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ABSTRAK 

 

Lestari, Tia Ayu. 2019. Penerapan Metode Simulasi Game Pada Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Hadith Materi Toleransi Kelas VII A MTs PGRI Selur 

Ngrayun Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Syaiful Arif, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Metode Simulasi Game, Al-Qur’an Hadits, Toleransi 

Banyak sekali permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan 
khususnya pada tingkat sekolah. Salah satunya adalah kesalahan dalam 

menyampaikan materi pelajaran, sehingga materi tidak sampai pada sasaran. Siswa 
tetap tidak dapat mendapatkan hasil yang maksimal, baik dalam hal pengetahuan, 

maupun pengalaman. Hal yang sering terjadi adalah penggunaan metode 
pembelajaran yang tradisional dan bersifat monoton, sehingga akan terjadi dampak 
pada siswa yaitu motivasi dan minat belajar yang menurun karena rasa bosan dan 

jenuh yang terdapat pada diri siswa. Padahal banyak metode pembelajaran lain yang 
lebih meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, namun banyak guru yang 
tidak memperhatikan hal tersebut. Salah satunya adalah metode simulasi game 

sebagai alternative untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga 
materi yang disampaikan tepat pada sasaran dan hasil belajar yang dicapai cukup 

memuaskan.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan metode simulasi 
pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi pada siswa kelas VII A MTs 

PGRI Selur Ngrayun Ponorogo ? (2) mengetahui apakah penerapan metode 
simulasi game pada mata pelajaran AL-Qur’an Hadits materi toleransi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII A MTs PGRI Selur Ngrayun 

Ponorogo?. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti melakukan kegiatan penelitian 
berupa penelitian tindakan kelas yang bertepatan di kelas VII A MTs PGRI Selur 

Ngrayun Ponorogo. Peneliti mengambil mata pelajaran Al-Qur’an Hadith pada 
materi toleransi dengan menggunakan metode simulasi game sebagai metode 
pembelajaran. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah 
siswa dan guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadith kelas VII A. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian tindakan kelas 

dilakukan selama tiga siklus. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terlihat 
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prosentase nilai siswa siklus pertama 18,80 %, siklus ke dua 20,13% dan siklus ke 

tiga  mencapai 23,35%. Sedangkan rata-rata nilai yang diperoleh pada siklus 
pertama adalah 63,18, siklus ke dua 75,90, dan siklus ke tiga mencapai 93,63. 
Sehingga dapat di simpulkan bahwa penggunaan metode simulasi game dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan salah satu bagian dari tiga pusat pendidikan bagi 

anak selain di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar (masyarakat). 

Sehingga sekolah merupakan suatu wadah bagi anak untuk memperoleh 

pengetahuan serta keterampilan, dan di sekolah pula tempat anak 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki secara maksimal. Dalam pasal 1 

ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mendefinisikan pendidikan nasional sebagai : “Usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 1 

Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan 

antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.  

Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi 

lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat yang berlangsung 

seumur hidup. 2  Sedangkan Menurut Ahmad D. Marimba (1989:19) 

                                                                 
1 Undang-undang Republik Indonesia, No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1. 
2 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan (Bandung: ALFABETA, 2009), 12. 
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merumuskan “pendidikan sebagai bimbingan atau didikan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani, 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama” 3  Oleh karena itu pendidikan 

sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang panjang, 

dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Dalam proses 

pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dan hati-hati 

berdasarkan pandangan dan pikiran-pikiran atau teori yang tepat, sehingga 

kegagalan atau kesalahan langkah pembentukan terhadap anak didik dapat 

dihindarkan. Karena sasaran pendidikan adalah makhluk yang sedang tumbuh 

dan berkembang yang mengandung berbagai kemungkinan, bila salah bentuk, 

maka akan sulit memperbaikinya. 4  Dengan demikian hubungan antara 

pendidik, peserta didik dan hasil dari pendidikan tersebut sangatlah erat. 

Sebagai contoh pendidik dalam menggunakan metode pembelajaran yang 

membosankan juga akan berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik 

maupun hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran tersebut seperti halnya 

di MTs PGRI Selur sesuai hasil wawancara dengan guru Al-Qur’an Hadith 

bahwa penggunaan metode yang konvensional kurang menarik minat belajar 

peserta didik, sehingga hasil yang diperoleh juga masih jauh dari harapan. 

Pendidikan dapat difungsikan untuk mengarahkan dan dapat 

menghantarkan perkembangan kehidupan manusia sebagai makhluk pribadi 

                                                                 
 
3 Moh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 27. 
4 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan pendekatan 

Interdisipliner (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet ke vii 2016), 9.  
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maupun makhluk sosial, kepada titik optimal untuk memperoleh kebahagiaan 

di dunia dan akhirat. Dengan demikian maka pendayagunaan pendidikan 

sebagai alat pembudayaan sangat tergantung pada pemegang alat tersebut, yaitu 

guru atau pendidik. 5  Sehubungan dengan hal itu, maka guru atau pendidik 

merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menentukan keberhasilan 

proses pendidikan pada anak didik itu sendiri. Selain itu, lembaga pendidikan 

juga memiliki peranan yang cukup penting untuk membentuk moral dan 

kepribadian siswa serta untuk memberikan pemahaman dan benteng pertahanan 

siswa terhadap pengaruh negatif pergaulan masa kini terlebih diera globalisasi 

ini. 

Pendidikan agama Islam adalah usaha orang dewasa mukmin yang 

bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing partumbuhan serta 

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke 

arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya 6  Selain itu, pendidikan 

Islam juga merupakan suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah SWT, sebagaimana Islam telah 

menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun 

ukhrawi 7  Selanjutnya, disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

                                                                 
5 Zakiyah Darajat, dkk, llmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 28. 
6 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan pendekatan 

Interdisipliner, 22.  
7 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan pendekatan 

Interdisipliner, 8. 
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cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta 

bertanggung jawab (pasal 3).8  

Hal di atas sudah jelas bahwa pendidikan agama Islam merupakan suatu 

pendidikan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap manusia. Karena 

telah dijelaskan bahwa dalam pendidikan agama Islam terdapat suatu 

pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia, 

baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Pendidikan agama Islam terdiri dari 

berbagai mata pelajaran sebagaimana diterapkan dalam lembaga pendidikan 

Islam salah satunya adalah mata pelajaran Al-Qur’an Hadith. Sebagaimana 

dalam lampiran KMA No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 tentang 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah  Bab 

IV Standar Isi, disebutkan bahwa struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab dalam kurikulum madrasah meliputi: 1) A-

Qur’an Hadith 2) Akidah Akhlaq, 3) Fikih, 4) Sejarah kebudayaan Islam, dan 

5) Bahasa Arab. 9  Sedangkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

dirumuskan diatas diperlukan suatu proses pendidikan yang ideal. Oleh karena 

itu pendidik memiliki tanggung jawab yang cukup berat untuk mecapai tujuan 

yang ditetapkan, salah satunya adalah proses pembelajaran atau kegiatan belajar 

mengajar dengan peserta didik. 

Menurut R. Gagne (1989), belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

                                                                 
8 Sukarjo dan Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya  (Jakarta: 

Raja grafindo Persada, 2009), 3-4.  
9 Lampiran KMA No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pada Mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah Bab IV tentang Standar Isi.  
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pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini terpadu dalam suatu kegiatan dimana 

terjadi interaksi antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. 10  Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng 

adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit 

dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan 

metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan.11  

Mengajar adalah proses yang dilakukan oleh guru dalam 

mengembangkan kegiatan belajar siswa. hal ini mengandung pengertian bahwa 

proses mengajar oleh guru mengahadirkan proses belajar pada siswa yang 

berwujud pada perubahan tingkah laku, meliputi perubahan keterampilan, 

kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. Dalam konsep ini 

tampak bahwa titik berat peranan guru bukan saja sebagai pengajar, melainkan 

sebagai pembimbing belajar, pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Dengan 

demikian, sebagai pembimbing belajar, guru mendudukan diri untuk 

memberikan kemampuannya dalam mempelajari bahan tertentu bagai 

pengembangan daya pikir, keterampilan personal serta sosial sikap siswa. 

Sebagai pemimpin belajar, guru menentukan sejak awal hal yang akan dicapai 

melalui arah atau cara tertentu yang sesuai dengan kemampuan siswa. Sebagai 

fasilitator, guru berperan dalam menciptakan kondisi belajar dengan 

                                                                 
10 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 

2016), 1. 
11 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2. 
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memanfaatkan fasilitas yang tersedia. 12  Dalam hal ini adalah salah satunya 

kepiawaian seorang guru dalam memakai dan menggunakan metode yang 

sesuai dan relevan. Oleh sebab itu para guru memegang posisi kunci yang dapat 

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar dalam pendidikan melalui 

metode yang tentunya harus relevan dan sesuai dengan materi yang diajarkan. 13 

Metode pengajaran adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 14  Maka fungsi metode mengajar 

tersebut turut menentukan berhasil atau gagalnya proses pembelajaran dan 

merupakan bagian yang terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu 

diantara berbagai macam metode mengajar adalah metode simulasi. Dalam 

bukunya Anissatul Mufarrokah yang berjudul Strategi Belajar Mengajar 

dijelaskan bahwa metode simulasi adalah suatu metode belajar mengajar dalam 

bentuk permainan yang diatur, yang dilakukan oleh siswa, sehingga terjadi 

proses belajar mengajar untuk memperoleh pemahaman tentang hakikat suatu 

konsep, prinsip, atau keterampilan melalui kegiatan atau latihan simulasi. Hal 

ini dimaksudkan agar siswa mampu menghadapi kenyataan sebenarnya yang 

mungkin terjadi. 15  Metode permainan simulasi merupakan sebuah cara yang 

sangat adaptif dan efektif karena dalam penerapannya metode simulasi ini tidak 

hanya sekedar didasarkan pada keahlian guru dalam menjabarkan materi yang 

                                                                 
12 Wahidmurni dkk, Keterampilan Dasar Mengajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

13-14. 
13 Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Bandung: Refika Aditama, 2009), 45. 
14 M. Basyaruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

31. 
15 Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Teras, 2009), 93-94. 
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diajarkan akan tetapi juga dikombinasikan dengan permainan yang mana setiap 

peserta didik tentunya sangat senang bilamana diajak bermain. Suatu metode 

dapat dikatakan baik apabila metode mampu membuat seluruh siswa terlibat 

dalam suasana pembelajaran. Metode mengajar merupakan salah satu cara yang 

digunakan guru dalam membelajarkan siswa. Oleh karena itu peran metode 

mengajar sebagai suatu alat untuk menciptkan proses belajar mengajar.16 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Katimin selaku guru mata 

pelajaran Qur’an Hadith kelas VII, VIII, dan IX pada tanggal 28 Desember 

2018, beliau menjelaskan tentang kondisi pengetahuan siswa kelas VII A terkait 

materi Qur’an Hadith. Dari sekian banyak siswa mulai dari kelas VII-IX 

mayoritas peserta didik masih tergolong rendah terutama dalam kelancaran dan 

kefasihan membaca Al-Qur’an, kemudian penerapan isi kandungan surat-surat 

dalam kehidupan nyata. Begitu pula terdapat siswa yang masih suka mengobrol 

dengan teman yang lain dan ada yang suka tidur saat pelajaran berlangsung. 

Beliau mengajar terbiasa dengan menggunakan metode ceramah dan terkadang 

menggunakan metode demonstrasi. 

Menurut peneliti dalam kehidupan bersosial sangat diperlukan 

pengetahuan tentang bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan sesama 

manusia, sehingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa sesuai 

dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mencoba memperbaiki kondisi dan pengetahuan siswa kelas VII A tersebut 

                                                                 
16 Suryasubroto, Implementasi Kurikulum Berbasis Komptensi (KBK) (Bandung: CV Cipta 

Cekas Grafika, 2004), 49. 
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melalui metode pembelajaran yang digunakan. Dari permasalahan siswa yang 

dipaparkan oleh Bapak Katimin, S.Pd.I tersebut, peneliti ingin mengubah 

metode yang beliau gunakan dengan metode simulasi. Sesuai dengan penjelasan 

di atas bahwa metode simulasi adalah metode yang didalamnya berupa 

permainan yang diatur, yang dimainkan oleh siswa sehingga terjadi interaksi 

belajar mengajar. Dengan demikian harapan peneliti agar siswa antusias dan 

bersemangat dalam proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran 

menggunakan metode simulasi ini, didalamnya berupa permainan yang 

menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan gejala-gejala di atas, peneliti ingin mengadakan suatu 

penelitian dan membuat karya ilmiah dengan judul “Penerapan metode simulasi 

game pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi kelas VII A MTs 

PGRI Selur Ngrayun Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”.  

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Rendahnya prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil 

ulangan harian dengan nilai 50,00 (Berdasarkan hasil wawancara dengan 

bapak Katimin selaku pengampu mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas VII 

A).17 

 

 

                                                                 
17 Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadith Kelas VII A MTs 

PGRI Selur Ngrayun Ponorogo  
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2. Batasan Masalah 

Hasil belajar siswa kelas VII A pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith 

materi toleransi di MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan metode simulasi game pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadith materi toleransi pada siswa kelas VII A MTs PGRI Selur 

Ngrayun Ponorogo? 

2. Apakah penerapan metode simulasi game pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadith materi toleransi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII A 

MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, penentuan tujuan merupakan hal yang sangat 

penting. Karena menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Dengan 

rumusan tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian tindakan kelas 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui penerapan metode simulasi game pada mata pelajaran 

Qur’an Hadith materi toleransi pada siswa kelas VII A MTs PGRI Selur 

Ngrayun Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui  hasil belajar siswa kelas VII A pada mata pelajaran 

Qur’an Hadith materi toleransi di MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Kontribusi  penelitian tindakan kelas dapat dilihat baik secara teoritis 

maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Dalam Penelitian ini diharapkan  metode simulasi dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Qur’an Hadith materi 

toleransi kelas VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. 

2. Secara praktis  

a. Bagi siswa (peserta didik) 

1) Meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa  

2) Membantu menyampaikan tujuan pembelajaran  

3) Menjadikan siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

4) Mengatasi kejenuhan siswa 

5) Meningkatkan hasil belajar siswa 

b. Bagi pendidik 

1) Menambah wawasan pendidik terhadap metode belajar yang 

bervariasi 

2) Meningkatkan keprofesionalisme guru 

c. Bagi lembaga pendidikan (sekolah) 

1) Dapat digunakan sebagai pembaharuan di madrasah 

2) Dapat digunakan sebagai perbaikan dalam proses belajar 

mengaja 
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F. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat diketahui gambaran penelitian ini, peneliti memaparkan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. BAB I : Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II  : Bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan 

teori yang meliputi definisi belajar, definisi metode pembelajaran, 

definisi metode simulasi, definisi kurikulum 2013, dan definisi 

toleransi. Kerangka berfikir, dan Pengajuan hipotesis tindakan. 

3. BAB III : Pada bab ini berisi objek penelitian, setting subjek 

penelitian, variable yang diamati, prosedur penelitian yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

4. BAB IV : Bab ini berisi gambaran singkat setting lokasi penelitian, 

penjelasan data per-siklus, proses analisis data per siklus dan 

pembahasan. 

5. BAB V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KAJIAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan 

pertimbangan, maka peneliti mengambil beberapa jurnal dan skripsi sebagai 

berikut : 

1. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 9 Nomor 1, April 2012. 

“Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Untuk Meningkatkan 

Aktifitas Dan Prestasi Belajar Ekonomika Mikro” oleh Daru Wahyuni 

Kiromim Baroroh, Universitas Negeri Yogyakarta. Kesimpulannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Penerapan metode simulasi dapat meningkatkan aktifitas 

mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil presentase keaktifan 

yang diperoleh dari lembar observasi dan angket. Terjadi 

peningkatan aktifitas belajar dari siklus I ke siklus II, dan dari siklus 

II ke siklus III. 
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b. Penerapan metode pembelajaran simulasi dapat mengoptimalkan 

prestasi belajar siswa. prestasi belajar siswa meningkat dari siklus I 

ke siklus II, dan dari siklus II ke siklus III.18 

2. e-Jurnal Inovasi Pembelajaran SD, Volume 1, Tahun 2016. 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Melalui Metode Simulasi Di Kelas V SD Negeri II 

Muarokalaban Kota Sawah Lunto” oleh Yessi Martati. Kesimpulannya 

adalah metode simulasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran dan dapat memotivasi siswa untuk 

menemukan sesuatu yang baru, sehingga siswa dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn kelas V SDN II Muarokalaban Kota Sawal Lunto.19 

3. ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 2, Januari-Juni 

2017. “Metode simulasi dalam perspektif Islam” oleh Afiful Ikhwan, 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  

Kesimpulannya adalah metode simulasi memiliki karakteristik 

tersendiri dan dapat digunakan untuk bidang-bidang studi tertentu. 

Dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan dan peralatan yang 

memadai dan yang tidakm kalah penting diperlukan kemampuan guru 

sebagai sutradara dalam menetapkan, mengarahkan, dan menilai 

                                                                 
18 Daru Wahyuni Kiromim Baroroh,”Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Untuk 

Meningkatkan Aktifitas dan Pestasi Belajar Ekonomika Mikro,” Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 1 

(2012), 121. 
19 Yessi Martati,”Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran PKn Melalui Me tode 

Simulasi di Kelas V SDN II Muarokalaban Kota Sawah Lunto,” (2016), e-Jurnal Inovasi Pendidikan 

SD, 13-14. 
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pelaksanaan simulasi agar metode  yang digunakan benar-benar dapat 

mempengaruhi kehidupan peserta didik.20 

4. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 5 Tahun ke IV April 2015. 

“Penerapan Metode Simulasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Siswa SDN Wunut, Tulung, Klaten” oleh Lilik Kusinaningsih, 

Universitas Negeri Yogyakarta.  

Kesimpulannya adalah penerapan metode simulasi melalui tiga tahapan, 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan/tindakan simulasi, dan tahap 

penutup/evaluasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Wunut, Tulung, Klaten. Dengan penerapan metode simulasi, siswa yang 

berpartisipasi aktif maupun siswa yang pengamat aktif dapat 

mengembangkan imajinasi, membentuk kekompakan kelompok, siswa 

tidak malu maupun ragu untuk mengembangkan potensi. Meningkatnya 

hasil belajar siswa dapat dibuktikan dengan peningkatan kualitas pada 

ranah kognitif dari tes sebelum tindakan sebesar 65.59 meningkat 

menjadi 70.15 pada siklus I, kemudian pada siklus II meningkat lagi 

menjadi 70.48. Sedangkan pada ranah afektif dari siklus I 67 meningkat 

menjadi 77 pada siklus II.21 

5. Jurnal Profesi Pendidik, Volume 2 Nomor 1, Mei 2015. “Pengaruh 

Metode Simulasi Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV SD Negeri Lugosobo Gebang 

                                                                 
20 Afiful Ikhwan,”Metode Simulasi Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Pendidikan Islam, 2 

(Januari-Juni, 2017), 31. 
21 Lilik Kusinaningsih,”Penerapan Metode Simulasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPS Siswa SDN Wunut Tulung Klaten,” Jurnal Pendidikan Guru SD, (Maret, 2015), 11. 
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Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012” oleh Sunaryo. Kesimpulannya 

adalah ada integrasi pengaruh antara metode pembelajaran dengan 

motivasi belajar terhadap prestasi pembelajaran IPS yang dibuktikan 

dengan F hitung 13,257 (p=0,001). Artinya siswa yang memiliki 

motivasi tinggi dan diberi pelajaran dengan menggunakan metode 

simulasi memiliki prestasi belajar IPS lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki motivasi tinggi dan diberi pelajaran dengan 

menggunakan metode konvensional.22 

6. Skripsi yang disusun oleh Eka Yuni Erliana, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2012 dengan judul “Penerapan Metode 

Simulasi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pkn Pada Siswa Kelas 

V SD Negeri 03 Kebak Pada Tahun 2012/2013”. Kesimpulannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Penerapan metode simulasi pada pembelajaran PKn dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari motivasi 

belajar siswa selama proses pembelajaran yang selalu meningkat 

dari siklus ke siklus berikutnya. 

b. Penerapan metode simulasi dapat meningkatkan hasil belaja siswa. 

Hasil belajar siswa pada pra tindakan adalah 67.92, pada siklus I 

meningkat menjadi 72.29, dan siklus II menjadi 80.00. Sedangkan 

                                                                 
22 Sunaryo,”Pengaruh Metode Simulasi dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi 

Belajar Kelas IV SDN Lungosobo Gebang Purworejo,” Jurnal Profesi Pendidik , 1 (Mei, 2015), 41. 
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prosentase keberhasilan siswa yang nilainya diatas KKM (≥ 70) 

pada pra tindakan adalah 54,17%. Pada siklus I meningkat menjadi 

70,83%, dan pada siklus II meningkat menjadi 87,50%.23 

7. Skripsi yang disusun oleh Liyani, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan 

judul “Pengaruh Metode Simulasi Terhadap Ketuntasan Belajar Siswa 

Pada Tema 9 Lingkungan Sahabat Kita Di MIN Krueng Mak Aceh 

Besar”. Kesimpulannya adalah metode simulasi dapat berpengaruh 

terhadap ketuntasan belajar siswa, hal ini dapat dilihast dari hasil nilai 

pretes dengan nilai rata-rata 55,24 sesangkan nilai hasil postes dengan 

nilai rata-rata 80,86. Artinya terdapat peningkatan terhadap ketuntasan 

belajar siswa dengan menggunakan metode simulasi.24 

8. Skripsi yang disusun oleh Nuning Safitri, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang tahun 2014 dengan judul “Penerapan Metode Simulasi Dengan 

Menggunakan Media Benda Konkret Pada Materi Jual Beli Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III Di MI Mambaul Ulum 

Pakis Malang”. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi 

dan media benda konkret dalam materi jual beli kelas III di MI 

                                                                 
23 Eka Yuni Erliana, Penerapan Metode Simulasi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Pkn Pada Siswa Kelas V SD Negeri 03 Kebak Pada Tahun 2012/2013  (Skripsi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun 2012), diakses dari https://eprints.ums.ac.id, pada tanggal 7 

Januari 2019 Pukul 20.00 WIB. 
24 Liyani, Pengaruh Metode Simulasi Terhadap Ketuntasan Belajar Siswa Pada Tema 9 

Lingkungan Sahabat Kita di MIN Krueng Mak Aceh Besar  (Skripsi UIN Ar-Raniry), diakses dari 

https://repository.ar-raniry.ac.id, pada tanggal 7 Januari 2019 Pukul 20.10 WIB. 

https://eprints.ums.ac.id/
https://repository.ar-raniry.ac.id/
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Mambaul Ulum Pakis Malang. Hasil belajar siswa tersebut dapat 

dilihat dari meningkatnya nilai siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas III di MI Mambaul ulum Pakis Malang dengan 

menggunakan metode simulasi telah mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Hal ini dapat diketahui dari 

observasi peneliti pada proses belajar mengajar serta aktifitas siswa 

pada pembelajaran berlangsung.25 

9. Skripsi yang disusun oleh Fita Leli Eflida, UIN Sumatra Utara Medan 

tahun 2017 dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan Metode Simulasi Mata Pelajaran Fikih Materi 

Perekonomian Dalam Islam Kelas X MA Al-Ittihadiyyah Bromo”. 

Kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

a. Hasil belajar siswa pada materi perekonomian dalam Islam 

sebelum menggunakan metode simulai tergolong sangat rendah, 

karena dari 25 orang siswa hanya 12 siswa yang mencapai nilai 

KKM dengan prosentase 48%. 

b. Dengan diterapkannya metode simulasi mata pelajaran fikih materi 

perekonomian dalam Islam siswa dapat belajar lebih aktif dan 

menyenangkan. Siswa terlihat aktif selama berlangsungnya proses 

                                                                 
25 Nuning Safitri, “Penerapan Metode Simulasi Dengan Menggunakan Media Benda 

Konkret dalam Materi Jual Beli Kelas III di MI Mambaul Ulum Pakis Malan g (Skripsi UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang Tahun 2014),  diakses dari https://etheses.uin.malang.ac.id, pada tanggal 5 

Januari 2019 Pukul 19.20 WIB. 

 

https://etheses.uin.malang.ac.id/
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pembelajarandan lebih mudah menerima materi ajar dengan 

menerapkan metode simulasi yang dilakukan oleh peneliti. 

c. Hasil belajar siswa pada materi perekonomian dalam Islam setelah 

menggunakan metode simulasi sangat meningkat. Karena terdapat 

22 orang siswa yang mencapai nilai KKM dengan prosentase 

88%.26 

Skripsi yang disusun oleh Sri Hartini, UIN Walisongo Semarang 

tahun 2015 dengan judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dan 

Keaktifan Siswa Dengan Metode Simulasi Pada Mata Pelajaran IPA Materi 

Kesehatan Lingkungan Kelas III MI Sudirman Kupang Ambarawa Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Kesimpulannya adalah metode simulasi dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran IPA materi kesehatan 

lingkungan kelas III di MI Sudirman Kupang Ambarawa. hal itu dapat 

ditunjukkan dengan ketuntasan belajar siswa dimana pada pra siklus ada 11 

siswa atau 46%,  dan pada siklus I ada 15  siswa atau 63%, pada siklus II 

ada 21 siswa atau 88%. Sedangkan keaktifan siswa pada siklus I tingkat 

keaktifan pada kategori aktif sekali, ada 13 siswa atau 54% dan siklus II 

sudah mencapai 22 siswa atau 92%. Hasil ini telah mencapai indicator yang 

ditentukan yakni 85% ke atas.27 Berdasarkan skripsi dan jurnal di atas 

                                                                 
26 Fita Leli Eflida, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Metode Simulasi Mata Pelajaran Fikih Materi Perekonomian Dalam Islam Kelas X MA Al -

Ittihadiyyah Bromo (Skripsi Sumatra Utara Medan Tahun 2017), diakses dari 

https://repositori.uinsu.ac.id, pada tanggal 7 Januari 2019 Pukul 20.30 WIB.  
27 Sri Hartini, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Keaktifan Siswa Dengan Metode 

Simulasi Pada Mata Pelajaran IPA Materi Kesehatan Lingkungan Kelas III MI Sudirman Kupang 

Ambarawa Tahun Pelajaran 2014/2015 (Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2015), diakses 

dari https://eprints.walisongo.ac.id, Pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 14.00 WIB. 

https://repositori.uinsu.ac.id/
https://eprints.walisongo.ac.id/
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dengan yang ingin peneliti lakukan penelitian memiliki persamaan yaitu 

sama-sama membahas tentang penelitian tindakan kelas metode simulasi. 

Sedangkan perbedaanya adalah terletak pada mata pelajarannya. Peneliti 

ingin melakukan penelitian penggunaan metode simulasi pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi.  

B. Landasan Teori 

1. Belajar   

a. Pengertian Belajar 

Belajar pada dasarnya adalah proses aktifitas mental seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan 

perubahan perilaku (tingkah laku) yang positif baik dalam aspek 

pengetahuan (cognitive), sikap (affective) maupun psikomotor 

(psychomotor).28 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku. Berikut pengertian belajar menurut para tokoh : 

1) Menurut R Gagne (1989) 

Menurut R Gagne (1989), belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman. Bagi Gagne, belajar 

                                                                 
28 Muhammad Rusli, Dadang Hermawan dan Ni Nyoman supuwiningsih, Multimedia 

Pembelajaran yang Inovatif, Prinsip Dasar dan Model Pengembangan  (Yogyakarta: Andi Offset, 

2017), 17. 
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dimaknai suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.29  

2) Menurut James. O. Wittaker 

Menurut James, belajar dapat didefinisikan sebagai proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman. 

3) Menurut Cronbach 

Menurut Cronbach, Belajar yang efektif adalah melalui 

pengalaman. Dalam proses belajar seseorang berinteraksi 

langsung dengan obyek belajar dengan menggunakan semua 

inderanya. 

4) Menurut Howard. L. Kingsley 

Menurut Howard, belajar adalah proses dimana tingkah 

laku (dalam artian luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktik 

atau latihan.30 

Menurut teori ilmu jiwa daya belajar adalah melatih daya-

daya agar berkembang sehingga dapat berfikir, mengingat, dan 

sebagainya. Menurut teori ini jiwa manusia terdiri dari berbagai 

                                                                 
29 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 

2013), 1. 
30 Lefudin, Belajar & Pembelajaran Dilengkapi dengan Model Pembelajaran, Strategi 

Pembelajaran, Pendekatan Pembelajaran dan Metode Pembelajaran  (Yogyakarta: Budi Utama, 

2017), 2-4. 
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daya seperti: daya berfikir, mengingat, perasaan, mengenal, 

kemauan, dan sebagainya. Daya-daya tersebut berkembang dan 

berfungsi bila dilatih dengan bahan-bahan dan cara-cara tertentu. 

Menurut teori ilmu jiwa asosiasi belajar berarti 

membentuk hubungan-hubungan stimulus respon dan melatih 

hubungan-hubungan tersebut agar bertalian dengan erat. 

pandangan teori ini dilator belakangi oleh pendapat bahwa jika 

manusia terdiri dari asosiasi berbagai tanggapan yang masuk ke 

dalam jiwa.  

Menurut teori ilmu jiwa gestalt belajar adalah mengalami, 

berbuat, bereaksi dan berfikir secara kritis. Pandangan ini dilator 

belakangi oleh anggapan bahwa jiwa manusia bukan terdiri dari 

elemen-elemen tetapi merupakan satu sistim yang bulat dan 

berstruktur.  

Dari beberapa pendapat di atas, nampak beberapa 

perbedaan istilah belajar, namun pada hakikatnya ada kesamaan 

pandangan tentang bagaimana mengaktifkan berfikir, breaksi, 

dan berbuat terhadap suatu obyek yang dipelajari sehingga timbul 

suatu pengalaman baru dalam diri seseorang.31 

b. Prinsip-prinsip Belajar 

                                                                 
31 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), 21-22. 
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Menurut Hamalik (2004) William Burton seorang pakar 

pembelajaran di Amerika serikat menyimpulkan uraiannya yang 

cukup panjang tentang prinsip-prinsip belajar, yang dikerucutkan 

sebagaimana pendapat Davies (1991) yaitu sebagai berikut: 

1) Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang  harus belajar, bukan 

orang lain. Untuk itu siswalah yang bertindak aktif. 

2) Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

3) Siswa akan dapat belajar dengan baik apabila mendapat 

penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama 

proses belajar. 

4) Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan 

siswa akan memuat proses belajar siswa lebih berarti. 

5) Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi 

tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya.32 

c. Faktor-faktor Belajar 

Menurut Hamalik (2004), belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor 

kondisional tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan 

Siswa yang belajar melakukan banyak kegiatan baik kegiatan 

neural system (melihat, mendengar, merasakan, berfikir dan 

                                                                 
32 Husamah dkk, Belajar dan Pembelajaran (Malang:UMM Press, 2016), 16. 
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sebagainya) maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan 

untuk memperole pengetahuan, sikap, kebiasaan dan minat. 

2) Faktor latihan dan keberhasilan 

Belajar memerlukan latihan, dengan jalan relearning 

(mempelajari kembali), recalling (mengingat kembali) dan 

reviewing (mereview kembali) agar pelajaran yang terlupakan 

dapat dikuasai kembali dan pelajaran yang belum dikuasai akan 

lebih mudah dipahami. 

3) Faktor asosiasi 

Faktor asosiasi (gabungan pengalaman) memiliki manfaat yang 

besar dalam belajar. Semua pengalaman belajar antara yang baru 

dengan yang lama secara berurutan akan diasosiasikan, sehinga 

menjadi satu kesatuan pengalaman belajar. 

4) Faktor kesiapan belajar 

Siswa yang sudah siap belajar akan lebih mudah melakukan 

kegiatan belajar dan akan lebih mudah berhasil. 

5) Faktor minat dan usaha 

Belajar dengan minat akan mendorong siswa lebih baik daripada 

belajar tanpa minat. Namun demikian, minat tanpa usaha yang 

baik belajar juga akan sulit berhasil. 

6) Faktor-faktor fisiologis 

Kondisi badan siswa yang belajar sangat berpengaruh dalam 

proses belajar dan berasil tidaknya siswa belajar. Bada yang 
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lemah, lelah dan letih akan menyebabkan kegiatan belajar 

menjadi kurang sempurna. 

7) Faktor intelegensi 

Siswa yang cerdas cenderung akan lebih berhasil dalam 

belajar.33 

d. Hasil Belajar 

 Menurut Oemar Hamalik hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti.34 Pengertian tentang hasil belajar tersebut 

dipertegas lagi oleh Nawawi yang dikutip oleh Ahmad Susanto yang 

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah mata pelajaran tertentu.35 

 Menurut pendapat Benyamin S Bloom yang ditulis oleh Anas 

Sudiyono, hasil belajar mencakup tiga ranah, antara lain : ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

1) Ranah kognitif, yang meliputi: 

a) Pengetahuan (knowledge). Ciri utama pada taraf ini adalah 

pada ingatan. 

                                                                 
33 Husamah dkk, Belajar dan Pembelajaran, 18-19. 
34 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Bumi Aksara, 2006), 30. 
35 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 

2013), 5. 
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b) Pemahaman (comprehension). Pemahaman digolongkan 

menjadi tiga, yaitu: menerjemahkan, menafsirkan dan 

mengeksplorasi (memperluas wawasan). 

c) Penerapan (application), yaitu merupakan abstraksi dalam 

suatu situasi konkret. 

d) Analisis, merupakan kesanggupan mengurai suatu integritas 

menjadi unsur-unsur yang memiliki arti sehingga hierarkinya 

menjadi jelas. 

e) Sintesis, merupakan kemampuan menyatukan unsur-unsur 

menjadi suatu integritas. 

f) Evaluasi, merupakan kemampuan memberikan keputusan 

tentang nilai sesuatu berdasarkan kriteria yang dipakainya, 

misalnya baik buruk, benar salah, kuat lemah, dan 

sebagainya. 

2) Ranah afektif, meliputi 

a) Memperhatikan (Receiving/attending) yaitu kepekaan 

menerima rangsangan (stimulus) yang datang dari luar peserta 

didik dalam bentuk masalah, gejala, situasi, dan lain-lain. 

b) Merespon (responding) yaitu reaksi yang diberikan oleh 

seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. 

c) Menghayati nilai (valuing) yaitu berkenaan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap gejala atau sistem. 
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d) Mengorganisasikan atau menghubungkan yaitu 

pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi. 

e) Menginternalisasi nilai, sehingga nilai-nilai yang dimiliki 

telah mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

3) Ranah Psikomotorik 

Ranah ini berhubungan dengan keterampilan peserta didik setelah 

melakukan belajar meliputi persepsi (cara pandang) 

a) Gerakan reflek yaitu keterampilan pada gerakan yang tidak 

sadar 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

c) Kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan 

visual, auditif, motoris dan lain-lain. 

d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, 

keharmonisan. 

e) Gerakan-gerakan dari yang sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks.36 

e. Evaluasi Hasil Belajar 

  Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa sudah 

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui 

evaluasi. Evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai 

hasil belajar, tetapi juga proses yang dilalui pendidik dan peserta 

                                                                 
36 Anas sudiyono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), 23-31. 
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didik dalam keseluruhan proses pembelajaran.37 Evaluasi hasil 

pembelajaran juga memiliki ciri khas dari kegiatan yang lain. Ciri-

ciri tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Bahwa evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur 

keberhasilan belajar peserta didik itu dilakukan secara tidak 

langsung. Seorang pendidik yang ingi mengukur kepandaian 

peserta didik maka yang diukur bukan pandainya, melainkan 

gejala atau penomena yang tampak atau memancar dari 

kepandaian yang dimiliki oleh peserta didik yang bersangkutan. 

2) Pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan peserta didik 

pada umumnya menggunakan pengukuran yang bersifat 

kuantitatif, atau lebih sering menggunakan simbol-simbol angka. 

3) Pada kegiatan evaluasi belajar tes hasil belajar pada umumnya 

digunakan unit-unit atau satuan yang tetap. 

4) Bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik dari waktu 

ke waktu adalah bersifat relatif, dalam arti bahwa hasil-hasil 

evaluasi terhadap keberhasilan belajar peserta didik itu pada 

umumnya tidak selalu menunjukan kesamaan.38 

 Selain itu, ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan 

evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen 

yaitu : 

                                                                 
37 Asrul dkk, Evaluasi Pembelajaran (Medan, Cipta Pustaka Media, 2014), 1-2.  
38 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996), 33-36. 
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1) Tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan pembelajaran atau KBM, dan 

3) Evaluasi 

Triangulasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1) Hubungan antara tujuan pembelajaran dengan KBM 

  Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk 

rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan 

yang hendak dicapai. Dengan demikian, anak panah yang 

menunjukkan hubungan antara keduanya mengarah pada tujuan 

dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga 

mengarah dari tujuan ke KBM, menunjukkan langkah dari tujuan 

dilanjutkan pemikirannya ke KBM. 

2) Hubungan antara tujuan dengan evaluasi 

  Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur 

sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian maka 

anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di lain sisi, 

Tujuan 

KBM Evaluasi 
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jika dilihat dari langkah, dalam menyusun alat evaluasi ia mengacu 

pada tujuan yang sudah dirumuskan. 

3) Hubungan antara KBM dengan evaluasi 

Seperti yang sudah disebutkan dalam nomor (1), KBM dirancang 

dan disusun mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Telah 

disebutkan pula di nomor (2), bahwa alat evaluasi juga disusun 

dengan mengacu pada tujuan. Selain mengacu pada tujuan, 

evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang 

dilaksanakan. Sebagai missal, jika kegiatan belajar dilakukan oleh 

guru dengan menitikberatkan pada keterampilan, evaluasi 

belajarnya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, 

bukannya aspek pengetahuan.39 

 Untuk melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran dengan 

mudah dan efektif, maka seorang guru perlu suatu alat atau 

instrument untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. Diantara alat-

alat yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi adalah sebagai 

berikut : 

1) Teknik non tes 

Yang tergolong teknik non tes adalah : 

a) Skala bertingkat (rating schale) 

                                                                 
39 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

38-39. 
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Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka 

terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim 

mengatakan : rating gives a numerical value to some kind og 

judgement, maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk 

angka. 

b) Kuesioner (questionair) 

Kuesioner (questionair) juga sering dikenal sebagai angket. 

Pada dasarnya kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus 

diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Dengan 

kuesioner ini orang dapat diketahui tentang keadaan/data diri, 

pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya, dan lain-

lain. 

c) Daftar cocok (check list) 

Yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan 

pernyataan (yang biasanya singkat-singkat), dimana 

responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda 

cocok (√) di tempat yang sudah disediakan. 

d) Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu metode atau cara yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden 

dengan cara tanya jawab sepihak. 

e) Pengamatan (observation) 
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Pengamatan (observation) adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti 

serta pencatatan secara sistematis. 

f) Riwayat hidup 

Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang 

selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat 

hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu 

kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari 

objek yang dinilai. 

 

2) Teknik tes 

Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi 

menjadi tiga, yaitu : 

a) Tes diagnostik 

Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hal 

tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. 

b) Tes formatif 

Evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program 

tertentu.Dalam hal ini tes formatif dapat juga dipandang 

sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. 

c) Tes sumatif 
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Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah 

berakhirnya pemberian sekelompok atau suatu program yang 

lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes tes formatif 

data disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif 

ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya 

dilaksanakan pada akhir tiap semester.40 

2. Metode Pembelajaran 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode menurut Djamaluddin dan Abdullah Aly dalam 

Kapita Selekta Pendidikan Islam, beliau mengemukaka bahwa “kata 

metode berasal dari kata meta berarti melalui dan hodos berarti jalan. 

Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan.” Sedangkan menurut Depag RI dalam buku Metodologi 

Pendidikan Agama Islam, “metode berarti cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan.”41 

Sedangkan pembelajaran adalah proses kerja sama, karena 

pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan peserta didik untuk 

mencapai tujuan yang efektif. Dalam pembelajaran, guru dan peserta 

didik perlu bekerja sama secara harmonis. Guru merencanakan apa 

yang harus dilakukan oleh peserta didik dan juga merencanakan apa 

                                                                 
40 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, 40-53. 
41 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar 

Siswa (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), 175. 
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yang sebaiknya diperankan oleh dirinya sebagai pengelola 

pembelajaran.42 Selain itu menurut Dimyati dan Mujiono (2005), 

menjabarkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruktural, untuk membuat siswa belajar 

secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.43 

Sedangkan metode pembelajaran menurut Ahmadi (1997:52) 

adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang 

dipergunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain mengatakan 

bahwa metode pembelajaran merupakan teknik penyajian yang 

dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran 

kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual atau secara 

kelompok agar pelajaran itu dapat diserap, difahami dan 

dimanfaatkan oleh siswa dengan baik.44 

b. Faktor-faktor Dalam Memilih Metode Pembelajaran 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

suatu metode pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan, Setiap bidang studi mrempunyai tujuan bahkan dalam 

setiap topic pembehasan tujuan pengajaran ditetapkan lebih 

terinci dan spesifik, sehingga dapat dipilih metode mengajar 

yang tepat untuk digunakan. 

                                                                 
42 Ajat Rukajat, Manajemen Pembelajaran (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 18. 
43 Saifuddin, Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis (Yogyakarta: Budi Utama, 

2014), 3. 
44 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar 

Siswa, 75. 
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2) Karakteristik siswa, adanya perbedaan karakteristik siswa 

dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosial ekonomi, 

budaya, tingkat kecerdasan, dan watak mereka yang berlainan 

antara satu dan lainnya, menjadi pertimbangan guru dalam 

memilih metode mengajar. 

3) Situasi dan kondisi (setting), disamping adanya perbedaan 

karakteristik siswa, tujuan yang ingin dicapai, juga tingkat 

sekolah, geografis, sosiokultural, menjadi bahan pertimbangan 

dalam memilih metode yang digunakan sesuai dengan setting 

yang berlangsung. 

4) Perbedaan pribadi dan kemampuan guru, seorang guru yang 

terlatih bicara dengan gaya dan mimic, gerak, irama, tekanan 

suara, akan lebih berhasil memakai metode ceramah disbanding 

guru yang kurang memmpunyai kemampuan bicaranya. 

5) Sarana dan prasarana, karena persediaan sarana dan prasarana 

berbeda dengan sekolah lainnya, maka perlu menjadi 

pertimbangan guru dalam memilih metode mengajarnya.45 

3. Metode Simulasi  

a. Pengertian Metode Simulasi 

Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa metode menurut 

Djamaluddin dan Abdullah Aly dalam Kapita Selekta Pendidikan 

                                                                 
45 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar 

Siswa, 177-180. 
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Islam, beliau mengemukakan bahwa “kata metode berasal dari kata 

meta berarti melalui dan hodos berarti jalan.” Jadi metode adalah 

jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 

menurut Depag RI dalam buku Metodologi Pendidikan Agama 

Islam, “metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan.”46 

Sedangkan simulasi bahasa inggrisnya simulation berasal dari 

kata simulate yang berarti berpura-pura atau menirukan. simulasi 

dapat didefinisikan sebagai strategi yang menggunakan strategi 

tiruan untuk menyampaikan pembelajaran.47 Metode simulasi yaitu 

suatu metode belajar mengajar dalam bentuk permainan yang diatur, 

yang dilakukan oleh siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar 

untuk memperoleh pemahaman tentang hakekat suatu konsep prinsip, 

atau keterampilan melalui kegiatan atau latihan simulasi. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mampu menghadapi kenyataan yang 

sebenarnya yang mungkin terjadi.  

Kebaikan-kebaikan metode simulasi adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan kegairahan peserta didik untuk belajar. 

2) Memupuk daya cipta peserta didik. 

                                                                 
46 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar 

Siswa (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), 175. 
47 Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran  (Jakarta: Kencana, 2018), 71. 
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3) Memupuk keberanian dan kemantaban penampilan siswa 

didepan kelas. 

4) Siswa memiliki kesempatan untuk dapat menyalurkan perasaan 

yang terpendam, sehingga siswa mendapat kepuasan, kesegaran 

dan kesehatan jiwa. 

5) Simulasi dapat dijadikan bekal kehidupannya di masyarakat. 

6) Mengurangi hal-hal yang bersifat abstrak dengan menampilkan 

kegiatan yang nyata. 

7) Dapat ditemukan bakat-bakat yang baru dalam bermain atau 

beracting. 

Sedangkan kekurangan-kekurangan metode simulasi adalah 

sebagai berikut : 

1) Memerlukan pengelompokan peserta didik yang fleksibel, serta 

ruang dan fasilitas yang tidak selalu tersedia dengan baik. 

2) Pengalaman yang disimulasikan tidak selalu tepat dan sempurna 

dengan kenyataan dilapangan atau dalam kehidupan. 

3) Simulasi sebagai alat pelajaran kadang terabaikan.48 

b. Jenis-jenis simulasi 

Metode simulasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Sosiodrama 

                                                                 
48 Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, 93-94. 
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Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran 

untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara 

manusia seperti kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga 

yang otoriter, dan lain sebagainya. 

b. Psikodrama 

Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain 

peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologi. 

c. Role playing 

Role playing atau bermain peran 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. 

d. Peer teaching 

Peer teaching merupakan latihan mengajar yang dilakukan 

oleh siswa kepada teman-teman calon guru. Selain itu peer teaching 

merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang 

siswa kepada siswa lainnya dan salah satu siswa itu lebih memahami 

materi pembelajaran. 

e. Simulasi game 
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Simulasi game merupakan bermain peranan, para siswa 

berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan 

dengan mematuhi peraturan yang ditentukan.49 

c. Pinsip-prinsip Penggunaan Metode Simulasi 

Pemakaian metode simulasi akan mencapai tujuan yang 

maksimal apabila menerapkan prinsip-prinsip berikut : 

1) Simulasi dilakukan oleh kelompok siswa. 

2) Semua siswa harus dilibatkan sesuai dengan perannya. 

3) Penentuan topic disesuaikan dengan kemampuan kelas, tempat 

sekolah, dan situasi tempat. 

4) Petunjuk simulasi disiapkan terlebih dahulu. 

5) Dalam kegiatan simulasi harus mencakup aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

6) Harus diingat bahwa simulasi bertujuan untuk membentuk 

keterampilan anak didik agar mereka dapat mengahdapi 

kenyataan hidup dengan baik. 

7) Pelaksanaan simulasi harus menggambarkan situasi yang 

lengkap dan berurutan. 

8) Dalam proses simulasi hendaknya dapat terintegrasikan 

beberapa ilmu, terjadinya sebab akibat, pemecahan maslaah dan 

sebagainya.50 

                                                                 
49 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 206-207. 
50 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), 183-184. 
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d. Pelaksanaan Simulasi 

1) Persiapan 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan 

simulasi, yaitu : 

a) Menentukan topik dan tujuan. 

b) Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan 

disimulasikan. 

c) Guru menjelaskan peranan waktu masing-masing. 

d) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya, dan 

memberi kesempatan bagi pemain untuk menyiapkan diri 

masing-masing. 

2) Pelaksanaan simulasi 

a) Simulasi dilakukan oleh sekelompok siswa yang 

memerankannya. 

b) Siswa yang lain mengikuti dengan penuh perhatian seolah-

olah dalam situasi yang sebenarnya dan sekaligus penilai. 

c) Guru hendaknya memberikan bantuan barangkali ada 

diantara pemain yang mengalami kesulitan. 

d) Guru memberikan sugesti atau dorongan kepada siswa agar 

percaya diri dan mampu memainkan peranan. 

e) Menghentikan simulasi setelahh sampai pada tahap akhir.51 

e. Langkah-langkah metode simulasi game 

                                                                 
51 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, 184-185. 
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Metode simulasi game dapat dilaksanakan dengan 

memperhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Persiapan  

a) Guru menentukan topic pembelajaran 

b) Guru menyiapkan aturan permainan yang akan digunakan 

sebagai metode simulasi game. 

c) Guru menyiapkan media yang diperlukan untuk melengkapi 

metode simulasi game. 

2) Pelaksanaan metode simulasi game 

a) Guru menjelaskan aturan permainan yang digunakan. 

b) Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok kecil. 

c) Siswa menjalankan simulasi game sesuai intruksi yang telah 

dijelaskan dengan memanfaatkan media yang telah 

dipersiapkan . 

d) Siswa melaksanakan simulasi game dengan aktif dan ceria. 

e) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

4. Kurikulum 2013 

a. Pengertian Kurikulum 

Pada mulanya, istilah kurikulum dijumpai dalam dunia 

statistik, pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata curir yang 

artinya pelari dan curer yang artinya tempat berpacu atau berlomba.  

Berikut definisi kurikulum menurut para tokoh : 
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1) Menurut Harold B. Alberty mendefinisikan kurikulum adalah 

“All of the activities that a provided for the students by the 

school”, yakni semua aktifitas yang dilakukan oleh sekolah 

terhadap para siswanya.  

2) Menurut Edward A. Krug (1960) menyebutkan bahwa 

kurikulum adalah “a curriculum consists of the mean used to 

achieve or carry our given purposes of scholling”. Pengertian 

ini menunjukkan pada usaha-usaha yang mengarah pada tujuan 

pendidikan atau tujuan sekolah. 

3) J.G Taylor dan William H. Alexander mendefinisikan (1956): 

“The curriculum is the sum total of school’s efforts to 

playground or out of school”, yakni segala usaha yang dilakukan 

oleh sekolah untuk mempengaruhi belajar anak baik di dalam 

atau di luar kelas, dapat dikategorikan kurikulum, apabila ada 

empat sisi, yaitu : 

 

a) Kurikulum sebagai tujuan. 

b) Kurikulum sebagai kesempatan belajar yang terencana. 

c) Kurikulum sebagai mata pelajaran. 

d) Kurikulum sebagai pengalaman.  

4) Caswell mendefinisikan kurikulum sebagai jumlah atau 

keseluruhan pengalaman yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi sekolah. 
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Dengan demikian kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pegaturan mengenai isi dan bahan pelajaran  serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran. Kurikulum merupakan salah satu faktor dalam proses 

pendidikan yang berperan seperti perangkat lunak dari proses 

tersebut.52 

b. Konsep dasar kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor berikut: 

1) Tantangan internal 

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan 

dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 

delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, 

standar proses, standa kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan.  

2) Tantangan Eksternal 

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi 

dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, 

kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatoif 

                                                                 
52 Binti Maunah, Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi  (Yogyakarta: Teras, 

2009), 3. 
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dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat 

internasional. 

3) Penyempurnaan pola pikir 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola 

pikir sebagai berikut: 

a) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran terpusat pada peserta didik. 

b) Pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran 

interaktif. 

c) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara 

jejaring. 

d) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. 

e) Pola belajar sendiri menjadi pembelajaran kelompok 

f) Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran alat 

multimedia. 

g) Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan 

pelanggan. 

8) Penguatan tata kelola kurikulum 

Dalam kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai 

berikut: 

a) Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata 

kerja guru yang bersifat kolaboratif. 
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b) Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan 

kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pemimpin 

kependidikan. 

c) Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan 

manajemen dan proses pembelajaran. 

9) Penguatan materi 

Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan 

perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.53 

c. Kerangka Dasar Kurikulum 2013 

Kerangka dasar kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan tiga 

landasan, yaitu: 

1) Landasan filosofis 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang 

memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta 

didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas yang 

tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, 

kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam 

mengembangkan individu peseta didik dalam beragama, seni, 

kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi 

yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan 

masyarakat, bangsa dan umat manusia. 

                                                                 
53 Kunandar, Penilaian Autentik (penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

kurikulum 2013) (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 22-25. 
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2) Landasan teoritis 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan 

berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori 

kurikulum berbasis kompetendi (competency-based curriculum). 

Kurikulum 2013 menganut : 

a) Pembelajaran yang dilakukan guru (taught curriculum) 

dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas dan masyarakat. 

b) Pengalaman belajar langsung peserta didik (learned 

curriculum) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan 

kemampuan awal peseta didik. 

3) Landasan Yuridis 

Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala 

ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional; dan  

d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan.54 

 

d. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadith MTs Dalam Kurikulum 2013 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadith MTs ini merupakan kelanjutan 

dan kesinambungan dengan mata pelajaran Al-Qur’an Hadith pada 

jenjang MI dan MA, terutama pada penekanan kemampuan membaca 

Al-Qur’an-Hadith, pemahaman surah-surah pendek, dan 

mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadith adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an dan 

Hadith. 

2) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam 

Al-Qur’an dan Hadith sebagai pedoman dalam menyikapi dan 

menghadapi kehidupan.  

3) Meningkatkan kekhusyukan peserta didik dalam beribadah 

terlebih salat, dengan menerapkan hukum bacaa tajwid serta isi 

kandungan surah/ayat dalam surat-surat pendek yang mereka 

baca.55 

                                                                 
54 Kunandar, Penilaian Autentik (penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

kurikulum 2013) 31-34.  
55 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor; 165 Tahun 2014, 

Tentang, Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada 

Madrasah. 
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5. Toleransi 

Toleran adalah sikap atau sifat suka menenggang (menghargai, 

membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, 

kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang erbeda atau 

bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dengan kata lain toleran yaitu 

memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian 

sesuai dengan keinginannya. Konsep dalam Islam yang paling dekat dari 

segi pengertian dengan konsep toleransi barat ialah tasamuh yang berarti 

sikap pemurah, penderma, dan gampangan. Atau juga dapat diartikan 

dengan mempermudah, memberi kemurahan dan keluasan. Dalam 

konteks ibadah, tasamuh berarti memberi kemudahan dalam 

menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah, seperti sholat jama’ qasar 

dalam perjalanan ataupun tayammum jika tidak dapat menemukan air 

untuk berwudhu. Namun dalam hal sosial, tasamuh akan sangat 

bermakna bagi kehidupan manusia, karena kemudahan dan kebebasan 

diberikan kepada orang lain untuk berpikiran yang berbeda dengan 

pemikirannya, melaksanakan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang 

dilakukannya. Sehingga akan terjalin kehidupan yang harmonis dan 

saling menghargai dan menghormati satu sama lain.56 

 

C. Kerangka Berpikir 

                                                                 
56 Buku Siswa Al-Qur’an Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, Kementerian 

Agama 2014, hlm 40. 
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Berangkat dari kajian teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat 

diajukan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut: 

1. Jika pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi game bisa 

berjalan dengan baik, maka prestasi belajar siswa kelas VII A pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi di MTs PGRI Selur Ngrayun 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 akan semakin baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir yang dikembangkan di atas, maka 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh dalam penggunaan metode simulasi game dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII A pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadith materi toleransi di MTs PGRI Selur Ngrayun 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian Tindakan Kelas 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas (Clasroom Action Research). Penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki 

mutu praktik pembelajaran di kelas.  Penelitian Tindakan Kelas berfokus 

pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, dan dilakukan pada 

situasi alami.57 Menurut Sodarsono (2002:2) menyatakan bahwa PTK 

merupakan suatu proses dimana melalui proses ini dosen dan mahasiswa 

menginginkan terjadinya perbaikan, peningkatan dan perbuatan 

pembelajaran yang lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal.58 

Penelitian ini memfokuskan pada hasil belajar siswa, sehingga 

teknis tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Proses belajar siswa mata pelajaran Al-qur’an Hadits materi toleransi 

dengan menggunakan metode simulasi kelas VII di Madrasah 

                                                                 
57 Suharsimi Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 

124. 58 Wahidmurni, Penelitian Tindakan Kelas dari Teori Menuju Praktik  (Malang: UM 

Press, 2008), 14. 
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Tsanawiyah PGRI Selur Ngrayun Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

2. Prestasi belajar siswa mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi 

dengan menggunakan metode simulasi kelas VII di Madrasah 

Tsanawiyah PGRI Selur Ngrayun Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

B. Setting Subyek Penelitian Tindakan Kelas 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, peneliti memilih lokasi 

penelitian di MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. Lokasi tersebut tepatnya 

terletak di jalan Jenderal Surdirman Nomor 17, Desa Selur, Kecamatan 

Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Lembaga tersebut berstatus swasta 

dilengkapi dengan NPSN 20584891 dan NPWP 02. 302. 380. 7-647-000. 

MTs PGRI Selur merupakan satu-satunya lembaga Madrasah Tsanawiyah 

di desa Selur, namun jumlah siswa belum begitu memuaskan. Mulai dari 

kelas VII-IX terdiri dari 6 kelas, dan setiap kelasnya memiliki jumlah siswa 

berkisar antara 11-25 siswa. Lembaga tersebut dilengkapi dengan 1 kepala 

madrasah, 3 wakil kepala madrasah, 11 tenaga pendidik dan 2 tenaga 

kependidikan. 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Katimin 

S.Pd.I dengan segala informasi yang telah peneliti dapatkan, maka peneliti 

mengambil sebuah kelas untuk dijadikan sebagai subyek penelitian tindakan 

kelas yakni kelas VII A dengan jumlah 11 siswa. Peneliti mengambil mata 
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pelajaran Al-Qur’an Hadits dengan memfokuskan pada materi tentang 

toleransi. 

 

C. Variabel yang Diamati 

1. Variabel Proses yang meliputi: Proses belajar siswa  mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits materi toleransi dengan menggunakan metode simulasi 

pada kelas VII di MTs PGRI Selur Ngrayun ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

2. Variabel Output: Hasil belajar siswa mata pelajaran Al-Qur’an 

hadits dengan menggunakan metode simulasi di MTs PGRI 

Selur Ngrayun Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

D. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi pada siswa kelas VII A MTs 

PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas melalui beberapa tahapan diantaranya adalah perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan (observe), dan refleksi (reflecting). Tahapan-

tahapan tersebut dilakukan selama 3 siklus penelitian. 
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1. Planning 

Plan (rencana) merupakan serangkaian rancangan tindakan 

sistematis untuk meningkatkan apa yang hendak terjadi. Dalam 

penelitian tindakan tersebut harus berorientasi ke depan.59 

Pada siklus I peneliti menyiapkan berbagai hal sebagai berikut 

: 

a. Membagi siswa ke dalam 3 kelompok 

b. Menyiapkan daftar nama setiap anggota kelompok 

c. Menyiapkan materi pembelajaran 

1) Pengertian toleransi 

2) Fanatik penyeimbang sikap toleran 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa perlengkapan 

permainan simulasi 

e. Menyiapkan instrument penelitian yang berupa lembar 

observasi dan lembar soal untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa. 

f. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

Pada siklus II peneliti menyiapkan berbagai hal sebagai 

berikut : 

a. Membagi siswa ke dalam 3 kelompok. 

                                                                 
59 Sukardi, Metode Penelitian Tindakan Kelas Implementasi dan pengembangannya  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 5. 
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b. Menyiapkan daftar nama setiap anggota kelompok. 

c. Menyiapkan materi pembelajaran  

1) Surat Al-Kafirun (penjelasan isi kandungan tentang 

sikap toleransi). 

2) Surat Al-Bayyinah (penjelasan isi kandungan tentang 

sikap toleransi). 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa perlengkapan 

permainan simulasi. 

e. Mengubah tanda pada kertas dengan huruf arab. 

f. Menyiapkan instrument penelitian yang berupa lembar 

observasi dan lembar soal untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa. 

g. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Sedangkan pada siklus III peneliti menyiapkan berbagai hal 

sebagai berikut: 

a. Membagi siswa ke dalam 3 kelompok. 

b. Menyiapkan daftar nama setiap anggota kelompok. 

c. Menyiapkan materi pembelajaran  

1) Menuliskan hadis riwayat Ahmad, At-Tirmzi, Ibnu 

Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Ibnu Umar r.a. 

tentang toleransi. 

2) Menuliskan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik 

tentang toleransi. 
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d. Menyiapkan media pembelajaran berupa perlengkapan 

permainan simulasi. 

e. Menyiapkan instrument penelitian yang berupa lembar 

observasi dan lembar soal untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa. 

f. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2. Acting 

Acting (intervensi) dilaksanakan peneliti untuk 

memperbaiki masalah.60 Pelaksanaan tindakan menyangkut apa 

yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya perbaikan, 

peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman pada 

rencana tindkaan. rencana tindakan yang ada dalam PTK 

hendaknya selalu didasarkan pada teoritik empiric agar hasil yang 

diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil program yang 

optimal.61 

Dalam pelaksaan tindakan kelas menggunakan media yang 

sesuai, adapun penerapanya adalah sebagai berikut: 

Tindakan siklus I, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Apersepsi 

                                                                 
60 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), 220. 
61 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Managemen): Guru 

Profesionala yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi  (Bandung: Alfabeta, 2014), 

308. 



55 
 

 

1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

bersama. 

2) Guru melakukan absensi. 

3) Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang toleransi 

untuk menarik perhatian siswa dan menyiapkan kognitif 

siswa agar siap melakukan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru menyampaikan metode pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti  

1) Guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang 

akan dipelajari pada saat itu. 

2) Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok sesuai 

dengan anggota kelompok yang telah dibuat 

sebelumnya. 

3) Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengubah 

posisi tempat duduknya melingkar sesuai dengan 

kelompoknya. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompoknya. 

5) Guru memberikan intruksi untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi 

dalam bentuk permainan simulasi (sesuai dengan aturan 

permainan yang telah disebutkan diatas). 
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6) Guru membagikan soal postes 

 

 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait 

materi yang telah dipelajari. 

2) Guru memberikan pesan moral kepada siswa. 

3) Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 

Tindakan siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Apersepsi 

1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

bersama 

2) Guru melakukan absensi. 

3) Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang 

toleransi untuk menarik perhatian siswa dan 

menyiapkan kognitif siswa agar siap melakukan 

pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru menyampaikan metode pembelajaran dengan 

baik. 

b. Kegiatan Inti  
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1) Guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang 

akan dipelajari pada saat itu. 

2) Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok sesuai 

dengan anggota kelompok yang telah dibuat 

sebelumnya. 

3) Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengubah 

posisi tempat duduknya melingkar sesuai dengan 

kelompoknya. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompoknya. 

5) Guru memberikan intruksi untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi 

dalam bentuk permainan simulasi (sesuai dengan aturan 

permainan yang telah disebutkan diatas). 

6) Guru mengontrol kegiatan pembelajaran siswa dengan 

berjalan keliling secara kontinyu. 

7) Guru secara aktif memotivasi siswa. 

8) Guru membagikan soal postes. 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait 

materi yang telah dipelajari. 

2) Guru memberikan pesan moral kepada siswa. 

4) Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 
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Tindakan siklus III adalah sebagai berikut:  

a  Apersepsi 

1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

bersama. 

2) Guru melakukan absensi. 

3) Guru mengajak siswa untuk melkukan permainan ringan 

lalu melemparkan beberapa pertanyaan tentang toleransi 

untuk menarik perhatian siswa dan menyiapkan kognitif 

siswa agar siap melakukan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru menyampaikan metode pembelajaran secara jelas. 

b. Kegiatan Inti  

1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait 

materi yang telah dipelajari. 

2) Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok sesuai 

dengan anggota kelompok yang telah dibuat 

sebelumnya. 

3) Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengubah 

posisi tempat duduknya melingkar sesuai dengan 

kelompoknya. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompoknya. 
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5) Guru memberikan intruksi untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi 

dalam bentuk permainan simulasi (sesuai dengan aturan 

permainan yang telah disebutkan diatas). 

6) Guru mengontrol kegiatan pembelajaran siswa dengan 

berjalan keliling secara kontinyu. 

7) Guru secara aktif memotivasi siswa. 

8) Guru membagikan soal postes. 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang 

telah selesai dipelajari pada saat itu. 

2) Guru memberikan pesan moral kepada siswa. 

3) Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 

3. Observe 

Observe (observasi) pada penelitian tindakan kelas 

mempunyai arti terhadap treatment yang diberikan pada kegiatan 

tindakan. Dalam kegiatan ini peneliti mengamati hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilaksanakan terhadap siswa.62 

Aspek yang diamati dalam penelitian tindakan kelas adalah: 

a. Peneliti mengamati Proses belajar siswa mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits materi toleransi dengan menggunakan metode 

                                                                 
62 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Managemen): Guru 

Profesionala yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi , 38. 
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simulasi kelas VII di MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

b. Peneliti mengamati prestasi belajar siswa mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits materi toleransi dengan menggunakan metode 

simulasi  kelas VII di MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

4. Reflecting 

Refleksi merupakan kegitan analisis, sintesis, dan 

interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat 

kegiatan tindakan dengan mengkaji, melihat dan 

mempertimbangkan hasil-hasil atau dampak dari hasil tindakan 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mantap dan tajam 

berdasarkan teori atau hasil penelitian yang telah ada dan 

relevan.63 

 Merefleksi hasil pengamatan, hasil belajar siswa mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi dengan 

menggunakan metode simulasi kelas VII di MTs PGRI Selur 

Ngrayun Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dengan tolok ukur 

telah ditentukan untuk membuat keputusan apakah perlu 

dilakukan siklus selanjutnya atau tidak. 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

                                                                 
63 Fitrianti, Sukses Profesi Guru dengan Penelitian Tindakan Kelas (Yohyakarta: Budi 

Utama, 2016), 23. 
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Adapun jadwal pelaksanaan tindakan kelas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

 

Tabel 3.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

No Kegiatan Waktu Materi 

1 
Pretes 6 Februari 2019 Seputar materi 

toleransi 

2 

Siklus I  a. Pengertian 

toleransi 
b. fanatic 

penyeimbang 
sikap toleransi 

Perencanaan 11 Februari 2019 

Pelaksanaan 13 Februari 2019 

Observasi 13 Februari 2019 

Refleksi 13 Februari 2019 

3 

Siklus II  a. Surat Al-Kafirun 
b. Surat Al-

Bayyinah 
Perencanaan 18 Februari 2019 

Pelaksanaan 20 Februari 2019 

Observasi 20 Februari 2019 

Refleksi 20 Februari 2019 

4 

Siklus III  a. Hadits dari Ibnu 
Umar tentang 

toleransi 
b. Hadis dari Anas 

bin Malik tentang 
toleransi 

Perencanaan 25 Februari 2019 

Pelaksanaan 27 Februari 2019 

Observasi 27 Februari 2019 

Refleksi 27 Februari 2019 

5 

Penulisan 

laporan hasil 
penelitian 

1 Maret sampai 

Mei 2019 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Profil Lembaga 

a. Data Umum Madrasah 

1) NSM : 121235020033 

2) NPSN : 20584891 

3) Nama Madrasah : PGRI SELUR 

4) Status Madrasah : Swasta 

5) Waktu belajar : Pagi 

6) NPWP : 02. 302. 380 7-647-000 

b. Lokasi Madrasah 

1) Jalan/kampung & RT/RW : JL Jend Sudirman No. 17 

2) Desa/Kelurahan : Selur 

3) Kecamatan : Ngrayun 

4) Kabupaten : Ponorogo 

5) Provinsi : Jawa Timur 

6) Kode Pos : 63464 

7) Titik Koordinat : Lintang -8.094761, Bujur 111.471.485 

8) Kategori Geografis Wilayah : Pegunungan 

9) Kategori Wilayah Khusus : Daerah Bencana 

Alam/Bencana Sosial 
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c. Visi Madrasah 

“Berakhlakul karimah berprestasi terdidik berlandaskan iman 

dan takwa” 

Indikator- indikatornya: 

1) Mampu menguasai dan menerapkan nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Tercapainya ketuntasan dalam penguasaan akademik dan 

life skill. 

3) Terwujudnya perilaku baik dan berbudi luhur.  

4) Terwujudnya kepercayaan dari masyarakat dan instansi 

lainnya. 

d. Misi Madrasah 

1) Menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan 

Islam melalu ikegiatan keagamaan di madrasah 

2)  Melaksanakan progam pembelajaran dan bimbingan 

secara Aktif, Inovatif, Kreatif, Effektif dan 

Menyenangkan. 

3) Memberikan keleluasaan berkembang dan berkreasi siswa 

dalam wadah kegiatan intra maupun ekstrakurikuler 

4) Menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, teratur 

dan nyaman. 

5) Membiasakan budaya (3 S) Senyum, Salam, Sapa. 
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Untuk mewujudkan visi, madrasah ini memiliki misi, 

sebagai berikut : 

1) Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum secara luas 

dan berkarakter Islami berdasarkan standar Isi dan Standar 

Kompetensi lulusan.  

2) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendorong siswa 

berprestasi, disiplin, berakhlak mulia, memiliki etos kerja 

tinggi, kreatif, kritis, dan bertanggung  jawab.  

3) Memberi  kesempatan  peserta  didik  seluas-luasnya,  

untuk  meningkatkan  potensi dan bakat peserta didik 

seoptimal mungkin melalui kegiatan intra dan ekstra-

kurikuler.  

4) Menumbuhkan penghayatan  dan pengamalan keagamaan 

melalui berbagai kegiatan di  madrasah maupun masyarakat  

5) Penanaman dan aplikasi nilai-nilai budi pekerti dan nilai-

nilai luhur bangsa, baik di madrasah, di rumah, maupun di 

masyarakat.  

6) Menyiapkan peserta didik untuk siap berkompetisi di era 

global. 

7) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidkan 

sesuai dengan standar pendidik dan kependidikan 

8) Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar 

yang ditentukan. 
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9) Menyelenggarakan manajemen dengan menerapkan 

prinsip kemandirian, partisipasi, kemitraan, transparansi, 

dan akuntabilitas. 

10) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan 

semua  stake holder berdasarkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas  

11) Menciptakan iklim yang kondusif untuk terlaksananya 

tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen 

madrasah (kepala madrasah, guru, karyawan, dan siswa) 

Madrasah PGRI Selur. 

12)  Melaksanakan segala ketentuan yang mengatur 

operasional madrasah, baik tata tertib kepegawaian 

maupun kesiswaan. 

e. Tujuan Madrasah  

Berdasarkan visi dan misi madrasah, tujuan yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1) Semua guru mata pelajaran  memiliki perangkat 

pembelajaran yang mantap sesuai dengan tuntutan Standar 

Isi dan Standar Proses serta berwawasan karakter. 

2) Madrasah mengembangkan PAKEM/CTL 100% untuk 

semua mata pelajaran. 

3) Siswa mencapai nilai rata-rata UN 8,5. 

4) Madrasah dapat meningkatkan jumlah siswa  50 %. 
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5) Madrasah memiliki berbagai tim lomba di antaranya 

Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, bahasa Inggris, 

bahasa Arab, Sastra, dan Olah raga  yang menjadi juara di 

tingkat regional maupun nasional. 

6) Madrasah mengembangkan berbagai wadah/program 

penghayatan dan pengamalan agama. 

7) Madrasah memiliki sarana dan prasarana berstandar 

nasional 

8) Madrasah memiliki 100% tenaga pendidik dan 

kependidikan yang professional. 

9) Masing-masing komponen madrasah (kepala madrasah, 

guru, karyawan, dan siswa) melaksanakan  Tugas  Pokok  

dan  Fungsi  (Tupoksi)  dengan baik. 

10) Sumber  daya  manusia  (SDM)  di  Madrasah Tsanawiyah 

PGRI Selur (Kepala Madrasah, guru,karyawan, dan siswa 

yang mampu memenangkan kompetisi dalam kegiatan 

akademik dan akademik secara nasional. 

11) Mencetak generasi yang mampu memadukan antara IQ, 

EQ dan SQ dalam menjalani kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara. 

f. Kepala Madrasah, Wakil Kepala, Pendidik, dan Tenaga 

Kependidikan 

 

Tabel 4.1 
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Data Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs PGRI 

Selur 

No Uraian 
PNS Non PNS 

L P L P 

1 Jml Kepala 
Madrasah 

  1  

2 Jml Wakil Kepala 
Madrasah 

  3  

3 Jml Pendidik1) 1  6 5 

4 Jml Pendidik Sudah 
Sertifikasi2) 

1  8 1 

5 Jml Pendidik 
Berprestasi 

T.Nasional2) 

    

6 Jml Pendidik Sudah 
Ikut Bimtek K133) 

  3 1 

7 Jml tenaga 

kependidikan 

  1 1 

Jumlah  2  22 8 

Total Karyawan 38 

1) Diluar kepala dan wakil madrasah 
2) Termasuk kepala dan wakil madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
g. Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah MTs PGRI 

Selur 

Tabel 4.2 

Luas Tanah Lembaga MTs PGRI Selur 

No Luas tanah menurut s 
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Status 
kepemilikan 

Berserti
fikat 

Blm 
Berserti

fikat 

Total 

1 Hak milik 
sendiri 

1258  1258 

2 Wakaf    

3 Hak guna 

bangunan 

   

4 Sewa/kontr
ak 

   

5 Pinjam/men

umpang 

   

 

Tabel 4.3 

Jumlah dan Kondisi Bangunan MTs PGRI Selur 

No Jenis 

Banguna
n 

Jumlah Bangunan 

Menurut Kondisi 

Statu

s 
Kep
emili

kan B
ai

k
 

R
u
sa

k
 

R
in

g
an

 

R
u
sa

k
 

se
d
an

g
 

R
u
sa

k
 

B
er

at
 

1 R Kelas 6    1 

2 Ruang 

Kepsek 

1    1 

3 R. Guru 1    1 

4 R. TU 1    1 

5 Lab. 
IPA 

1    1 

6 Lab. 

Komput
er 

1    1 

7 Lab. 

Bahasa 

     

8 Lab. 
PAI 

     

9 Ruang 

Perpus 

1    1 

10 Ruang 
UKS 

1    1 

11 R.Ketera

mpilan 
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12 R. 
Kesenia

n 

     

13 Toilet 
Guru 

2    1 

14 Toilet 

Siswa 

4    1 

15 R. BK 1    1 

16 AULA      

17 R.OSIS 1    1 

18 R.Pramu
ka 

     

19 Mushola 1    1 

20 R.Olahr

aga 

     

21 R. Dinas 
Guru 

     

22 Asrama 

PA 

     

23 Asrama 
PI 

     

24 Pos 

Satpam 

     

25 Kantin      
1) Status Kepemilikan : 1 Milik Sendiri              

 2 Bukan Milik Sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus  

Penelitian tindakan kelas (PTK) akan disajikan dalam tiga siklus. 

Setiap siklus memuat empat tahapan penelitian yakni : 
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1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan  

3. Observasi atau pengamatan 

4. Refleksi 

Gambaran penelitian tersebut disajikan dalam bentuk bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 

Data Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

 

 

Perencanaan I 

Refleksi I Siklus I Pelaksanaan I 
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Namun, sebelum melakukan penelitian tindakan kelas per siklus, 

peneliti melakukan observasi awal, dan melakukan kegiatan pra siklus 

kepada siswa yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian, yakni kelas 

VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. Setelah itu, peneliti 

langsung melakukan tindakan kelas per siklus sesuai dengan gambar di 

atas.  

2. Observasi Awal 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti 

menemui kepala Madrasah MTs PGRI Selur dan Guru mata 

Perencanaan III 

Refleksi III Siklus III Pelaksanaan III 

Pengamatan III 

Perencanaan II 

Refleksi II Siklus II Pelaksanaan II 

Pengamatan II 

Pengamatan I 

Dst 
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pelajaran Al-Qur’an Hadith kelas VII A. Beliau adalah Bapak Seni 

Subroto, S.Pd.I selaku kepala sekolah MTs PGRI Selur dan Bapak 

Katimin, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadith kelas 

VII A. Dalam pertemuan ini, peneliti menyampaikan tujuannya 

yaitu untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadith di kelas VII A. Peneliti memilih tentang 

metode pembelajaran yang digunakan. Untuk penelitian, peneliti 

mencoba untuk mengujikan sebuah metode simulasi dalam bentuk 

permainan. Hal ini bertujuan untuk menarik antusias siswa serta 

mengurangi tingkat kejenuhan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Alasan dipilihnya materi Al-Qur’an Hadith adalah menurut 

Bapak Katimin, S.Pd.I terdapat permasalahan-permasalahan di kelas 

selama pembelajaran Al-Qur’an Hadith. Diantaranya adalah 

kurangnya antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran, dan 

rendahnya nilai belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith. 

Beliau juga memaparkan bahwa selama ini belum mencoba 

menggunakan metode pembelajaran active learning dengan 

bermacam-macam strategi. Beliau lebih banyak menggunakan 

metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 

Selanjutnya peneliti memilih kelas VII A adalah supaya 

sejak sedini mungkin pembelajaran bisa diikuti seluruh siswa 

dengan baik. Sehingga siswa lebih mudah menerima materi 
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pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal.  

 

a. Perencanaan Kegiatan Pra Siklus 

Setelah wawancara dengan kepala madrasah dan guru 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadith dan menyetujui tentang 

dilaksanakan penelitian tersebut serta pelaksanaan kegiatan pra 

siklus sebelum penelitian dilakukan, maka kegiatan pra siklus 

dilakukan pada tanggal 6 Februari 2019 selama 2 jam pelajaran, 

yaitu 80 menit. Kegiatan pre tes dilakukan dengan menggunakan 

metode unjuk kerja dimana siswa mengerjakan soal-soal yang 

telah peneliti sediakan yaitu terkait materi toleransi.  

Pada mulanya peneliti menjelaskan sekilas tentang 

materi toleransi dengan menggunakan metode ceramah, 

selanjutnya siswa diberi lembaran yang berisi soal-soal yang 

telah disusun peneliti untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

terkait materi toleransi. Dengan kegiatan pre tes ini peneliti bisa 

melihat sejauh mana pengetahuan siswa kelas VII A terkait 

toleransi sebelum dilakukan dengan metode simulasi.  

Secara garis besar rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) pada waktu pra siklus adalah sebagai berikut : 

1) Guru membuka pelajaran 
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2) Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada hari 

itu 

3) Guru menjelaskan materi pelajaran terkait toleransi dengan 

menggunakan metode ceramah dan tujuan pembelajarannya 

4) Siswa diberi lembaran yang berisi soal-soal 

5) Siswa mengerjakan soal-soal tersebut sesuai pemahaman 

individu. 

6) Guru memberi motivasi serta menutup pembelajaran.  

b. Pelaksanaan Kegiatan Pra Siklus 

Pra siklus dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019. 

Kegiatan pra siklus dilaksanakan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. 

Seperti biasanya guru memulai pembelajaran dengan salam 

pembuka serta berdoa dan dilanjutkan sesi absensi. Sebelum 

memulai pada materi, guru mengajak siswa untuk melaksanakan 

kegiatan permainan sejenak untuk menghilangkan ketegangan 

pada siswa, sekaligus untuk memfokuskan perhatian seluruh 

siswa.  

Langkah selanjutnya adalah guru menjelaskan tentang 

tujuan pembelajaran pada hari itu. kemudian guru menjelaskan 

materi tentang toleransi dengan menggunakan ceramah, dan 

sesekali dengan melempar pertanyaan kepada para siswa yang 

bertujuan untuk mengembalikan perhatian siswa agar tetap 
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fokus kepada pembelajaran, karena pada saat guru menjelaskan 

materi sebagian siswa tampak hilang fokus perhatian. Mereka 

tampak gaduh dengan teman sebangkunya. Namun sebagian ada 

yang memperhatikan dengan baik. Dengan menggunakan 

metode ceramah, siswa terlihat kurang antusias untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

Setelah guru selesai menjelaskan materi tentang 

toleransi, kemudian guru membagikan kertas yang berisi soal-

soal terkait toleransi tersebut. Penilaian hasil pra siklus ini 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dan hasil 

belajar siswa pada saat proses pembelajaran menggunakan 

metode ceramah. Pelaksanaan pra siklus dilakukan selama 2 jam 

pelajaran (2 x 40 menit).  

 

 

 

 

c. Observasi dan Hasil Pra Siklus 

Dari hasil pra siklus yang telah dilaksanakan, kondisi 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung adalah sebagai 

berikut: 
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1)    Siswa kurang antusias pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

2) Sebagian siswa lebih suka gaduh atau mengobrol dengan 

teman yang lain. Sehingga siswa kurang respon terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh guru. 

3) Keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

sangat rendah.  

4) Siswa terlihat kurang percaya diri. 

5) Siswa masih asal-asalan dalam menjawab soal yang 

diberikan oleh peneliti. 

6) Penguasaan dan pemahaman siswa terkait materi toleransi 

masih rendah.  

Data keaktifan siswa dapat digambarkan sebagai berikut : 

Aspek yang diamati terdiri dari :  

a) Siswa menunjukkan sikap senang dalam pembelajaran dengan 

metode simulasi game. 

b) Siswa aktif dalam pembelajaran dengan metode simulasi game. 

c) Siswa memperhatikan penjelasan guru terhadap model simulasi 

game. 

d) Siswa memperhatikan penjelasan guru terhadap model simulasi 

game. 

e) Siswa menjawab pertanyaan dari guru dalam pembahasan 

materi pelajaran. 
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f) Siswa mengerjakan tugas dari guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Data Keaktifan Siswa Kelas VII A Pra Siklus 

N

o 
Nama siswa 

Penilaian Aspek yang 

diamati 

Nil

ai 

rat

a-

rat

a 

A B C D E F 
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1 Abidzar 
Alghifari 

60 40 60 60 60 60 56,
67 

2 Ahmad 

Habib M 

40 60 80 60 60 60 60 

3 Ananta Eka 
N 

60 80 80 40 40 60 60 

4 Bangkit 

Atmojo P 

40 40 60 80 60 40 53,

33 

5 Bintang 
Nugraha R 

40 80 60 60 40 60 56,
67 

6 David Adi 

Pratama 

40 60 40 60 60 40 50 

7 Dewi Nur 
Fatimah 

60 40 60 60 80 40 56,
67 

8 Erlangga 

Rehan W 

40 40 80 60 40 40 50 

9 Mitra Laras 
Tiama 

60 40 60 40 40 60 50 

10 Muhammad 
Rivan 

80 40 40 40 60 40 50 

11 Ois Lingga 
Dewanti 

40 60 40 40 80 40 50 

 

 

Hal itu dapat disimpulkan bahwa metode ceramah kurang 

efektif dalam pembelajaran pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadith materi toleransi pada siswa kelas VII A. Dapat diamati 

pada lembar jawaban yang terkumpul dalam soal pre tes, siswa 

tampak asal-asalan dalam menjawabnya, sebagian siswa ada 

yang mengosongi pada nomor-nomor tertentu. 

Berikut daftar nilai siswa pra siklus pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadith materi toleransi kelas VII A MTs PGRI Selur 

       Tabel 4.5 
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Daftar Nilai Pra Siklus Al-Qur’an Hadith  Kelas VII A  

 

 

Dari hasil pra siklus tersebut dapat diketahui bahwa 

prestasi siswa masih banyak yang berada dibawah kriteria, 

dengan jumlah rata-rata 53,18. Madrasah Tsanawiyah PGRI 

Selur tersebut menggunakan standar KKM dengan nilai 65, 

sehingga dari hasil pra siklus yang telah dilakukan hanya ada 

satu siswa yang mendapatkan nilai mencapai standar KKM.  

 

d. Refleksi Pra Siklus 

Dari hasil pelaksanaan pra siklus dapat disimpulkan 

bahwa metode ceramah kurang efektif untuk diterapkan pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi. Karena 

metode ini masih bersifat statis, dan kurang menarik perhatian 

siswa untuk mengikuti pembelajaran, siswa kurang antusias, 

sehingga siswa lebih memilih melakukan aktifitas lain yang 

No Nama Siswa L/P Nilai 

1 Abidzar Alghifari L 60 

2 Ahmad Habib M L 50 

3 Ananta Eka N P 40 

4 Bangkit Atmojo P L 55 

5 Bintang Nugraha R L 50 

6 David Adi Pratama L 45 

7 Dewi Nur Fatimah P 55 

8 Erlangga Rehan W L 65 

9 Mitra Laras Tiama P 60 

10 Muhammad Rivan L 50 

11 Ois Lingga Dewanti P 55 

Jumlah 585 

Rata-rata 53,18 
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menyimpang dengan pembelajaran seperti terbiasa gaduh 

dengan teman yang lain, suka menggambar pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan lain-lain.  

Hasil evaluasi yang diperoleh pada saat pra siklus masih sangat 

rendah, yakni hanya ada satu siswa yang mencapai nilai KKM 

dengan rata-rata nilai kelas adalah 53,18.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka perlu adanya 

tindakan lebih lanjut sebagai berikut : 

1) Menggunakan metode simulasi game untuk mengaktifkan 

siswa dan menarik minat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Metode ini merupakan bentuk metode 

pembelajaran yang memadukan antara diskusi dengan 

permainan (bermain peran) 

2) Mengadakan refleksi pada setiap pertemuan. Untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

3. Paparan Data dan Hasil Temuan Siklus 1 

Kegitan yang dilakukan pada siklus 1 meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, hasil siklus 1, observasi dan refleksi. 

a. Perencanaan Siklus 1 

Pada perencanaan siklus 1, peneliti akan menerapkan metode 

simulasi dalam bentuk simulasi game Metode tersebut 

diupayakan untuk menggugah minat siswa serta untuk 
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mengontrol perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran. Dan 

hal yang paling penting adalah untuk memberikan pemahaman 

kepada siswa terkait dengan materi pelajaran. beberapa hal yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1) Membagi siswa ke dalam 3 kelompok 

2) Menyiapkan daftar nama setiap anggota kelompok 

Menyiapkan materi pembelajaran 

a) Pengertian toleransi 

b) Fanatik penyeimbang sikap toleran. 

3) Menyiapkan media pembelajaran berupa perlengkapan 

permainan simulasi 

4) Menyiapkan instrument penelitian yang berupa lembar 

observasi dan lembar soal untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa. 

5) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran dalam setiap 

pertemuan dibagi ke dalam 3 tahap yaitu tahap apersepsi, 

kegiatan inti dan penutup. 

a) Tahap Apersepsi 

Tahap apersepsi dimulai dengan salam dan membaca 

doa untuk mengawali pembelajaran yang dilakukan secara 

bersama-sama, kemudian dilanjutkan absensi, 
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mempersiapkan pengetahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang materi toleransi yang dikaitkan dengan 

keidupan sehari-hari, menyampaikan metode pembelajaran, 

tujuan pembelajaran dan indicator yang harus dicapai dalam 

pembelajaran. Pada tahap apersepsi ini dilakukan selama 

kurang lebih 10 menit. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, siswa melakukan proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode permainan 

simulasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Siswa 

berdiskusi tentang materi toleransi sesuai dengan 

kelompoknya dan memperagakan adegan sesuai dengan 

perintah dalam permainan simulasi. 

 

 

c) Kegiatan penutup 

Sebelum pembelajaran diakhiri, guru memberikan 

evaluasi terhadap proses pembelajaran pada waktu itu, 

dengan menarik kesimpulan atas apa yang diperoleh setelah 

melakukan kegiatan belajar mengajar, serta merefleksikan 

nilai-nilai yang terkandung dalam materi toleransi dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Dengan penggunaan metode simulasi game ini 

diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat secara 

optimal. Sehingga nilai yang diperoleh bisa diatas KKM. 

Kriteria atau penanda untuk menyimpulkan bahwa 

penggunaan metode simulasi game pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadith materi toleransi ini berhasil memecahkan 

masalah yang ditemukan, dapat dilakukan secara kualitas 

dan kuantitas. Secara kualitas, peneliti dapat menyimpulkan 

berdasarkan hasil pengamatan pada siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. Sedangkan secara kuantitas, 

peneliti dapat menyimpulkan dari hasil tes yang diperoleh 

siswa. Indikator keberhasilan siswa apabila nilai yang 

diperoleh mencapai batas KKM yang telah ditentukan sesuai 

dengan ketentuan sistem evaluasi di MTs PGRI Selur. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada tanggal 13 

Februari 2019. Proses pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan metode simulasi. Pada siklus I, proses 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat sebelumnya, yaitu sebagai berikut : 

1) Tahap Apersepsi 

Pada tahap ini guru membuka pembelajaran dengan 

memanjatkan doa bersama-sama dengan siswa. Kemudian 
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guru melanjutkan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang materi 

toleransi untuk mempersiapkan psikologi siswa. Selanjutnya 

guru menyampaikan tujuan, metode serta indicator 

pembelajaran pada hari itu.  

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan secara singkat 

materi tentang toleransi serta surat-surat yang menjelaskan 

tentang sikap toleransi.Setelah itu guru langsung membagi 

siswa ke dalam 3 kelompok dan memberikan instruksi 

kepada siswa untuk mengubah posisi tempat duduk sesuai 

kelompoknya masing-masing dan melakukan diskusi terkait 

materi pelajaran. Guru tetap harus mengontrol aktifitas siswa 

serta memberikan pengarahan kepada kelompok siswa yang 

masih mengalami kesulitan.  

Setelah diskusi selesai kurang lebih 20 menit, maka 

selanjutnya pembelajaran dilakukan dengan metode simulasi 

game seperti gambar di bawah ini. 

Gambar 4.1 

Bentuk Simulasi Game 

 

  

 

 

8 7 6 

Start 
3 2 1 

4 

5 
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Penjelasan bagan di atas adalah sebagai berikut : 

1) Kartu (angka pertanyaan) 1 : Jelaskan pengertian toleransi ! 

2) Kartu (angka pertanyaan) 2 : Sebutkan contoh sikap toleransi 

dalam kehidupan sehari-hari ! 

3) Kartu hukuman angka 3 : Lafalkan surat Al-Bayyinah bersama 

kelompok anda dengan keras ! 

4) Kartu (angka pertanyaan) 4 : Bagaimana bunyi surat Al-

Bayyinah ayat 5-6 ?  

5) Kartu (angka pertanyaan) 5 : jelaskan secara singkat kandungan 

surat Al-Kafirun ! 

6) Kartu hiburan angka 6 : Nyanyikanlah sebuah lagu religi 

bersama kelompok anda ! 

7) Kartu hukuman angka 7 : Hafalkan surat Al-Kafirun bersama 

anggota kelompok anda dengan keras ! 

8) Angka pertanyaan 8 : Jelaskan maksud dari QS Al-Kafirun ayat 

terakhir ! 

Aturan permainan ini adalah salah satu siswa dari kelompok 

pertama mengambil kertas urutan, kemudian membukanya, 

kemudian siswa membuka kertas sesuai nomor yang diambilnya dan 

membacakan pertanyaan. Jika kertas yang diambil adalah hiburan, 
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maka siswa tersebut membuka angka hiburan dan melaksanakan apa 

yang diperintahkan.  

Setelah membuka pertanyaan, kelompok mendiskusikan 

pertanyaan dengan waktu 4 menit. Apabila habis waktu yang telah 

ditentukan, maka salah satu anggota kelompok tersebut 

membacakan hasil diskusi atau melakukan perintah sesuai pesan 

yang ada di dalam kertas. Sedangkan kelompok lain menjadi juri. 

Jika jawaban tersebut benar, maka giliran kelompok yang 

kedua untuk mengambil kertas urutan. Namun jika ternyata 

jawabnnya salah, maka akan dilempar kepada kelompok lain yang 

bisa menjawabnya. Kelompok pertama tadi harus mengambil angka 

hukuman dan melakukan perintah sesuai dengan pesan yang ada 

dalam kertas hukuman. Setelah kelompok pertama melakukan 

hukuman, maka giliran kelompok dua untuk mengambil kertas 

urutan dan seterusnya melakukan seperti pada kelompok pertama. 

Setelah permainan selesai, guru membagikan lembar soal sebagai 

tes kemampuan kognitif siswa. 

3) Kegiatan penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa terkait materi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 
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Kemudian guru memberikan pesan moral dalam kegiatan sehari-

hari. Pembelajaran diakhiri dengan salam dan penutup. 

c. Observasi Tindakan Siklus I 

Selama kegiatan pembelajaran, maka peneliti sebagai 

observer, kemudian mencatat pada lembar observasi yang telah 

dibuat sebelumnya.  Hasil pengamatan pada siklus I menyatakan 

bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

simulasi sudah cukup baik. Semua siswa sangat antusias untuk 

mengikuti pembelajaran sesuai dengan metode yang telah 

disediakan. Namun beberapa siswa masih gaduh dengan temannya. 

Mereka tampak kurang memahami dengan metode permainan 

simulasi tersebut. Sebagian kelompok juga masih salah dalam 

menjawab pertanyaan. Tetapi kelompok lain juga tidak berani untuk 

menjawab soal lemparan tersebut meskipun mereka bisa. Kelompok 

lain masih harus ditunjuk untuk menjawab soal lemparan tadi.  

Data keaktifan siswa dapat digambarkan sebagai berikut : 

Aspek yang diamati terdiri dari :  

A. Siswa menunjukkan sikap senang dalam pembelajaran dengan 

metode simulasi game. 

B. Siswa aktif dalam pembelajaran dengan metode simulasi game. 

C. Siswa memperhatikan penjelasan guru terhadap model simulasi 

game. 
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D. Siswa memperhatikan penjelasan guru terhadap model simulasi 

game. 

E. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dalam pembahasan 

materi pelajaran. 

F. Siswa mengerjakan tugas dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Data Keaktifan Siswa Kelas VII A Siklus I 

No Nama siswa 
Penilaian Aspek yang diamati Nilai rata-

rata A B C D E F 

1 Abidzar 
Alghifari 

60 40 60 60 60 60 56,67 

2 Ahmad Habib 

M 

60 60 60 60 60 80 63,33 

3 Ananta Eka N 80 40 60 40 60 60 56,67 

4 Bangkit 
Atmojo P 

60 40 40 40 80 80 56,67 

5 Bintang 

Nugraha R 

80 40 60 60 80 80 66,67 

6 David Adi 
Pratama 

80 40 60 60 60 60 60 

7 Dewi Nur 

Fatimah 

80 60 40 40 60 60 56,67 
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8 Erlangga 
Rehan W 

60 40 60 60 80 60 60 

9 Mitra Laras 

Tiama 

60 60 60 60 60 60 60 

10 Muhammad 
Rivan 

80 40 60 60 60 80 63,33 

11 Ois Lingga 

Dewanti 

80 40 60 60 40 80 60 

 

Dari hasil tes yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

siklus I mengalami peningkatan dari pra tes yang dilakukan 

sebelumnya. Hal ini merupakan penerapan metode simulasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil tes pada siklus I tercantum 

dalam tabel berikut : 

 

      

 

              Tabel 4.7 

Daftar nilai siswa kelas VII A  mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadith materi toleransi siklus I 

 No Nama Siswa L/P Nilai 

1 Abidzar Alghifari L 70 

2 Ahmad Habib M L 70 

3 Ananta Eka N P 45 

4 Bangkit Atmojo P L 65 

5 Bintang Nugraha R L 55 

6 David Adi Pratama L 55 

7 Dewi Nur Fatimah P 65 

8 Erlangga Rehan W L 70 

9 Mitra Laras Tiama P 75 

10 Muhammad Rivan L 65 

11 Ois Lingga Dewanti P 60 
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Dari hasil tes siswa pada siklus I terdapat peningkatan dari 

rata-rata hasil pelaksanaan pra siklus yaitu 53,18 dan rata-rata hasil 

pelaksanaan tes siklus I yaitu 63,18. Sehingga dari pra siklus hingga 

pelaksanaan siklus I memperoleh peningkatan hasil belajar siswa 

dengan prosentase 18,80 %. 7 siswa tersebut sudah mencapai 

ketuntasan nilai, namun 4 diantaranya belum bisa mendapatkan nilai 

KKM.  

d. Refleksi Tindakan Siklus I 

Penerapan metode simulasi dalam bentuk permainan 

beberan simulasi pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi 

toleransi untuk meningkatkan hasil belajar siswa berjalan sesuai 

rencana. Kesimpulan dari pembelajaran siklus I adalah sebagai 

berikut : 

a. Siswa terlihat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran 

sesuai dengan metode yang telah disediakan. Tingkat 

kegaduhan siswa diluar materi pembelajaran berkurang, karena 

mereka disibukkan dengan permainan yang dijadikan sebagai 

metode pembelajaran. Hal itu menunjukkan bahwa permainan 

atau adegan yang dilakukan efektif untuk mengurangi 

kegaduhan siswa dan mengurangi tingkat kepasifan siswa. 

Jumlah 695 

Rata-rata 63,18 

Prosentase Nilai Rata-rata 18,80 % 
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Selain itu hiburan yang berupa nyanyian juga merupakan salah 

satu cara untuk mengembalikan semangat siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

b. Walaupun sudah mengalami peningkatan dari pra siklus yang 

dilakukan, namun hasil tes pada siklus I masih kurang baik. 

hanya beberapa siswa saja yang memiliki nilai diatas KKM.  

Selain itu siswa masih kurang baik dan benar pada saat 

membaca surat Al-kafirun dan Al-Bayyinah. 

c. Tampak kegaduhan siswa karena belum memahami cara 

pelaksanaan beberan permainan simulasi sebagai metode 

pembelajaran. 

4. Paparan Data dan Hasil Temuan Siklus II 

Kegitan yang dilakukan pada siklus 1 meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, hasil siklus 1, observasi dan refleksi. 

a. Perencanaan Tindakan Siklus II 

Siklus ke II dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 

sebanyak 1x pertemuan (2 x 40 menit). Kegiatan penelitian 

dirancang untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang telah 

ditemui pada saat pelaksanaan siklus I dengan tujuan untuk terus 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam setiap pembelajaran. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun atas dasar 

pengamatan yang dilakukan pada siklus I. 
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Siklus ini terdiri dari satu pokok bahasan yaitu tentang 

toleransi. Kemudian dijabarkan dalam 2 sub bagian, yaitu surat 

al-kafirun dan surat al-Bayyinah yang menjelaskan tentang sikap 

toleransi. Secara rinci rencana pelaksanaan pembelajaran mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi dengan metode 

simulasi game adalah sebagai berikut : 

1) Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan materi yang akan digunakan. 

2) Guru membagi materi menjadi dua sub bagian, yaitu 

3)  Surat Al-Kafirun (penjelasan isi kandungan tentang 

sikap toleransi). 

4) Surat Al-Bayyinah (penjelasan isi kandungan tentang 

sikap toleransi). 

3) Guru menyiapkan media pembelajaran. 

4) Guru membagi kelas ke dalam 3 kelompok. 

5) Guru menyiapkan alat atau pedoman observasi untuk 

mengetahui keberhasilan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

6) Guru menyiapkan soal latihan yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

 Pembelajaran dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 

apersepsi, kegiatan inti dan penutup.  

a) Tahap Apersepsi 
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 Tahap apersepsi dimulai dengan salam dan membaca 

doa untuk mengawali pembelajaran yang dilakukan secara 

bersama-sama, kemudian dilanjutkan absensi, 

mempersiapkan pengetahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang materi toleransi yang dikaitkan dengan 

keidupan sehari-hari, menyampaikan metode pembelajaran, 

tujuan pembelajaran dan indicator yang harus dicapai dalam 

pembelajaran. Pada tahap apersepsi ini dilakukan selama 

kurang lebih 10 menit. 

b) Kegiatan inti 

 Pada kegiatan inti, siswa melakukan proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi game 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Siswa berdiskusi 

tentang materi toleransi sesuai dengan kelompoknya dan 

memperagakan adegan sesuai dengan perintah dalam 

permainan simulasi. 

c) Kegiatan penutup 

 Sebelum pembelajaran diakhiri, guru memberikan 

evaluasi terhadap proses pembelajaran pada waktu itu, 

dengan menarik kesimpulan atas apa yang diperoleh setelah 

melakukan kegiatan belajar mengajar, serta merefleksikan 

nilai-nilai yang terkandung dalam materi toleransi dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Dengan penggunaan metode simulasi game ini diharapkan 

hasil belajar siswa dapat meningkat secara optimal. Sehingga 

nilai yang diperoleh bisa diatas KKM. Kriteria atau penanda 

untuk menyimpulkan bahwa penggunaan metode permainan 

simulasi pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi 

ini berhasil memecahkan masalah yang ditemukan, dapat 

dilakukan secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas, peneliti 

dapat menyimpulkan berdasarkan hasil pengamatan pada siswa 

saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan secara 

kuantitas, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil tes yang 

diperoleh siswa. Indikator keberhasilan siswa apabila nilai yang 

diperoleh mencapai batas KKM yang telah ditentukan sesuai 

dengan ketentuan sistem evaluasi di MTs PGRI Selur. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada tanggal 20 

Februari 2019 1x pertemuan (2 x 40 menit). Pada pertemuan ini 

proses pembelajaran tetap menggunakan metode permainan 

simulasi (beberan simulasi). Permainan kali ini tidak 

menggunakan angka untuk menomori kertas, namun 

menggunakan huruf arab agar permainan lebih menarik. 

Pembelajaran dimulai sesuai dengan rencana pelaksanaan 
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pembelajaran yang dibuat sebelumnya. Secara lebih rinci 

tersusun sebagai berikut : 

1) Tahap Apersepsi 

Pada tahap ini guru membuka pembelajaran dengan 

memanjatkan doa bersama-sama dengan siswa. Kemudian 

guru melanjutkan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang materi 

toleransi untuk mempersiapkan psikologi siswa. Selanjutnya 

guru menyampaikan tujuan, metode serta indicator 

pembelajaran pada hari itu.  

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan secara singkat 

materi tentang toleransi serta surat-surat yang menjelaskan 

tentang sikap toleransi.Setelah itu guru langsung membagi 

siswa ke dalam 3 kelompok dan memberikan instruksi 

kepada siswa untuk mengubah posisi tempat duduk sesuai 

kelompoknya masing-masing dan melakukan diskusi terkait 

materi pelajaran. Guru tetap harus mengontrol aktifitas siswa 

serta memberikan pengarahan kepada kelompok siswa yang 

masih mengalami kesulitan.  

Setelah diskusi selesai kurang lebih 20 menit, maka 

selanjutnya pembelajaran dilakukan dengan metode 

permainan simulasi seperti bagan berikut ini. 
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Gambar 4.2 

Bentuk Simulasi Game 

  

 

 

 

Penjelasan gambar di atas adalah sebagai berikut : 

a) Kartu (huruf pertanyaan) ا : Sebutkan manfaat sikap toleransi ! 

b) Kartu (huruf pertanyaan) ب : Sebutkan contoh sikap toleransi 

dalam kehidupan bernegara ! 

c) Kartu hukuman huruf ت : Jelaskan secara singkat isi kandungan 

surat Al-Kafirun ! 

d) Kartu (huruf pertanyaan) ث : Bagaimana bunyi arti surat Al-

Bayyinah ayat 2-3 ?  

e) Kartu hiburan huruf ج : Nyanyikanlah sebuah lagu religi 

bersama kelompok anda ! 

f) Kartu (huruf pertanyaan) ح : Jelaskan maksud dari arti ayat 

terakhir dari surat Al-Kafirun ! 

g) Kartu hukuman huruf خ : Tuliskan surat Al-Kafirun di papan 

tulis ! 

 ح خ د

Start 
 ا ب ت

 ث

 ج
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h) Kartu (huruf pertanyaan)  د : Jelaskan secara singkat isi 

kandungan surat Al-Bayyinah ! 

Aturan permainan ini adalah salah satu siswa dari kelompok 

pertama mengambil kertas urutan, kemudian membukanya, 

kemudian siswa membuka kertas sesuai nomor yang diambilnya dan 

membacakan pertanyaan. Jika kertas yang diambil adalah hiburan, 

maka siswa tersebut membuka angka hiburan dan melaksanakan apa 

yang diperintahkan.  

Setelah membuka pertanyaan, kelompok mendiskusikan 

pertanyaan dengan waktu 4 menit. Apabila habis waktu yang telah 

ditentukan, maka salah satu anggota kelompok tersebut 

membacakan hasil diskusi atau melakukan perintah sesuai pesan 

yang ada di dalam kertas. Sedangkan kelompok lain menjadi juri.  

Jika jawaban tersebut benar, maka giliran kelompok yang 

kedua untuk mengambil kertas urutan. Namun jika ternyata 

jawabnnya salah, maka akan dilempar kepada kelompok lain yang 

bisa menjawabnya. Kelompok pertama tadi harus mengambil angka 

hukuman dan melakukan perintah sesuai dengan pesan yang ada 

dalam kertas hukuman. Setelah kelompok pertama melakukan 

hukuman, maka giliran kelompok dua untuk mengambil kertas 

urutan dan seterusnya melakukan seperti pada kelompok pertama.  
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Guru melakukan pengamatan serta memberikan penilaian 

terhadap keaktifan, ketepatan serta kekompakan siswa dalam proses 

pembelajaran. Setelah permainan selesai, guru membagikan lembar 

soal sebagai tes kemampuan kognitif siswa. 

 

3) Kegiatan penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran dengan menunjuk siswa secara 

bergantian untuk memberikan kesimpulan terhadap materi 

pembelajaran yang baru saja berlangsung. Kemudian guru 

memberikan pesan moral dalam kegiatan sehari-hari. Pembelajaran 

diakhiri dengan salam dan penutup. 

c. Observasi Tindakan Siklus II 

Secara garis besar, pelaksanaan tindakan siklus II mengalami 

peningkatan yang cukup. Mayoritas iswa lebih aktif dari pada siklus 

pertama.  Berani mengungkapkan ide, kerja kelompok pun semakin 

kompak. Pada siklus I masih mendominan dan yang lainnya pasif, 

namun pada siklus II ini rata-rata sudah mau bekerja sama. Berani 

menjawab dengan gagasannya sendiri ketika ada pertanyaan spontan.  

Dari segi psikologis, pada siklus II ini siswa tidak merasa 

tegang, tidak gaduh, dan lebih memahami konsep permainan yang 

dilakukan. Mereka tampak lebih senang dan gembira. Untuk informasi 



99 
 

 

lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

siswa yang dijadikan sebagai informan pada saat jam istirahat. Hasil 

wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana pendapatmu terhadap metode pembelajaran yang 

kita gunakan selama 2x pertemuan ini ?”  

1) Nama informan : Dewi Nur Fatimah  

“Menurut saya, pembelajarannya menyenangkan mbak, tidak 

jenuh dan lebih semangat mengikutinya. Apalagi ada hiburannya 

menyanyikan lagu religi yang sangat menghibur. Kemudian materinya 

lebih mudah diterima.”64 

2) Nama informan: Rivan (salah satu siswa yang suka gaduh diluar 

materi pembelajaran) 

“Menurut saya, permainannya asyik mbak, dan tidak bikin jenuh. 

Soalnya kalau hanya di ceramahin saya mengantuk dan akhirnya 

pengen ngobrol yang lain aja sama teman”65 

Tanggapan siswa terhadap pertanyaan “Bagaimana 

pemahamanmu terhadap materi toleransi ketika menggunakan 

metode permainan simulasi seperti kemarin dan hari ini ?” Siswa 

kelas VII A yang bernama Mitra Laras mengungkapkan : 

                                                                 
64 Hasil Wawancara dengan siswa kelas VII A. 
65 Hasil Wawancara dengan siswa kelas VII A. 
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“Lebih mudah memahami materi mbak, apalagi banyak soal 

dalam permainan terkait surat-surat pendek, jadi mudah di ingat dan 

semakin hafal. Saya juga bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan 

tanpa harus membuka buku LKS.”66 

Demikian dari hasil wawancara dengan siswa kelas VII A 

menyatakan bahwa terdapat dampak positif terhadap proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi game pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi.  

Data keaktifan siswa dapat digambarkan sebagai berikut : 

Aspek yang diamati terdiri dari :  

A. Siswa menunjukkan sikap senang dalam pembelajaran dengan 

metode simulasi game. 

B. Siswa aktif dalam pembelajaran dengan metode simulasi game. 

C. Siswa memperhatikan penjelasan guru terhadap model simulasi 

game 

D. Siswa memperhatikan penjelasan guru terhadap model simulasi 

game. 

E. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dalam pembahasan materi 

pelajaran. 

F. Siswa mengerjakan tugas dari guru. 

 

                                                                 
66 Hasil wawancara dengan kelas VII A. 
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Tabel 4.8 

Data Keaktifan Siswa Kelas VII A Siklus II 

No

. 
Nama siswa 

Penilaian Aspek yang diamati Nilai 

rata-rata A B C D E F 

1 Abidzar 

Alghifari 

60 80 80 60 60 60 66,67 

2 Ahmad 
Habib M 

40 60 80 80 60 80 66,67 

3 Ananta Eka 

N 

60 60 80 80 80 60 70 

4 Bangkit 
Atmojo P 

40 80 60 60 80 80 66,67 

5 Bintang 

Nugraha R 

60 80 60 60 80 60 66,67 

6 David Adi 
Pratama 

80 80 60 60 60 60 66,67 

7 Dewi Nur 
Fatimah 

60 60 80 80 60 80 70 

8 Erlangga 
Rehan W 

60 80 60 80 40 80 70 

9 Mitra Laras 
Tiama 

80 60 80 80 80 60 63,33 

10 Muhammad 

Rivan 

60 80 80 80 80 80 76,67 

11 Ois Lingga 
Dewanti 

80 60 60 80 80 80 73,33 

 

Sedangkan data hasil belajar siswa kelas VII A pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

 
 

Tabel 4.9 

Daftar nilai siswa Kelas VII A mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadith materi toleransi Siklus II 

 

 

No Nama Siswa L/P Nilai 

1 Abidzar Alghifari L 75 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil observasi dari 

pelaksanaan tindakan siklus II mengalami peningkatan.  Hal itu 

dapat dilihat dari hasil tes siswa pada table diatas. Rata-rata hasil 

pelaksanaan siklus II mencapai 75,90 sedangkan rata-rata hasil 

pelaksanaan siklus I sebanyak 63,18. Prosentase peningkatan dari 

siklus I menuju siklus II mencapai 20,13 %. Hanya ada 1 siswa yang 

belum mencapai ketuntasan nilai, sedangkan 10 siswa yang lain 

mendapatkan nilai diatas KKM. 

 

 

d. Refleksi Tindakan Siklus II 

Dari pelaksanaan tindakan siklus II menunjukkan sedikit 

permasalahan, yaitu kurangnya antusias sebagian siswa untuk 

mengerjakan soal latihan. Jadwal pelaksanaan kegiatan juga sudah 

2 Ahmad Habib M L 70 

3 Ananta Eka N P 55 

4 Bangkit Atmojo P L 80 

5 Bintang Nugraha R L 70 

6 David Adi Pratama L 70 

7 Dewi Nur Fatimah P 80 

8 Erlangga Rehan W L 90 

9 Mitra Laras Tiama P 80 

10 Muhammad Rivan L 85 

11 Ois Lingga Dewanti P 80 

Jumlah 895 

Rata-rata 75,90 

Prosentase Nilai Rata-rata 20,13% 
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memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran. Hal-hal yang 

ditemukan selama pelaksanaan tindakan siklus II adalah sebagai 

berikut : 

1) Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

2) Guru membuat siswa berkelompok 

3) Guru memberikan soal kepada siswa 

4) Guru mencatat semua hal penting yang terjadi pada siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung di lembar observasi. 

5) Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran dengan metode 

permainan simulasi. 

6) Siswa lebih aktif dari siklus I. 

7) Siswa lebih menunjukkan sikap kerja sama nya saat diskusi 

berlangsung. 

8) Siswa kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas. Hal itu 

dikarenakan setelah asyik melakukan kegiatan permainan 

simulasi guru langsung memberikan soal tanpa ada motivasi 

terlebih dahulu. 

9) Penggunaan media pembelajaran sangat membantu untuk 

meningkatkan semangat dan keaktifan siswa. 

10) Konsentrasi siswa saat pembelajaran berlangsung sangat baik. 

11) Rencana perbaikan dari siklus I dapat dilakukan pada 

pelaksanaan siklus II dengan baik.  
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5. Paparan Data dan Hasil Temuan Tindakan Siklus III 

Pada siklus III dilaksanakan selama satu pertemuan (2x40 

menit) pada tanggal 27 Februari 2019.  Pelaksanaan siklus III terdiri 

dari Perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Adapun hasil 

temuannya dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Perencanaan Tindakan Siklus III 

Kegiatan siklus III dirancang untuk memperbaiki hasil 

pelaksaan siklus sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat 

menekan angka kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran 

dan dapat meningkatkan hasil pembelajaran secara optimal. 

Pelaksanaan siklus III pada tanggal 27 Februari 2019 selama 1x 

pertemuan (2x40 menit).  

Peneliti menyusun perencanaan atas dasar pengamatan yang 

telah dilakukan pada saat pelaksanaan siklus II. Pada siklus III 

terdiri dari satu pokok bahasan toleransi pada mata pelajara Al-

Qur’an Hadith dan dibagi menjadi dua sub bagian, yaitu 

penjelasan materi toleransi dan surat-surat yang menjelaskan 

tentang toleransi beserta isi kandungannya. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus III menggunakan metode 

simulasi game dapat dilihat secara rinci sebagai berikut : 

1) Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan materi yang akan digunakan. 

2) Guru membagi materi menjadi dua sub bagian, yaitu  
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a) Menuliskan hadis riwayat Ahmad, At-Tirmzi, Ibnu 

Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Ibnu Umar r.a. 

tentang toleransi. 

b) Menuliskan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik 

tentang toleransi. 

3) Guru menyiapkan media pembelajaran 

4) Guru membagi kelas ke dalam 3 kelompok 

5) Guru menyiapkan alat atau pedoman observasi untuk 

mengetahui keberhasilan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

6) Guru menyiapkan soal latihan yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

 Pembelajaran dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 

apersepsi, kegiatan inti dan penutup.  

a) Tahap Apersepsi 

Tahap apersepsi dimulai dengan salam dan membaca 

doa untuk mengawali pembelajaran yang dilakukan secara 

bersama-sama, kemudian dilanjutkan absensi, 

mempersiapkan pengetahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang materi toleransi yang dikaitkan dengan 

keidupan sehari-hari, menyampaikan metode pembelajaran, 

tujuan pembelajaran dan indicator yang harus dicapai dalam 
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pembelajaran. Pada tahap apersepsi ini dilakukan selama 

kurang lebih 10 menit. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, siswa melakukan proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode permainan 

simulasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Siswa 

berdiskusi tentang materi toleransi sesuai dengan 

kelompoknya dan memperagakan adegan sesuai dengan 

perintah dalam permainan simulasi. Setelah kegiatan 

permainan selesai, maka guru beserta siswa menyimpulkan 

atas materi yang diperoleh pada hari itu. Kemudian guru 

membagikan soal latihan sebagai evaluasi hasil belajar.  

c) Kegiatan penutup 

Sebelum pembelajaran diakhiri, guru memberikan 

refleksi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam materi 

toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga 

memberikan pesan moral kepada peserta didik untuk 

dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. pembelajaran 

diakhiri dengan salam.  

Pada rencana pelaksanaan pembelajaran siklus III ini, proses 

pembelajaran tetap menggunakan metode seperti sebelumnya, 

yaitu menggunakan metode permainan simulasi (beberan 

simulasi). Pada pelaksanaan siklus III ini diharapkan siswa dapat 
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menguasai materi toleransi dengan baik serta dapat menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, dapat berperan aktif selama proses 

pembelajaran dan aktif bekerja sama dengan teman yang lain 

pada saat diskusi berlangsung. 

Dengan penggunaan metode permainan simulasi ini 

diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat secara optimal. 

Sehingga nilai yang diperoleh bisa diatas KKM. Kriteria atau 

penanda untuk menyimpulkan bahwa penggunaan metode 

permainan simulasi pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith 

materi toleransi ini berhasil memecahkan masalah yang 

ditemukan, dapat dilakukan secara kualitas dan kuantitas. Secara 

kualitas, peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil 

pengamatan pada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan secara kuantitas, peneliti dapat menyimpulkan dari 

hasil tes yang diperoleh siswa. Indikator keberhasilan siswa 

apabila nilai yang diperoleh mencapai batas KKM yang telah 

ditentukan sesuai dengan ketentuan sistem evaluasi di MTs 

PGRI Selur. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan siklus III dilaksanakan pada tanggal 27 

Februari 2019. Proses pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan metode simulasi. Pada siklus III, proses 
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pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat sebelumnya, yaitu sebagai berikut : 

1) Tahap Apersepsi 

Pada tahap ini guru membuka pembelajaran dengan 

memanjatkan doa bersama-sama dengan siswa. Kemudian 

guru melanjutkan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang materi 

toleransi untuk mempersiapkan psikologi siswa. Selanjutnya 

guru menyampaikan tujuan, metode serta indicator 

pembelajaran pada hari itu.  

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan secara singkat 

materi tentang toleransi serta surat-surat yang menjelaskan 

tentang sikap toleransi.Setelah itu guru langsung membagi 

siswa ke dalam 3 kelompok dan memberikan instruksi 

kepada siswa untuk mengubah posisi tempat duduk sesuai 

kelompoknya masing-masing dan melakukan diskusi terkait 

materi pelajaran. Guru tetap harus mengontrol aktifitas siswa 

serta memberikan pengarahan kepada kelompok siswa yang 

masih mengalami kesulitan.  

Setelah diskusi selesai kurang lebih 20 menit, maka 

selanjutnya pembelajaran dilakukan dengan metode simulasi 
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dalam bentuk permainan simulasi yaitu dengan menyediakan 

beberapa kartu sebagai berikut:  

Gambar 4.3 

Bentuk Simulasi Game 

 

  

 

 

 

a) Kartu (angka pertanyaan) 1 : Jelaskan dampak baik dari 

sikap toleransi ! 

b) Kartu (angka pertanyaan) 2 : jelaskan maksud dari 

hadits pertama ! 

c) Kartu hukuman angka 3 : Sebutkan surah yang 

menjelaskan sikap antara muslim dan non muslim ! 

d) Kartu (angka pertanyaan) 4 : Jelaskan lawan dari sikap 

toleransi ?  

e) Kartu (angka pertanyaan) 5 : Jelaskan secara singkat 

maksud dari hadits kedua ! 

f) Kartu hiburan angka 6 : Nyanyikanlah sebuah lagu 

religi bersama kelompok anda ! 

g) Kartu hukuman angka 7 : Hafalkan surat Al-Kafirun 

bersama anggota kelompok anda dengan keras ! 

8 7 6 

Start 
3 2 1 

4 

5 
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       Aturan permainan ini adalah salah satu siswa dari 

kelompok pertama mengambil kertas urutan, kemudian 

membukanya, kemudian siswa membuka kertas sesuai 

nomor yang diambilnya dan membacakan pertanyaan. Jika 

kertas yang diambil adalah hiburan, maka siswa tersebut 

membuka angka hiburan dan melaksanakan apa yang 

diperintahkan.  

       Setelah membuka pertanyaan, kelompok mendiskusikan 

pertanyaan dengan waktu 4 menit. Apabila habis waktu yang 

telah ditentukan, maka salah satu anggota kelompok tersebut 

membacakan hasil diskusi atau melakukan perintah sesuai 

pesan yang ada di dalam kertas. Sedangkan kelompok lain 

menjadi juri.  

       Jika jawaban tersebut benar, maka giliran kelompok 

yang kedua untuk mengambil kertas urutan. Namun jika 

ternyata jawabnnya salah, maka akan dilempar kepada 

kelompok lain yang bisa menjawabnya. Kelompok pertama 

tadi harus mengambil angka hukuman dan melakukan 

perintah sesuai dengan pesan yang ada dalam kertas 

hukuman. Setelah kelompok pertama melakukan hukuman, 

maka giliran kelompok dua untuk mengambil kertas urutan 

dan seterusnya melakukan seperti pada kelompok pertama.  
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       Setelah permainan selesai, guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu dengan 

melempar beberapa pertanyaan kepada para siswa. Setelah 

itu guru baru membagikan lembar soal sebagai tes 

kemampuan kognitif siswa. 

3) Kegiatan penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa terkait materi toleransi dalam 

kehidupan sehari-hari. Kemudian guru memberikan pesan 

moral dalam kegiatan sehari-hari. Pembelajaran diakhiri 

dengan salam dan penutup. 

c. Observasi Tindakan Siklus III 

Secara garis besar, pelaksanaan tindakan siklus II dan siklus 

III mengalami peningkatan yang cukup stabil. Tidak hanya hasil 

belajar siswa saja yang meningkat, namun aktifitas belajar siswa 

pun menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Siswa menjadi 

sangat aktif dan antusias, serta sering mengungkapkan gagasan 

baru nya terkait materi pelajaran. Siswa saling berebut 

menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru secara spontan. 

Bahkan kelaas menjadi hidup karena siswa sangat semangat 

membahas pelajaran. Metode ini sangat menekan adanya sikap 

pasif siswa terhadap proses pembelajaran.  
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       Metode simulasi game ini mampu menekan adanya sikap 

pasif siswa. Sehingga siswa aktif dengan perintah-perintah yang 

harus dikerjakan. Untuk mendapatkan gambaran kualitatif 

secara lebih mendalam tentang penerapan metode permainan 

simulasi, peneliti melakukan wawancara dengan siswa kelas VII 

A yang ditetapkan sebagai informan sebagai berikut : 

Pertanyaan “Bagaimana tanggapanmu terhadap penerapan 

metode permainan simulasi ?’” 

Ungkapan dari Abidzar siswa kelas VII A 

“Saya senang sekali mbak, sangat termotivasi, dan 

menghibur sehingga tidak mudah hilang semangat. Materinya 

mudah untuk diingat.”67 

Ananta juga mengungkapkan : 

“Andaikan semua mata pelajaran memakai metode yang 

menyenangkan, pasti lebih semangat sekolahnya.”68 

Bangkit juga menambahi  

“Dulu saya suka ngantuk mbak, namun setelah ada metode 

yang menyenangkan ini saya tidak mengantuk lagi. ”69 

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa metode 

permainan simulasi dapat menarik perhatian anak dan 

memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. 

                                                                 
67 Hasil wawancara dengan siswa kelas VII A. 
68 Hasil wawancara dengan siswa kelas VII A  
69 Hasil wawancara dengan siswa kelas VII A. 
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Dengan hal ini tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan 

maksimal.  

Data keaktifan siswa dapat digambarkan sebagai berikut : 

Aspek yang diamati terdiri dari :  

A. Siswa menunjukkan sikap senang dalam pembelajaran dengan 

metode simulasi game. 

B. Siswa aktif dalam pembelajaran dengan metode simulasi game. 

C. Siswa memperhatikan penjelasan guru terhadap model simulasi 

game 

D. Siswa memperhatikan penjelasan guru terhadap model simulasi 

game. 

E. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dalam pembahasan materi 

pelajaran. 

F. Siswa mengerjakan tugas dari guru 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Data Keaktifan Siswa Kelas VII A Siklus III 

No Nama siswa 
Penilaian Aspek yang diamati Nilai 

rata-rata A B C D E F 

1 Abidzar 
Alghifari 

80 80 60 60 80 80 73,33 
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2 Ahmad 
Habib M 

80 80 60 80 80 80 76,67 

3 Ananta Eka 

N 

60 80 60 60 80 80 70 

4 Bangkit 
Atmojo P 

40 80 80 80 60 80 70 

5 Bintang 

Nugraha R 

80 80 80 60 80 80 76,67 

6 David Adi 
Pratama 

60 40 60 60 80 80 63,33 

7 Dewi Nur 

Fatimah 

80 80 80 80 80 80 80 

8 Erlangga 
Rehan W 

60 60 80 80 80 80 73,33 

9 Mitra Laras 

Tiama 

80 60 80 80 80 80 76,67 

10 Muhammad 
Rivan 

80 80 80 80 60 80 76,67 

11 Ois Lingga 
Dewanti 

80 60 80 80 80 80 76,67 

 

Sedangkan untuk peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat dari tabel berikut : 

 

 

 

 

Tabel 4.11 

Daftar nilai siswa Kelas VII A mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadith materi toleransi Siklus III 

 No Nama Siswa L/P Nilai 

1 Abidzar Alghifari L 100 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan siklus III mengalami peningkatan. Hal itu dapat 

dilihat pada table diatas. Rata-rata hasil pelaksanaan siklus II 

mencapai 75,90 sedangkan rata-rata hasil pelaksanaan siklus III 

mencapai 93,63. Kemudian prosentase peningkatan dari siklus II 

menuju siklus III adalah 23,35 %. Hasil evaluasi tersebut 

menunjukkan tidak ada siswa yang belum tuntas.  

d. Refleksi Tindakan Siklus III 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III menunjukkan tidak ada 

permasalahan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadwal 

pembelajaran juga sudah memenuhi kebutuhan pelaksanaan 

pembelajaran. hal-hal yang ditemukan selama pelaksanaan 

tindakan siklus III adalah sebagai berikut : 

1) Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

2 Ahmad Habib M L 86 

3 Ananta Eka N P 80 

4 Bangkit Atmojo P L 96 

5 Bintang Nugraha R L 98 

6 David Adi Pratama L 97 

7 Dewi Nur Fatimah P 100 

8 Erlangga Rehan W L 95 

9 Mitra Laras Tiama P 96 

10 Muhammad Rivan L 91 

11 Ois Lingga Dewanti P 91 

Jumlah 1.030 

Rata-rata 93,63 

Prosentase Nilai Rata-rata 23,35% 
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2) Guru membuat siswa berkelompok 

3) Guru memberikan soal spontan kepada siswa 

4) Siswa saling berebut untuk menjawab soal spontan 

5) Guru mencatat semua hal penting yang terjadi pada siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung di lembar 

observasi. 

6) Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran dengan 

metode permainan simulasi 

7) Siswa lebih aktif dari siklus II 

8) Siswa lebih menunjukkan sikap kerja sama nya saat diskusi 

berlangsung 

9) Siswa sudah bersemangat dalam mengerjakan tugas. Hal itu 

dikarenakan setelah asyik melakukan kegiatan permainan 

simulasi guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari pada waktu itu. Kemudian guru baru 

memberikan soal-soal latihan kepada siswa. 

10) Penggunaan media pembelajaran sangat membantu untuk 

meningkatkan semangat dan keaktifan siswa. 

11) Konsentrasi siswa saat pembelajaran berlangsung sangat 

baik. 

12) Rencana perbaikan dari siklus II dapat dilakukan pada 

pelaksanaan siklus III dengan baik.  

C. Proses Analisis Data Per Siklus 
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1. Pra Siklus 

Sebelum melakukan tindakan per siklus, peneliti melakukan 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab dengan bahan materi yang sama yaitu mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits materi toleransi dan diakhiri dengan memberikan 

soal. Tindakan pra siklus ini dilakukan pada tanggal 6 Februari 

2019. Adapun nilai yang diperoleh siswa dari soal pra siklus adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.12 

Daftar Nilai Pra Siklus Siswa Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadith Materi Toleransi Kelas VII A MTs PGRI Selur 

 No Nama Siswa L/P Nilai 

1 Abidzar Alghifari L 60 

2 Ahmad Habib M L 50 

3 Ananta Eka N P 40 



118 
 

 

Berdasarkan nilai pra siklus di atas dapat dikelompokkan 

sesuai kategori nilai dalam bentuk persen adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Tingkat Keberhasilan Siswa Kelas VII A Pada Pra Siklus 

Nilai Kategori 

Pra Siklus  

Jml Siswa 
Jml bentuk 

persen 

90-100 Sangat Baik 0 0 % 

70-89 Baik 0 0 % 

50-69 Cukup 9 82 % 

30-49 Kurang 2 18 % 

10-29 Sangat Kurang 0 0 % 

Jumlah 11 100 % 

Nilai rata-rata 11 53,18 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan siswa 

pada pra siklus / pre tes adalah sebagai berikut: 

d. Nilai 90-100 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 53,18). 

e. Nilai 70-89 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 53,18). 

f. Nilai 50-69 ada 9 siswa atau 82 % (dengan rata-rata nilai 53,18). 

g. Nilai 30-49 ada 2 siswa atau 18 % (dengan rata-rata nilai 53,18). 

h. Nilai 10-29 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 53,18). 

4 Bangkit Atmojo P L 55 

5 Bintang Nugraha R L 50 

6 David Adi Pratama L 45 

7 Dewi Nur Fatimah P 55 

8 Erlangga Rehan W L 65 

9 Mitra Laras Tiama P 60 

10 Muhammad Rivan L 50 

11 Ois Lingga Dewanti P 55 

Jumlah 585 

Rata-rata 53,18 
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Berdasarkan acuan nilai KKM yang digunakan oleh lembaga 

MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo adalah 65, maka dari nilai 

diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 siswa yang tuntas (9 %) 

dan 10 siswa tidak tuntas (91 %).  

2. Siklus I 

Sesuai dengan hasil pra siklus diatas, maka diadakan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode simulasi 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi pada siswa 

kelas VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. Siklus I ini 

dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2019, siklus ini dilakukan 

melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah : 

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini, peneliti mempersiapkan hal-hal 

berikut : 

2) Membagi siswa ke dalam 3 kelompok. 

3) Menyiapkan daftar nama setiap anggota kelompok. 

4) Menyiapkan materi pembelajaran 

1) Pengertian toleransi 

2) Fanatik penyeimbang sikap toleran. 

5) Menyiapkan media pembelajaran berupa perlengkapan 

permainan simulasi. 
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6) Menyiapkan instrument penelitian yang berupa lembar 

observasi dan lembar soal untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa. 

7) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Tindakan 

Pada tahap tindakan ini, peneliti membagi lagi menjadi 3 

kegiatan, yaitu: 

1) Apersepsi 

1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

bersama. 

2) Guru melakukan absensi. 

3) Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang 

toleransi untuk menarik perhatian siswa dan menyiapkan 

kognitif siswa agar siap melakukan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru menyampaikan metode pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti  

1) Guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang 

akan dipelajari pada saat itu. 

2) Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok sesuai 

dengan anggota kelompok yang telah dibuat 

sebelumnya. 
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3) Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengubah 

posisi tempat duduknya melingkar sesuai dengan 

kelompoknya. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompoknya. 

5) Guru memberikan intruksi untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi 

dalam bentuk simulasi game (sesuai dengan aturan 

permainan yang telah disebutkan diatas). 

6) Guru membagikan soal postes 

3) Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait 

materi yang telah dipelajari. 

2) Guru memberikan pesan moral kepada siswa. 

3) Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 

Setelah pembelajaran siklus I selesai, berikut daftar nilai 

yang diperoleh siswa setelah melakukan postes pertama. 

Tabel 4.13 

Daftar Nilai Siswa Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadith Materi 

Toleransi Kelas VII A MTs PGRI Selur Siklus I 

 
No Nama Siswa 

L/

P 
Nilai 

1 Abidzar Alghifari L 70 

2 Ahmad Habib M L 70 

3 Ananta Eka N P 45 
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BerdasarkBerdasarkan daftar nilai siswa di atas dapat di 

kelompokkan berdasarkan kategori nilai dan bentuk persen seperti 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.14 

Tingkat Keberhasilan Siswa Kelas VII    A Siklus I 

Nilai Kategori 

Siklus I  

Jml Siswa 
Jml bentuk 

persen 

90-100 Sangat Baik 0 0 % 

70-89 Baik 4 36 % 

4 Bangkit Atmojo P L 65 

5 Bintang Nugraha R L 55 

6 David Adi Pratama L 55 

7 Dewi Nur Fatimah P 65 

8 Erlangga Rehan W L 70 

9 Mitra Laras Tiama P 75 

10 Muhammad Rivan L 65 

11 Ois Lingga 

Dewanti 

P 60 

Jumlah 695 

Rata-rata 63,18 

Prosentase Nilai Rata-rata 18,80 % 



123 
 

 

50-69 Cukup 6 55 % 

30-49 Kurang 1 9 % 

10-29 Sangat Kurang 0 0 % 

Jumlah 11 100 % 

Nilai rata-rata 11 63,18 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 

siswa pada siklus I adalah sebagai berikut: 

a) Nilai 90-100 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 

63,18). 

b) Nilai 70-89 ada 4 siswa atau 36 % (dengan rata-rata nilai 

63,18). 

c) Nilai 50-69 ada 6 siswa atau 55 % (dengan rata-rata nilai 

63,18). 

d) Nilai 30-49 ada 1 siswa atau 9 % (dengan rata-rata nilai 

63,18). 

e) Nilai 10-29 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 

63,18). 

Berdasarkan nilai diatas ketuntasan belajar dari materi 

yang telah diajarkan dengan KKM 65 ada 7 (64 %) siswa yang 

tuntas. Sedangkan 4 (36 %) siswa yang lain tidak tuntas.  

c. Observasi 

Siswa masih kurang antusias dan kurang memahami terkait 

metode pembelajaran yang digunakan, sehingga membutuhkan 

perbaikan pada siklus berikutnya. 
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d. Refleksi 

Dari pelaksanaan pembelajaran siklus I terdapat beberapa 

catatan baik untuk guru maupun siswa diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Kekurangan 

a) Guru kurang jelas dalam menerangkan aturan permainan 

dalam penggunaan metode simulasi dalam bentuk 

permainan. 

b) Guru kurang dalam memotivasi siswa. 

c) Siswa kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran. 

d) Siswa kurang memahami metode pembelajaran yang 

digunakan. 

e) Siswa kurang semangat mengerjakan soal post tes. 

2) Kelebihan 

a) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengutarakan pendapatnya melalui diskusi maupun 

pertanyaan-pertanyaan. 

b) Guru mengontrol proses pembelajaran secara 

menyeluruh dengan cara berkeliling pada kelompok-

kelompok siswa. 

3) Perbaikan 

a) Guru harus menciptakan situasi yang kondusif. 



125 
 

 

b) Guru memotivasi siswa untuk selalu semangat mengikuti 

pembelajaran. 

c) Guru menjelaskan scenario pembelajaran dengan baik 

dan jelas. 

Dari refleksi yang telah diuraikan di atas, kemudian 

dijadikan sebagai rumusan untuk diterapkan pada siklus ke 

II. 

3. Siklus II 

Sesuai dengan hasil refleksi pada siklus I, maka diadakan 

perbaikan tindakan pada siklus ke II dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang sama, yaitu metode simulasi dalam bentuk 

permainan simulasi. Siklus ke II dilaksanakan pada tanggal 20 

Februari 2019. Tindakan pada siklus ke II dilakukan dengan empat 

tahapan sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini, peneliti mempersiapkan hal-hal 

berikut : 

h. Membagi siswa ke dalam 3 kelompok. 

i. Menyiapkan daftar nama setiap anggota kelompok. 

j. Menyiapkan materi pembelajaran  

1) Surat Al-Kafirun (penjelasan isi kandungan tentang 

sikap toleransi). 
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2) Surat Al-Bayyinah (penjelasan isi kandungan tentang 

sikap toleransi). 

k. Menyiapkan media pembelajaran berupa perlengkapan 

permainan simulasi. 

l. Mengubah tanda pada kertas dengan huruf arab. 

m. Menyiapkan instrument penelitian yang berupa lembar 

observasi dan lembar soal untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa. 

n. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Tindakan 

Pada tahap tindakan ini, peneliti membagi lagi menjadi 3 

kegiatan, yaitu: 

1) Apersepsi 

1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

bersama. 

2) Guru melakukan absensi. 

3) Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang 

toleransi untuk menarik perhatian siswa dan menyiapkan 

kognitif siswa agar siap melakukan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru menyampaikan metode pembelajaran dengan 

baik. 

4) Kegiatan Inti  
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1) Guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang 

akan dipelajari pada saat itu. 

2) Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok sesuai 

dengan anggota kelompok yang telah dibuat 

sebelumnya. 

3) Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengubah 

posisi tempat duduknya melingkar sesuai dengan 

kelompoknya. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompoknya. 

5) Guru memberikan intruksi untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi 

dalam bentuk permainan simulasi (sesuai dengan aturan 

permainan yang telah disebutkan diatas). 

6) Guru mengontrol kegiatan pembelajaran siswa dengan 

berjalan keliling secara kontinyu. 

7) Guru secara aktif memotivasi siswa. 

8) Guru membagikan soal postes. 

5) Kegiatan penutup 

3) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait 

materi yang telah dipelajari. 

4) Guru memberikan pesan moral kepada siswa. 

4) Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 
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Setelah pembelajaran siklus II selesai, berikut daftar 

nilai yang diperoleh siswa setelah melakukan postes ke dua. 

Tabel 4.15 

 Daftar Nilai Siswa Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadith 

Materi Toleransi Kelas VII A MTs PGRI Selur Siklus II 

Daftar Nilai siswa di atas dapat di kelompokkan berdasarkan 

kategori nilai dan bentuk persen seperti berikut : 

 

Tabel 4.16 

Tingkat Keberhasilan Siswa Kelas VII A Siklus II 

Nilai Kategori 

Siklus II  

Jml Siswa 
Jml bentuk 

persen 

90-

100 

Sangat Baik 1 9 % 

70-89 Baik 9 82 % 

50-69 Cukup 1 9 % 

30-49 Kurang 0 0 % 

No Nama Siswa L/P Nilai 

1 Abidzar Alghifari L 75 

2 Ahmad Habib M L 70 

3 Ananta Eka N P 55 

4 Bangkit Atmojo P L 80 

5 Bintang Nugraha R L 70 

6 David Adi Pratama L 70 

7 Dewi Nur Fatimah P 80 

8 Erlangga Rehan W L 90 

9 Mitra Laras Tiama P 80 

10 Muhammad Rivan L 85 

11 Ois Lingga Dewanti P 80 

Jumlah 895 

Rata-rata 75,90 

Prosentase Nilai Rata-rata 20,13% 
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10-29 Sangat Kurang 0 0 % 

Jumlah 11 100 % 

Nilai rata-rata 11 75,90 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 

siswa pada siklus ke II adalah sebagai berikut: 

a) Nilai 90-100 ada 1 siswa atau 9 % (dengan rata-rata nilai 

75,90). 

b) Nilai 70-89 ada 9 siswa atau 82 % (dengan rata-rata nilai 

75,90). 

c) Nilai 50-69 ada 1 siswa atau 9 % (dengan rata-rata nilai 

75,90). 

d) Nilai 30-49 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 

75,90). 

e) Nilai 10-29 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 

75,90). 

Berdasarkan nilai diatas ketuntasan belajar dari materi 

yang telah diajarkan dengan KKM 65 ada 10 (91 %) siswa yang 

tuntas. Sedangkan 1 (9 %) siswa yang lain tidak tuntas.  

c. Observasi 

Siswa masih kurang semangat dalam mengerjakan soal post 

tes, sebagian siswa masih ingin terus melakukan permainan, dan 

hasil belajarnya pun belum memuaskan, juga masih ada satu 
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anak yang belum mencapai nilai KKM. Sehingga perlu adanya 

perbaikan-perbaikan pada siklus berikutnya. 

d. Refleksi 

Dari hasil tindakan dan observasi pada siklus ke II ini, sudah 

terdapat peningkatan dari siklus I, siswa sudah antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dengan metode simulasi. Guru juga 

sudah mengontrol kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkeliling kepada kelompok-kelompok siswa, dan memotivasi 

siswa. Namun dalam mengerjakam soal post tes, sebagian siswa 

masih kurang bersemangat dan mereka ingin melakukan 

permainan terus hingga akhir pelajaran. Nilai yang diperoleh 

dari soal post tes siklus II ini juga mengalami peningkatan. Rata-

rata kelas yang dicapai adalah 75,90. 10 siswa diantaranya sudah 

mencapai ketuntasan dan hanya 1 siswa yang belum tuntas.  

4. Siklus III 

Sesuai dengan hasil refleksi pada siklus II, maka diadakan 

perbaikan tindakan pada siklus ke III dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang sama, yaitu metode simulasi dalam bentuk 

permainan simulasi. Siklus ke II dilaksanakan pada tanggal 27 

Februari 2019. Tindakan pada siklus ke III dilakukan dengan empat 

tahapan sebagai berikut: 

a. Perencanaan  
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Pada tahap perencanaan ini, peneliti mempersiapkan hal-hal 

berikut : 

1) Membagi siswa ke dalam 3 kelompok. 

2) Menyiapkan daftar nama setiap anggota kelompok. 

3) Menyiapkan materi pembelajaran  

a) Menuliskan hadis riwayat Ahmad, At-Tirmzi, Ibnu 

Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Ibnu Umar r.a. 

tentang toleransi. 

b) Menuliskan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik 

tentang toleransi. 

4) Menyiapkan media pembelajaran berupa perlengkapan 

permainan simulasi. 

5) Menyiapkan instrument penelitian yang berupa lembar 

observasi dan lembar soal untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa. 

6) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Tindakan 

Pada tahap tindakan ini, peneliti membagi lagi menjadi 3 

kegiatan, yaitu: 

1) Apersepsi 

1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

bersama. 

2) Guru melakukan absensi. 
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3) Guru mengajak siswa untuk melkukan permainan ringan 

lalu melemparkan beberapa pertanyaan tentang toleransi 

untuk menarik perhatian siswa dan menyiapkan kognitif 

siswa agar siap melakukan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru menyampaikan metode pembelajaran secara jelas. 

b. Kegiatan Inti  

1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait 

materi yang telah dipelajari. 

2) Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok sesuai 

dengan anggota kelompok yang telah dibuat 

sebelumnya. 

3) Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengubah 

posisi tempat duduknya melingkar sesuai dengan 

kelompoknya. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompoknya. 

5) Guru memberikan intruksi untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi 

dalam bentuk simulasi game (sesuai dengan aturan 

permainan yang telah disebutkan diatas). 

6) Guru mengontrol kegiatan pembelajaran siswa dengan 

berjalan keliling secara kontinyu. 
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7) Guru secara aktif memotivasi siswa. 

8) Guru membagikan soal postes. 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang 

telah selesai dipelajari pada saat itu. 

2) Guru memberikan pesan moral kepada siswa. 

3) Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 

Setelah pembelajaran siklus III selesai, berikut daftar 

nilai yang diperoleh siswa setelah melakukan postes ke tiga. 

 

 

Tabel 4.17 

 Daftar Nilai Siswa Kelas VII A Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadith Materi Toleransi Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa L/P Nilai 

1 Abidzar Alghifari L 100 

2 Ahmad Habib M L 86 

3 Ananta Eka N P 80 

4 Bangkit Atmojo P L 96 

5 Bintang Nugraha R L 98 

6 David Adi Pratama L 97 

7 Dewi Nur Fatimah P 100 

8 Erlangga Rehan W L 95 

9 Mitra Laras Tiama P 96 

10 Muhammad Rivan L 91 

11 Ois Lingga 
Dewanti 

P 91 

Jumlah 1.030 

Rata-rata 93,63 
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Berdasarkan daftar nilai siswa di atas dapat di kelompokkan 

berdasarkan kategori nilai dan bentuk persen seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.18 

Tingkat Keberhasilan Siswa Kelas VII A Siklus III 

Nilai Kategori 

Siklus III 

Jml Siswa 
Jml bentuk 

persen 

90-100 Sangat 
Baik 

9 82 % 

70-89 Baik 2 18 % 

50-69 Cukup 0 0 % 

30-49 Kurang 0 0 % 

10-29 Sangat 

Kurang 

0 0 % 

Jumlah 11 100 % 

Nilai rata-rata 11 93,63 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 

siswa pada siklus ke III adalah sebagai berikut: 

Prosentase 23,35% 
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a) Nilai 90-100 ada 9 siswa atau 82 % (dengan rata-rata nilai 

93,63). 

b) Nilai 70-89 ada 2 siswa atau 18 % (dengan rata-rata nilai 

93,63). 

c) Nilai 50-69 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 

93,63). 

d) Nilai 30-49 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 

93,63). 

e) Nilai 10-29 ada 0 siswa atau 0 % (dengan rata-rata nilai 

93,63). 

Berdasarkan nilai diatas ketuntasan belajar dari materi 

yang telah diajarkan dengan KKM 65 semua siswa mencapai 

nilai diatas KKM. Nilai siswa pada siklus ke III ini cukup 

memuaskan. 

c. Observasi  

Pada siklus ke III ini siswa sangat antusias dalam melakukan 

pembelajaran, karena siswa sudah sangat memahami metode 

pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk merefreshing otak 

siswa, sesekali guru mengajak melakukan permainan ringan 

yang bersifat menghibur. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

supaya pikiran siswa sejenak terhibur dan lebih terasa fresh 

dalam melanjutkan pembelajaran. Untuk hasil evaluasi pada 
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siklus III yang dilakukan dengan mengerjakan soal post tes, 

seluruh siswa telah mendapatkan nilai yang cukup memuaskan.  

d. Refleksi 

Siswa sangat antusias dan tampak ceria pada saat melakukan 

pembelajaran dengan metode simulasi dalam bentuk permainan. 

Siswa sangat senang pada saat guru mengajak siswa untuk 

melakukan permainan ringan yang bersifat menghibur di tengah 

proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih sering memotivasi 

siswa sehingga siswa lebih giat dalam mengerjakan soal post tes. 

Nilai post tes yang diperoleh siswa pada siklus ke III ini cukup 

memuaskan dengan nilai diatas KKM dengan rata-rata 93,63 

dari 11 siswa. Sehingga peneliti merasa cukup dan tidak 

meneruskan pelaksanaan pada siklus berikutnya.  

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dengan 

jenis penelitian tindakan kelas, maka peneliti akan mengemukakan 

gambaran hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumya dengan 

merujuk pada rumusan masalah yang telah diajukan. Dibawah ini 

merupakan hasil analisa peneliti tentang penggunaan metode simulasi 

yang berbentuk simulasi game untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi pada siswa kelas 

VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. 
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1) Penerapan Metode Simulasi Game Pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadith Materi Toleransi Kelas VII A MTs PGRI Selur 

Ngrayun Ponorogo. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga siklus, tiga kali 

pertemuan (2 x 3 jam pelajaran). Siklus pertama dilaksanakan pada 

tanggal 13 Februari 2019, siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 

20 Februari 2019, dan siklus ketiga dilaksanakan pada tanggal 27 

Februari 2019.  Penelitian tindakan yang dilakukan merupakan aksi 

tindakan nyata di kelas. Pelaksanaan pembelajarannya sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun sebelumnya. Aktifitas-aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung telah diobservasi dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disediakan. Kegiatan selanjutnya 

adalah melakukan refleksi untuk mengetahui kelemahan dan 

kekuatan pada saat pelaksanaan tindakan kelas. 

Sebelum pelaksanaan tindakan pada siklus pertama, peneliti 

mengadakan observasi awal, mengadakan pra siklus selama 2 jam 

pelajaran. Pada saat observasi awal, pelaksanaan proses 

pembelajaran Al-Qur’an hadith pada siswa kelas VII A masih 

menggunakan metode konvensional, yakni menggunakan metode 

ceramah, dan tanya jawab. Peneliti mengadakan pra siklus kepada 

siswa kelas VII A juga masih menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
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pengetahuan atau keberhasilan siswa dalam menerima materi 

pelajaran pada saat menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Hasil rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII A pada 

saat pre tes adalah 53,18. Dari hasil pengamatan telah diketahui 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

konvensional, mayoritas siswa masih kurang semangat dan antusias 

dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadith. Banyak siswa yang tidak 

memperhatikan pada saaat guru sedang berceramah menerangkan 

materi pelajaran, siswa masih pasif terhadap kegiatan belajar 

mengajar. Siswa lebih memilih melakukan aktifitas lain yang dirasa 

lebih menyenangkan, namun aktifitas tersebut menyimpang dengan 

pembelajaran. Seperti menggambar, suka ngobrol dengan teman 

yang lain, dan lain-lain.  

Selain itu, ketika peneliti mengajukan pertanyaan terhadap 

salah seorang sisiwa, siswa masih kurang respon, sedikit takut 

karena belum terbiasa aktif dalam pembelajaran. Apabila peneliti 

bertanya kepada siswa tentang materi yang belum difahami, siswa 

tersebut tidak ada yang berani mengungkapkan pendapatnya. 

Namun pengetahuan mereka juga masih tergolong rendah. Metode 

pembelajaran yang kurang bisa menarik perhatian siswa akan 

cenderung membuat siswa merasa bosan, malas, dan kurang 

bersemangat dalam belajar, dan akibatnya hanya sedikit atau bahkan 

tidak ada materi yang bisa diterima siswa dengan baik. 
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Berdasarkan dari data hasil pengamatan pra siklus ini, 

pelaksanaan pembelajaran membutuhkan berbagai cara untuk 

meningkatkan aktifitas maupun hasil belajar siswa untuk menjadi 

yang lebih baik. Diantaranya adalah metode maupun media 

pembelajaran yang digunakan, agar siswa lebih aktif dan semangat 

untuk melaksanakan pembelajaran, menghilangkan rasa malu dan 

takut, serta berani mengungkapkan pendapatnya, sehingga materi 

pelajaran bisa diterima siswa dengan baik. Oleh karena itu, untuk 

menyikapi hal diatas, selanjutnya peneliti menerapkan metode 

simulasi game dalam pembelajaran. Metode simulasi juga terdiri 

dari berbagai macam jenis simulasi. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan metode simulasi game untuk melakukan 

pembelajaran pada materi pelajataran Al-Qur’an Hadith materi 

toleransi. Dengan metode simulasi ini, diharapkan siswa lebih aktif, 

semangat dan menyenangkan dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar.  

Pada pertemuan pertama yakni pelaksanaan siklus pertama, 

penerapan metode simulasi game masih belum efektif, siswa masih 

kurang memahami bagaimana metode permainan itu berlangsung, 

sebagian siswa masih tetap ada yang belum berani mengungkapkan 

pendapatnya. Hal ini dikaenakan siswa belum terbiasa dengan 

metode pembelajaran yang telah diterapkan. Rata-rata hasil belajar 

siswa yang diperoleh pada siklus pertama adalah 16,63 dengan 
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prosentase 18,80%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa dari pra siklus sampai siklus pertama mengalami 

peningkatan.  

Menanggapi kegagalan pada siklus pertama, peneliti 

melanjutkan penerapan metode yang sama pada siklus kedua. Untuk 

mengurangi kejenuhan, maka peneliti menggantikan kode angka 

yang ada pada kertas yang berbentuk pertanyaan, hiburan, maupun 

hukuman dengan menggunakan kode huruf hijaiyah. penggunaan 

metode yang sama diupayakan agar siswa semakin terlatih dan 

terbiasa dengan metode simulasi yang berbentuk permainan agar 

siswa lebih aktif pada saat pembelajaran berlangsung, lebih berani 

mengungkapkan pendapat ataupun gagasan yang dimiliki.  

Pada pelaksanaan siklus ke dua ini, aktifitas siswa sudah 

nampak adanya peningkatan daripada siklus sebelumnya, siswa 

bertambah semangat dan antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran hal ini dibuktikan dengan adanya siswa yang meminta 

untuk bermain lagi ketika permainan sudah selesai, siswa aktif dan 

senang dalam kegiatan diskusi kelompok. Siswa lebih banyak yang 

berani mengungkapkan ide, tidak takut ketika diiberi pertanyaan 

langsung oleh peneliti. Meskipun demikian, masih ada siswa yang 

mempunyai sikap pendiam yang tinggi, dia masih malu-malu ketika 

diberi pertanyaan langsung oleh peneliti. Hal ini diperlukan motivasi 
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yang lebih terhadap siswa, agar seluruh siswa bisa mengikuti 

pembelajaran dengan semangat, dan menyenangkan.  

Secara umum, hasil penelitian pada siklus ke dua ini 

mengalami peningkatan, baik dari aktifitas belajar siswa maupun 

dari hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus ke 

dua adalah 75, 90 dengan prosentase 20,13 %. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa dari hasil pelaksanaan siklus prtama menuju 

siklus ke dua mengalami peningkatan, yakni peningkatan prosentase 

hasil belajar siswa sebanyak 1,33%.  

Berikut ini berbagai pendapat dari siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi. 

Peneliti : “Bagaimana pendapatmu terhadap metode 

pembelajaran yang kita gunakan selama 2x pertemuan ini ?”  

a) Siswa (Dewi Nur Fatimah) “Menurut saya, pembelajarannya 

menyenangkan mbak, tidak jenuh dan lebih semangat 

mengikutinya. Apalagi ada hiburannya menyanyikan lagu religi 

yang sangat menghibur. Kemudian materinya lebih mudah 

diterima.”  

b) Siswa (Rivan, salah satu siswa yang suka gaduh diluar materi 

pembelajaran) “Menurut saya, permainannya asyik mbak, dan 

tidak bikin jenuh. Soalnya kalau hanya di ceramahin saya 

mengantuk dan akhirnya pengen ngobrol yang lain aja sama 

teman” 
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Peneliti : “Bagaimana pemahamanmu terhadap materi toleransi 

ketika menggunakan metode permainan simulasi seperti kemarin 

dan hari ini ?” 

 Siswa yang bernama Mitra Laras mengungkapkan :“Lebih 

mudah memahami materi mbak, apalagi banyak soal dalam 

permainan terkait surat-surat pendek, jadi mudah di ingat dan 

semakin hafal. Saya juga bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan 

tanpa harus membuka buku LKS.” 

Dari hasil wawancara dengan siswa di atas, serta dengan 

hasil observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung dapat 

disimpulkan bahwa metode simulasi game sudah dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa maupun aktifitas siswa dalam 

proses pembelajaran.  

Dari hasil pengamatan yang telah diperoleh, pelaksanaan 

siklus ke dua dari penelitian tindakan kelas ini dianggap sudah 

berhasil, namun kurang memuaskan, sehingga peneliti mencoba lagi 

dengan melakukan kegiatan siklus berikutnya, yaitu siklus ke tiga.  

Pada pelaksanaan siklus ke tiga ini, aktifitas siswa sudah 

nampak adanya peningkatan daripada siklus sebelumnya, yakni 

siklus ke dua. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya aktifitas 

siswa sebagai berikut : 

a) Siswa saling berebut untuk menjawab soal spontan yang telah 

diberikan oleh peneliti. 
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b) Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran dengan metode 

permainan simulasi. 

c) Siswa lebih aktif dari siklus II. 

d) Siswa lebih menunjukkan sikap kerja sama nya saat diskusi 

berlangsung. 

e) Siswa lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas. Hal itu 

dikarenakan setelah asyik melakukan kegiatan permainan 

simulasi guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari pada waktu itu. Kemudian guru baru memberikan 

soal-soal latihan kepada siswa. 

f) Konsentrasi siswa saat pembelajaran berlangsung sangat baik. 

Secara umum, hasil penelitian pada siklus ke tiga ini 

mengalami peningkatan, baik dari aktifitas belajar siswa maupun 

dari hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus ke 

tiga adalah 93,63 dengan prosentase 23,35 %. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa dari hasil pelaksanaan siklus ke dua menuju 

siklus ke tiga mengalami peningkatan, yakni mengalami 

peningkatan prosentase hasil belajar siswa sebesar 3,22%. 

Berikut adalah tabel komparasi keaktifan siswa dari berbagai 

aspek yang telah diamati mulai dari kegiatan pra siklus hingga siklus 

ke tiga. 
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Tabel 4.19 

Data Komparasi Keaktifan Siswa Kelas VII A Mulai Pra Siklus 

Hingga Siklus III 

No Nama siswa 

Nilai Rata-Rata Keaktifan Siswa 

Pra 

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Abidzar 
Alghifari 

56,67 56,67 66,67 73,33 

2 Ahmad Habib 

M 

60,00 63,33 66,67 76,67 

3 Ananta Eka N 60,00 56,67 70,00 70,00 

4 Bangkit Atmojo 
P 

53,33 56,67 66,67 70,00 

5 Bintang 

Nugraha R 

56,67 66,67 66,67 76,67 

6 David Adi 
Pratama 

50,00 60,00 66,67 63,33 

7 Dewi Nur 

Fatimah 

56,67 56,67 70,00 80,00 

8 Erlangga Rehan 
W 

50,00 60,00 70,00 73,33 

9 Mitra Laras 

Tiama 

50,00 60,00 73,33 76,67 
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10 Muhammad 
Rivan 

50,00 63,33 76,67 76,67 

11 Ois Lingga 

Dewanti 

50,00 60,00 73,33 76,67 

 

2) Hasil Akhir Pelaksanaan Penerapan Metode Simulasi Game 

Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis Materi Toleransi Kelas 

VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

metode simulasi pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi 

toleransi memperlihatkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel perbandingan berikut ini : 

Tabel 4.20 

Komparasi Keberhasilan Siswa Kelas VII 

Mulai Pra Siklus sampai Siklus III 

No Kegiatan Nilai rata-rata Jumlah Siswa 
Tuntas 

1 Pra Siklus 53,18 1 dari 11 siswa 

2 Siklus I 63,18 7 dari 11 siswa 

3 Siklus II 75,90 10 dari 11 siswa 

4 Siklus III 93,63 11 dari 11 siswa 

   

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa. Penggunaan metode simulasi game pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi pada siswa kelas 

VII A MTs PGRI Selur menunjukkan adanya keberhasilan yang 

memuaskan. Sebelum memulai pelaksanaan siklus I, peneliti 

mengadakan pre tes terlebih dahulu, namun hasil yang dicapai 
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menunjukkan hampir seluruh siswa tidak mencapai nilai KKM, dan 

hanya satu siswa saja yang mencapai nilai KKM. Dengan berbagai 

pertimbanagan dengan segala kondisi yang ada, MTs PGRI Selur 

menggunakan nilai 65 sebagai nilai KKM pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadith. Pra Siklus dilakukan dengan penjelasan materi 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hal itu dilakukan 

dengan mengacu pada penggunaan metode pembelajaran Al-Qur’an 

Hadith seperti biasa. 

Setelah pra siklus selesai dilakukan, pada pertemuan 

selanjutnya peneliti langsung melakukan penelitian tindakan kelas 

siklus I, pelaksanaan siklus I berjalan dengan lancar. Hasil akhir dari 

siklus I baik dari nilai rata-rata maupun jumlah siswa yang mencapai 

nilai ketuntasan minimal juga mengalami peningkatan dari pra 

siklussebelumnya. Nilai rata-rata kelas pada siklus I mencapai 

63,18, sedangkan jumlah siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 

7 siswa dari 11 siswa.  

Melihat hasil dari siklus I belum memuaskan, karena masih 

ada siswa yang belum bisa mencapai nilai KKM, maka peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian tindakan kelas pada siklus 

II. Penelitian tindakan kelas pada siklus II dilakukan seperti pada 

siklus I dengan menggunakan metode pembelajaran yang sama. 

Hasil dari siklus II menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I, 

baik dari nilai rata-rata maupun jumlah siswa yang mencapai nilai 



147 
 

 

KKM. Nilai rata-rata yang diperoleh dari siklus II ini adalah 75,90 

dan jumlah siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 10 siswa. Jadi 

masih ada 1 siswa yang belum mencapai nilai KKM. 

Hasil dari siklus II menunjukkan masih ada 1 siswa yang 

belum bisa mencapai nilai KKM. Hal itu dirasa belum mencapai 

kepuasan, maka peneliti melakukan penelitian kembali untuk 

melanjutkan penelitian pada siklus III. Siklus III dilakukan pada 

pertemuan berikutnya dengan proses dan metode pembelajaran yang 

sama yaitu dengan mengunakan metode simulasi game. Hasil dari 

siklus III mencapai peningkatan baik dari nilai rata-rata maupun dari 

jumlah siswa yang mencapai nilai KKM. Nilai rata-rata yang 

diperoleh pada siklus III ini adalah 93,63. Pada siklus III ini semua 

siswa bisa mendapatkan nilai lebih dari nilai KKM. peningkatan 

pada siklus ini sangat memuaskan. Semua siswa bisa mendapatkan 

nilai diatas nilai KKM.  

Dengan hasil yang diperoleh pada siklus III, peneliti 

memutuskan untuk tidak melakukan penelitian pada siklus 

berikutnya. Karena penggunaan metode simulasi game ini sudah 

terbukti bisa untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Dari data-data yang diperoleh dan telah dipaparkan pada bab IV, maka 

peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa hal dari paparan data yang ada, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi game 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi pada siswa kelas 

VII A  MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo, mulai dari penyusunan 

instrument pembelajaran, pembentukan kelompok simulasi, menyusun 

lembar penilaian terhadap hasil belajar siswa, menyusun soal pra siklus, 

menyusun soal post tes yang diberikan setiap akhir pembelajaran dari 

masing-masing siklus, menyiapkan sumber belajar yang dibutuhkan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi game 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi pada siswa kelas 

VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo. Keberhasilan pembelajaran 

tersebut dapat diketahui dari meningkatnya nilai hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran. 

3. Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi game 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadith materi toleransi pada siswa kelas 

VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo dilakukan setiap akhir siklus. 
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Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

dalam menggunakan metode simulasi yang telah diterapkan. Dari hasil 

evaluasi yang telah dilakukan terlihat prosentase nilai siswa siklus 

pertama 18,80 %, siklus ke dua 20,13% dan siklus ke tiga  mencapai 

23,35%. Sedangkan rata-rata nilai yang diperoleh pada siklus pertama 

adalah 63,18, siklus ke dua 75,90, dan siklus ke tiga mencapai 93,63. 

4. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan menerapkan metode 

simulasi game pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi 

pada siswa Kelas VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo telah 

berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat diketahui dari 

observasi peneliti pada proses belajar mengajar, hasil postes, serta 

aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. 

b. Saran 

Kami selaku peneliti dan penulis karya ilmiah ini, memiliki beberapa 

saran yang positif demi terwujudnya dan berkembangnya proses 

pembelajaran di kelas agar lebih efektif dalam menyampaikan materi 

pelajaran, didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

yaitu: 

1. Dalam pemilihan metode dan media pembelajaran hendaknya di 

sesuaikan dengan materi pelajaran, serta kondisi lingkungan belajar 

siswa. Peneliti membuktikan bahwa metode simulasi mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadith 

materi toleransi, terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan, 
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siswa lebih aktif dan ceria. Dengan demikian pembelajaran bisa 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

2. Lembaga pendidikan dan pihak yang berwenang diharapkan mampu 

merealisasikan pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi, 

karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, metode simulasi 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits mater toleransi. 

3. Bagi siswa khususnya kelas VII A MTs PGRI Selur Ngrayun Ponorogo  

diharapkan untuk lebih meningkatkan hasil belajarnya dengan cara 

mempelajari kembali apa yang telah diperoleh di sekolah kemudian 

dipelajari kembali di rumah, sehingga dapat mendapatkan nilai yang 

memuaskan. 

4. Bagi peneliti lebih lanjut dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan 

metode simulasi terhadap variabel yang berbeda.  
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