluarga (orangtua), 

lingkungan sekolah (kurikulum, guru, sarana, fasilitas, administrasi) atau manajemen dan 

lingkungan masyarakat. 

 

                                                             
40 Ibid, hlm. 60-71. 
41 Muhibin Syah, Op cit. hlm,136. 
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4. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

a. Aqidah  

1) Pengertian Aqidah 

Kata “Aqidah” di ambil dari kata dasar “al-„aqdu” yaitu ar-rabth 

(ikatan), al-ibraam (pengesahan), al-ikham (penguatan), at-tawatstsuq (menjadi 

kokoh, kuat), asy-syaddu biquwwahi (pengikat dengan kuat), at-tamaasuk 

(pengokohan), dan al-itsbaatu (penetapan). Di antaranya juga  mempunyai arti 

al-yaqiin (keyakinan) dan al-jazmu (penetapan).
42

 

“Al-„aqdu” (ikatan) lawan kata dari kata al-hallu (penguraian, 

pelepasan). Dan kata tersebut diambil dari kata kerja: “ „Aqadahu” “Ya‟qiduhu” 

(mengikatnya), “ „Aqdan” (ikatan sumpah), dan “ „Uqdatun Nikah” (ikatan 

menikah). Allah ta‟ala berfirman (Al-maa‟idah:89)
43

 

َاَٰ  ٌُ ٱۡۡلاۡي قهدتُّ ب عا َا اِخُرُمٌ بِ ِنِ يُؤا
ىاَٰ ٌۡ وا ُِْن َاَٰ ُ بِٱىيهۡغِى فِٓي أاۡي ٌُ ٱَّلله اِخُرُم ِۡ َلا يُؤا ٍِ ِا  ِني ساَٰ ٍا ِة  شاسا ًُ عا ب تُهُۥٓ إِۡطعا سا

فهَٰ ِاَۖ فانا

ثاِت أايهب ًُ ثاياَٰ ٌۡ ياِجۡد فاِصياب ِ ىه َا  فا
َۖ قابات  ٌۡ أاۡو تاۡحِسيُس زا تُهُ ٌۡ أاۡو ِمۡسىا ُا أاۡهيِيُن ى َُ ب تُۡطِع ٍا ِط  ٌۡ أاۡوسا ُِْن َاَٰ ةُ أاۡي سا

فهَٰ ىِلا ما ٖۚ ذاَٰ  ً

َاَٰ  ٱۡحفاظُٓىْا أاۡي ٌٖۡۚ وا ياۡفتُ ُا إِذاا حا ٌۡ تاۡشُنُسو يهُن تِهِۦ ىاعا اياَٰ ٌۡ ءا ُ ىاُن ُِ ٱَّلله ىِلا يُبايِّ
راَٰ ٌٖۡۚ ما   ٩٨ْاُن

 Artinya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia 

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, 

maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan 

sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan 

kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 

memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup 

melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. 

Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu 

bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. 

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar 

kamu bersyukur (kepada-Nya)”. 

Aqidah adalah bentuk mastari dari kata “aqada, ya‟qidu, „aqdan, „aqidun 

yang bersimpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan kokoh. Sedangkan secara 

teknis aqidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan dan tumbuhnya 

kepercayaan tentunya di dalam hati. Sehingga yang dimaksud aqidah adalah 

kepercayaan yang menghujam atau simpul di dalam hati. Aqidah juga di artikan 

ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. 

Sedang pengertian aqidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan 

keyakinan bukan perbuatan. Seperti aqidah dengan adanya Allah dan di utusnya 

para Rasul. Bentuk jamak dari aqidah adalah aqa-id (Lihat kamus bahasa: 

Lisaanul „Arab, al-Qaamuusul Muhiith dan Al-Mu‟jamul Wasiith: (bab: 

„Aqada).
44

 

Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara 

pasti adalah aqidah baik itu benar ataupun salah. Sedangkan menurut istilah, 

yaitu perkara yang wajib di benarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram 

                                                             
42

 Muhaimin, Dkk. Kawasan Dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: Kencana,2005),Hlm.259. 
43 Ibid.hlm 259. 
44 http://alislamu.com/aqidah/683-definisi-aqidah.html 
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karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak 

tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.
45

 Dengan kata lain, keimanan yang 

pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. 

Dan harus sesuai dengan kenyataannya, yang tidak menerima keraguan atau 

prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada singkat keyakinan yang kokoh, 

maka tidak dinamakan aqidah. Dinamkan aqidah, karena orang itu mengikat 

hatinya di atas.
46

 

2) Dasar Aqidah 

Dasar dari aqidah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran 

terdapat banyak ayat yang menjelaskan pokok akidah, yang dalam Al-Quran 

akidah ini identik dengan keimanan, karena keimanan merupakan pokok-pokok 

dari akidah islam. Ayat Al-Quran yang memuat kandungan akidah islam, antara 

lain: (QS Al-Baqarah (2): 285) 

ُمتُبِ  ئِناتِهِۦ وا
ٓ ياَٰ ٍا ِ وا ِا بِٱَّلله ٍا ا  ُموٌّ ءا

ُاٖۚ ُْى ٍِ ۡؤ َُ ٱۡى بِّهِۦ وا ِ زه ٍِ بٓ أُِّصها إِىاۡيِه  َا ُسىُه بِ ِا ٱىسه ٍا ا  هِۦءا

إِىاۡيلا   اب وا بْه اّالا زا  ُغۡفسا
أاطاۡعْابَۖ ۡعْاب وا َِ قابىُىْا سا ُسيِِهۚۦٖ وا ٍِِّ زُّ د   ِا أاحا ُق باۡي ُزُسيِهِۦ َلا ُّفاسِّ  وا

ِصيُس  َا    ٥٩٢ٱۡى

Artinya: “Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari 

Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka 

mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan 

yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan 

kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada 

Engkaulah tempat kembali" 

3) Tujuan Aqidah 

1. Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada 

sejak lahir. Hal ini karena manusia sejak di alam roh sudah mempunyai 

fitrah ketuhanan, sebagaimana firman Allah: (QS Al-Araf (7) : 172-173) 

ٌۡ أاىاۡستُ  فُِسِه ٓ أّا ًَٰ يا ٌۡ عا هُ أاۡشهادا ٌۡ وا يهتاهُ ٌۡ ُذزِّ ِ ظُهُىِزِه ٍِ ًا  ادا ِٓي ءا ِۢ بْا ٍِ بُّلا  را زا إِۡذ أاخا  وا

ِت إِّهب   َا ًا ٱۡىقِياَٰ ِهۡدّابٖٓۚ أُا تاقُىىُىْا ياۡى ًَٰ شا َۖ قابىُىْا بايا ٌۡ بُِّن ِا بِسا فِيِي راا غاَٰ ِۡ هاَٰ  ٢٧٥ُمْهب عا

ب فاعاوا  َا َۖ أافاتُۡهيُِنْاب بِ ٌۡ ِۢ باۡعِدِه ٍِّ يهٗت  ُمْهب ُذزِّ ِ قاۡبُو وا ٍِ ابابُٓؤّاب  كا ءا بٓ أاۡشسا َا  أاۡو تاقُىىُٓىْا ِإّه

ۡبِطيُىُ   َُ    ٢٧١ٱۡى

Artinya: 172 Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 

anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 

terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini 

Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami 

menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 

kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah 

orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" 173 atau agar 
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kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah 

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-

anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau 

akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat 

dahulu? 

2.  Menjaga manusia dari kemusyrikan 

Kemungkinan manusia untuk terperosok ke dalam kemusyrikan 

terbuka lebar, baik secara terang-terangan (syirik jalaly), yakni berupa 

perbuatan ataupun ucapan maupun kemusyrikan yang bersifat 

sembunyi-sembunyi (syirik khafy) yang berada di dalam hati. Untuk 

mencegah manusia dari kemusyrikan tersebut diperlukan tuntutan yang 

jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan YME. 

3. Menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan 

Walaupun manusia diberi oleh Allah kelebihan berupa akal 

pikiran, manusia sering tersesat oleh akal pikirannya, sehingga akal 

pikiran manusia perlu dibimbing oleh aqidah islam.
47

 

4) Keistimewaan Akidah 

Menurut Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamd, akidah islam yang tercermin 

di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jama‟ah memiliki sejumlah keistimewaan yang 

tidak dimiliki oleh akidah mana pun. Hal itu tidak mengherankan karena akidah 

tersebut diambil dari wahyu yang tidak tersentuh kebatilan dari arah mana pun 

datangnya. Keistimewaan tersebut antara lain sebagai berikut:
48

 

a. Sumber pengambilannya adalah murni  

Hal ini karena akidah islam berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah, dan 

Ijma‟ Salafush shalih. Jadi akidah islam diambil dari sumber yang jernih dan 

jauh dari kekeruhan hawa nafsu dan syahwat. Keistimewaan ini tidak 

dimiliki oleh berbagai madzhab, millah, dan ideology lainnya diluar akidah 

islam.
49

 

b. Berdiri di atas pondasi penyerahan diri kepada Allah dan Rasul-Nya 

Hal itu karena akidah bersifat gaib, dan yang gaib tersebut bertumpu 

pada penyerahan diri. Dus,kaki islam tidak akan berdiri tegak, melainkan di 

atas fondasi penyerahan diri dan kepasrahan. Jadi iman kepada yang gaib 

merupakan salah satu sifat terpenting bagi orang-orang mukmin yang terpuji 

oleh Allah Ta‟ala. Firman-Nya: (QS. Al-Baqarah (2): 1-3) 

 ٌٓ     ٢اىٓ

ِا  تهقِي َُ ۡيباَۛ فِيِهَۛ هُٗدي ىِّۡي ُب َلا زا ىِلا ٱۡىِنتاَٰ    ٥ذاَٰ

                                                             
47 Ibid.,hlm 50-52 
48 Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamd, Aqidah ahli sunnah wal jama‟ah: Mafhumuha wa Khashaishu, 

dan taqdim oleh Al-Allamah Ibnu Bazz rahimahullah. Diambil dari http://geocities.com/abu-amman/akidah 
49 Untuk melihat perbandingan akidah islam dengan komunisme lihat madzahib Fikriyah Mu‟ashirah, 

Muhammad Qhutub, hlm 409; Al-kaid Al-ahmar, Abdurrahman Habankah Al-maidani; Asy-Syuyu‟iyah fi Mawazin 

Al-islam, Labib As-Said; dan Naqd Ushul Asy-Syuyu‟iyah, Syekh Shalih bin Sa‟ad Al-luhaidan. Perbandingan 

dengan sekulerisme lihat Al-Ilmaniyah DR. Safar bin Abdurrahman Al-hawali, hlm.21-24, 132-134; dan Al-

imaniyah wa Tsimariha Al-Khabitsah, Syekh Muhammad Syakir Asy-Syarif. 
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ُا  ٌۡ يُْفِقُى هُ ۡقْاَٰ شا ب زا َه ٍِ ةا وا ياىَٰ ُا ٱىصه ى َُ يُِقي ۡيِب وا ُا بِٱۡىغا ُْى ٍِ ِا يُۡؤ    ١ٱىهِري

Artinya: 1. Alif laam miim 2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan 

padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa 3. (yaitu) mereka yang 

beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan 

sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. 

Sebab, akal tidak mampu memahami yang gaib dan tidak mampu secara 

mandiri mengetahui syariat secara rinci, karena kelemahan dan 

keterbatasannya. Sebagaimana pendengaran manusia yang terbatas, 

penglihatannya yang terbatas, dan kekuatan yang terbatas, akalnya pun 

terbatas sehingga tidak ada pilihan lain, selain beriman kepada yang gaib dan 

berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla.50
 

c. Sesuai dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat 

  Akidah islam sesuai dengan fitrah yang sehat dan selaras dengan akal 

yang murni. Akal murni yang bebas dari pengaruh syahwat dan syubhat tidak 

akan bertentangan dengan nash yang sahih dan bebas dari cacat. 

  Adapun aqidah islam lainnya adalah halusinasi dan asumsi-asumsi yang 

membutakan fitrah dan membodohkan akal. Oleh karena itu, jika seseorang 

bisa melepaskan diri dari segala macam akidah dan hatinya menjadi kosong 

dari kebenaran dan kebatilan, kemudian ia mengamati semua jenis akidah 

yang benar maupun yang salah dengan adil, fair, dan pemahaman yang 

benar, niscaya ia akan melihat kebenaran dengan jelas dan mengetahui 

bahwasannya orang yang menganggap sama antara akidah yang benar dan 

yang tidak benar ibarat orang-orang yang menganggap sama antara malam 

dan siang.
51

 

 

b. Akhlak 

1) Pengertian Akhlak 

Secara etimologi akhlak adalah bentuk jamak dari khuluk yang berarti budi 

pekerti, perangkai, tingkah laku, dan tabi‟at. Sinonim kata akhlak adalah budi pekerti, 

tata karma, sopan santun, moral, dan etik.
52

 Sedangkan akhlak menurut istilah 

sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut
53

: akhlak adalah 

suatu bentuk (naluri asli) dalam jiwa seorang manusia yang dapat melahirkan suatu 

tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan tanpa memerlukan pikiran dan 

pertimbangan. Kata “akhlak” berasal dari bahasa arab “khuluq”, jamaknya “khuluqun”, 

menurut lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.
54

 Kata 

“akhlak” ini lebih luas artinya daripada moral atau etika yang sering dipakai dalam 

bahasa Indonesia sebab “akhlak” meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah 

                                                             
50 Lihat Al-Mahdi Haqiqah La Khurafah, Syeikh Muhammad bin Isma‟il, hlm.14. 
51 Lihat Al-Adillah wa Al-Qawathi‟ wa Al-Barahin fi Ibthali Ushul Al-Mulhidin, Syekh Ibnu Sa‟ad, 

hlm.309. 
52

 DR.H.Yunahar.1999. Kuliah Akhlak. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset,Hlm 1. 
53 Ibid.,hlm 1. 
54

 Hamzah Ja‟cub, Ethika Islam, publicita. Jakarta,1978,hlm.10 
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dan bantiniah seseorang.
55

 Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluq dan antara makhluq 

dengan makhluq. 

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah daya 

kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan spontan 

tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat 

pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku perbuatan.
56

 

Sedangkan akhlak menurut Ibrahim Anis adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang 

dengannya melahirkan macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan. Dan menurut Abdul Karim Zaidan akhlak adalah nilai-nilai 

dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang  dengan sorotan dan timbangannya 

seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih 

melakukannya atau meninggalkannya. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa akhlak 

atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang sehingga dia akan 

muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemkiran atau 

pertimbangan terlebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Menurut 

terminology, filosofis akhlak islam yang terpengaruh oleh filsafat Yunani ia memberikan 

definisi akhlak yaitu suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan. 

Dari keadaan itu tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi menjadi 

2 yaitu ada yang berasal dari tabiat aslinya adapula yang diperoleh dari kebiasaan yang 

berulang-ulang. Boleh jadi tindakan itu pada mulanya hanya melalui pemikiran dan 

pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus maka jadilah suatu bakat dan akhlak.
57

 

Di samping istilah akhlak juga dikenal istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-

sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Akhlak itu ada yang 

bersifat tabiat atau alami, maksudnya bersifat fitrah sebagai pembawaan sejak lahir, 

misalnya sabar, penyayang, malu, sebagaimana di dalam hadist Abdil Qais disebutkan 

bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku “sesungguhnya pada diri kamu ada dua 

tabiat yang disukai Allah”, aku berkata ”apa yang dua itu ya Rasulullah?”, Rasulullah 

menjawab “sabar dan malu”. Kata akhlak dipakai untuk perbuatan terpuji dan perbuatan 

tercela. Oleh karena itu akhlak memerlukan batasan agar bisa disebut akhlak terpuji dan 

akhlak tercela. 
58

 

2) Dasar hukum akhlak 

Dasar islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan baik buruknya sifat 

seseorang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Apa yang baik menurut Al-

Quran dan As-Sunnah itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang 

tidak baik dan harus dijauhi.
59
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3) Tujuan Akhlak 

a. Ridha allah SWT 

Orang yang berakhlak sesuai dengan ajaran islam, senantiasa melaksanakan 

segala perbuatan dengan hati ikhlas, semata-mata karena mengharapkan rida Allah. 

b. Kepribadian muslim 

Segala perilaku muslim, baik ucapan, perbuatan, pikiran maupun kata hatinya 

mencerminkan sikap ajaran islam. 

c. Amanah 

Amanah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh umat islam, yang merupakan 

salah satu bentuk akhlak karimah. 

d. Benar (Ash-Shidqu) 

Merupakan salah satu akhlak mahmudah, yang berarti benar, jujur. Maksudnya 

adalah berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. 

e. Menepati janji (Al-Wafa‟) 

  Dalam islam, janji merupakan utang, dan utang harus dibayar (ditepati). Dalam 

pandangan Allah orang yang ingkar janji termasuk orang yang berdosa. 

f. Memelihara kesucian diri (Al-Ifafah) 

Yaitu menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. 

Upaya memelihara diri ini hendaknya dilakukan setiap hari agar diri tetap berada 

dalam status kesucian. 

4) Pembagian Akhlak 

a. Akhlak Terpuji (akhlakul mahmudah) 

Merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman.
60

 Hal tersebut di 

manefestasikan ke dalam perbuatan sehari-hari dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang 

sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadist. 

b. Akhlak Tercela (akhlakul madzmumah) 

Merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang 

dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak madzmumah ini 

bisa berkaitan dengan Allah, Rasulullah, dirinya, keluarganya, masyarakat, dan alam 

sekitarnya.
61

 

5) Metode Pembelajaran Aqidah Akhlak 

 Materi pembelajaran aqidah akhlak adalah salah satu materi akhlak terpuji yang lebih 

menonjolkan aspek nilai, baik nilai keteladanan maupun nilai kemanusiaan, yang hendak 

ditanamkan dan ditumbuh kembangkan ke dalam diri peserta didik, sehingga dapat melekat 

pada dirinya dan menjadi kepribadian, Menurut Muhadjir (dalam Muhaimin, Abd Ghoufur 

dan Nur Ali), bahwa ada beberapa metode yang bisa digunkan dalam pembelajaran nilai 

(Aqidah Akhlak), yaitu:
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a. Pembelajaran nilai dengan menggunakan metode nasional, yaitu dengan jalan 

memberikan nasihat dan indoktrinasi, dengan kata lain, metode ini ditempuh dengan jalan 

memberitahukan dengan cara langsung nilai-nilai yang baik dan mana yang kurang baik. 

Dengan metode tersebut, guru memiliki peran yang menentukan, karena kebaikan atau 

kebenaran itu tanpa mempersoalkan hakekatnya. Penerapan metode tersebut akan 

menjadikan peseta didik hanya mengetahui atau menghafal jenis-jenis nilai tertentu yang 

baik dan yang kurang baik, dan belum tentu melaksanakannya. Sedangkan guru atau 

pendidik kadang-kadang hanya berlaku sebagai juru bicara nilai, dan ia belum tentu 

melaksanakannya. Karena itu tekanan dari metode ini lebih berssifat kognitif, sementara 

dari segi efektif kurang dikembangkan. Disinilah antara lain letak kelemahan metode 

tradisionalnya.
63

 

Kelemahan lainnya terletak pada aspek pengertian peserta didik terhadap nilai itu sendiri 

yang bersifat paksaan, dan paksaan akan lebih efektif bila disertai dengan hukuman atau 

penggunaan ganjaran yang bersifat material. Hal ini jelas kurang menguntungkan untuk 

pembelajaran nilai yang seharusnya mengembangkan kesadaran internal pada peserta 

didik.
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b. Pembelajaran nilai dengan menggunakan metode bebas. Metode ini merupakan metode 

kebaikan dari metode tradisional. Pendidik tidak memberitahukan kepada peserta didik 

mengenai nilai-nilai yang baik dan buruk, tetapi peserta didik diberi kebebasan 

sepenuhnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang akan diambilnya, karena 

nilai yang baik orang lain belum tentu baik bagi peserta didik itu sendiri.
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c. Pembelajaran niali dengan metode refleksi yaitu dengan jalan mondar-mandir antara 

menggunakan pendekatan teoritik ke pendekatan empiric, atau mondar-mandir antara 

deduktif dan induktif. Dalam penggunaan metode ini dituntut adanya konsistensi dalam 

empirik yang kemanusiaan dikembalikan kepada konsep teorinya. 

d. Pembelajaran nilai dengan menggunakan metode transinternal. Metode ini merupakan 

cara untuk membelajarakan nilai dengan jalan melakukan transformasi nilai, dilanjutkan 

dengan transaksi dan transinternalisasi. Dalam hal ini guru dan peserta didik sama-sama 

terlibat dalam proses komunikasi aktif, yang tidak hanya melibatkan komunikasi verbal 

dan fisik, tetapi juga melibatkan komunikasi batin (kepribadian) kedunya. Dengan 

metode ini pendidik berperan sebagai penyaji informasi, pemberi contoh atau teladan, 

serta sumber nilai yang melekat pada dirinya. Sedangkan peserta didik menerima 

informasi dan mempolakan kepribadiannya untuk menerima nilai-nilai kebenaran sesuai 

dengan kepribadian guru tersebut. Metode inilah yang sesuai dengan pembelajaran nilai 

ketahanan dan kemanusiaan. 

6) Prinsi-prinsip Aqidah Akhlak 

Dalam islam aqidah merupakan masalah asasi yang merupakan misi pokok yang dibantu 

oleh para Nabi, baik tidaknya seseorang ditentukan dari aqidahnya, mengingat amal saleh 

merupakan pancaran dari aqidah yang sempurna karena aqidah merupakan masalah asasi, 

maka dalam kehidupan manusia perlu ditetapkan prinsip-prinsip dasar aqidah islamiyah agar 
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dapat menyelesaikan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Prinsip aqidah yang dimaksud 

adalah:
66

 

a. Aqidah didasarkan atas tauhid yakni mengesakan Allah dari segala dominasi yang lain. 

b. Aqidah harus dipelajari terus menerus diamalkan sampai akhir hayat kemudian 

selanjutkan diturunkan atau diajarkan kepada orang lain. 

c. Scope pembahasan aqidah tentang Tuhan dibatasi dengan larangan membicarakan atau 

memperdebatkan tantang eksistensi dzat Tuhan, sebab alam satu hal ini manusia tidak 

mampu menguasainya. 

d. Akal dipergunakan manusia untuk memperkuat aqidah, bukan untuk mencari aqidah, 

karena aqidah islamiyah sudah jelas tentang Al-quran dan al-sunnah.
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Sedangkan dalam aqidah prinsip-prinsip yang digunakan adalah:
68

 

a. Akhlak yang besar dan baik harus didasarkan atas al-quran atau al-sunnah, bukan dari 

tradisi atau aliran-aliran tertentu yang sudah tamapak tersesat. 

b. Adanya keseimbangan antara berakhlak kepada Allah, sesama manusia dan kepada Allah. 

c. Pelaksanaan akhlak harus bersamaan dengan aqidah dan syari‟ah, karena ketiga unsur di 

atas merupakan bagian internal dari syaria‟ah Allah SWT. 

d. Akhlak dilakukan semata-mata karena Allah, walaupun objek akhlak adalah pada 

makhluk. 

e. Akhlak dilakukan menurut proporsinya, misalnya seorang anak harus lebih hormat 

kepada orang tuanya daripada kepada orang lain. Berbicara mengenai prinsip tentang 

Aqidah akhlak yang mana harus berdasarkan al-quran dan hadist. Dengan begitu manusia 

dapat mengaplikasinya dalam kehidupam di jalan yang lurus karena berdasarkan dua 

pegangan tersebut dan menghindar dari perbuatan yang dilarang dari alquran dan hadist. 

Dengan begitu kehidupan manusia perlu menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar dapat 

menyelamatkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. 
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5. Pengajuan Hipotesis   

 Hipotesis merupakan suatu hasil jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
70

 

1. Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan landasan teori dan kerangka fikir dalam permasalahan yang di ajukan, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, yaitu: “terhadap pengaruh model pembelajaran 

Role Playing terhadap hasil belajar Aqidah akhlak siswa kelas VIII MTs Ma‟arif 2 Nurul 

Huda”. 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistic dapat juga diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi 

(parameter) yang diujikan kebenarannya menggunakan data yang diperoleh dengan 
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menggunakan sampel dari penelitian (statistic). Adapun hipotesis statistic dalam penelitian 

ini, dirumuskan sebagai berikut: 

a.    :           

b.    :        

Keterangan:  

H0 :        (tidak ada pengaruh model pembelajaran role playing terhadap hasil 

belajar aqidah akhlak siswa kelas VIII MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo) 

H1 :        (terdapat pengaruh model pembelajaran role playing terhadap hasil 

belajar aqidah akhlak siswa kelas VIII MTs Ma‟arif 2 Nurul Huda Adirejo. 
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