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Dalam Pembelajaran saat ini idealnya menekankan pada minat belajar dan 
keaktifan siswa. Sebagai pusat belajar, siswa harus lebih aktif berkegiatan untuk 
membangun suatu pemahaman, keterampilan baik ketrampilan intelektual maupun 
ketrampilan motorik dan sikap atau perilaku dalam proses pembelajaran, karena 
hakekatnya belajar adalah proses yang aktif di mana siswa menggunakan fikirannya 
untuk membangun pemahaman. Realitanya timbul masalah dalam proses 
pembelajaran seperti: siswa kurang memperhatikan pelajaran, keluar masuk kelas 
tanpa izin, ngobrol dengan teman yang lain, bosan dengan pembelajaran dengan 
menggunakan metode yang konvensional serta penggunaan metode yang kurang 
tepat. Untuk itu peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan salah satunya dengan 
menerapkan  metode-metode yang dapat meningkatkan, minat belajar, keaktifan dan 
hasil belajar siswa.  Dari latar belakang tersebut disini peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang penerapan metode Sosiodrama dengan pendekatan 
tindakan kelas pada kelas III di Mi Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo.  

Tujuan penelitian adalah (1). Untuk mengetahui apakah penerapan metode 
sosiodrama dapat meningkatkan minat belajar siswa/siswi pada mata pelajaran 
Akidah Akhlak kelas III pokok bahasan Akhlak terpuji di Mi Ma‟arif Kadipaten 
Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. (2). Untuk mengetahui apakah 
penerapan metode sosiodrama dapat meningkatkan keaktifan siswa/siswi pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak kelas III pokok bahasan Akhlak terpuji di Mi Ma‟arif 
Kadipaten Babadan Ponorogo  tahun pelajaran 2014/2015. (3). Untuk mengetahui 
apakah penerapan metode sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar siswa/siswi 
pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas III pokok bahasan Akhlak terpuji di Mi 
Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015.  

Penelitian  ini menggunakan metode Penelitian tindakan Kelas (PTK) yang 
disajikan dalam II siklus. Dalam setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu: 
perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi (observing), dan refleksi 
(reflecting).  

Berdasarkan analisis data ditemukan (1). Metode Sosiodrama dapat 
meningkatkan minat belajar siswa dalam setiap siklusnya, pada siklus I minat belajar 
65% dan siklus II 100%. (2). Metode Sosiodrama dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dalam setiap siklusnya, pada siklus I keaktifan 69% dan siklus II 100%.(3). 
Metode Sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam setiap siklusnya. 
Pada siklus I hasil belajar 81% dan siklus II 100%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Pendidikan merupakan sebuah proses dinamis dan berkelanjutan yang 

bertugas memenuhi kebutuhan siswa dan guru sesuai minat mereka masing-

masing. Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat siswa 

memperluas dan mengembangkan horizon keilmuan mereka, dan membantu 

mereka agar mampu menjawab tantangan dan gagasan baru di masa mendatang. 

Dengan  demikian,  pendidikan khususnya sekolah, harus memilki sistem 

pembelajaran yang menekankan pada poroses dinamis yang berdasarkan pada 

upaya meningkatkan keingintahuan siswa tentang dunia. Pendidikan harus 

mendesain pembelajaran yang responsife dan berpusat pada siswa agar minat dan 

aktivitas belajar mereka terus meningkat. Pendidikan juga mempunyai peranan 

yang sangat menetukan bagi perkembangan dan perwujudan dari individu, 

terutama bagi pembangunan bangsa dan negara kemajuan suatu kebudayaan 

bergantung pada cara kebudayaan mengenali, menghargai dan memanfaatkan 

sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang 

diberikan kepada anggota guru kepada siswa. 

              Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Untuk 

mengetahui sesuatu, manusia dapat menggunakan inderanya seperti mendengar, 

melihat, merasa, mencium, dan meraba. Semua pengetahuan yang didasarkan 
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secara inderawi dikategorikan sebagai pengetahuan empiris, artinya pengetahuan 

yang bersumber dari pengalaman. Oleh  karena itu, pengalaman menjadi bagian 

penting dari seluk beluk adanya pengetahuan. Setiap orang memiliki pengetahuan 

karena pernah mengalami sesuatu dan setiap pengalamanya dapat dijadikan 

landasan berfikir dan bertindak.
1
 

                Keberhasilan proses pembelajaran dalam suatu sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kompetensi guru sebagai pendidik professional. Dalam 

peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru disebutkan bahwa guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran, guru 

membelajarkan peserta didik melalui berbagai kegiatan, seperti mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik sesuai tujuan pembelajaran. Di dalam melaksanakan proses 

pembelajaran tersebut, guru akan menjadi  pihak yang berhak untuk mengambil 

keputusan atau inisiatif secara rasioanal sadar, dan terencana mengenai tujuan 

pembelajaran dan pengalaman belajar apa yang hendak ia berikan kepada peserta 

didiknya serta menentukan berbagai sumber belajar dan alat evaluasi 

                                                           
1
 Herabudin,  Ilmu Alamiah Dasar , (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010),  87. 
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pembelajaran yang digunakan untuk meraih tujuan dan pengalaman-pengalaman 

tersebut.
2
 

Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan membimbing 

siswa agar siswa berkembang sesuai tugas-tugas perkembanganya melatih 

keterampilan baik keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik 

sehingga siswa berani hidup di masyarakat yang cepat berubah dan penuh 

persaingan, memotivasi siswa agar mereka dapat memecahkan berbagai persoalan 

hidup dalam masyarakat yang penuh tantangan dan rintangan, dan  mermbentuk 

siswa yang inovatif dan kreatif. Seorang guru perlu memiliki kemamapuan 

merancang dan mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran yang 

dianggap cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan 

siswa.
3
 

Pendidikan merupakan asset yang paling berharga bagi bangsa ini. Itulah 

sebabnya proses pendidikan diharapkan dapat berjalan secara optimal dan 

berkualitas. Sementara, inti dari proses pendidikan itu sendiri adalah proses 

pembelajaran. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa keberhasilan dalam 

meraih fungsi dan tujuan pendidikan nasional sangat berkelindan dengan 

keberhasilan guru dalam menjalankan proses pembelajaran yang optimal dan 

berkualitas. Pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan berkualitas 

                                                           
2
 Novan Ardi Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yogyakarta:Arruz Media. 

2013),29. 

 
3
 Wina Sanjaya,  Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kecana, 2011), 14-15. 
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manakala seperangkat kopetensi sebagai rumusan dari tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Di sinilah guru dapat berperan sebagai seorang desainer pembelajaran 

yang dapat merancang proses pembelajaran secara optimal dan berkualitas, yaitu 

proses pembelajaran yang dapat mengantarkan siswa untuk mencapai berbagai 

kopentensi yang telah di rumuskan.
4
 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk 

dapat mengaktifkan minat belajar, keaktifan dan hasil belajar siswa secara 

individu maupun kelompok adalah metode sosiodrama. Metode pembelajaran ini 

bersifat menyenangkan, dan dimana siswa terlibat secara aktif dan partisipasi 

dalam langkah pembelajaran, serta menumbuhkan rasa kepuasan dan pemantapan 

pada diri anak dalam memahami pembelajaran, dan dalam metode ini lebih 

menekankan cara memerankan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah 

sosial, dan dengan metode ini siswa akan lebih mudah untuk memahami materi 

pelajaran. Metode ini dapat meningkatkan minat belajar, keaktifan, dan hasil 

belajar siswa.   

Berdasar observasi awal menunjukan bahwa, proses pembelajaran pada 

siswa kelas III di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 17 Oktober 2014, 

masih sering dijumpai adanya permasalahan  yang berkaitan dengan metode 

mengajar, kreativitas guru dan penggunaan sarana atau media pembelajaran. Hal 

ini akan berdampak pada daya serap siswa dan juga gairah siwa dalam mencerna 

                                                           

 
4
 Novan Ardi Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yogyakarta:Arruz Media.2013), 9. 
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pelajaran tersebut. Siswa menjadi kurang tertarik, tidak bersemangat bahkan 

menumpulkan daya kreativitasnya dalam belajar.
5
 

Meskipun penggunaan metode tersebut bisa menggairahkan semangat 

belajar siswa, akan tetapi masih perlu adanya beberapa variasi dan inovasi yang 

perlu  dikembangkan dan digunakan agar kesanya tidak monoton dan tidak 

membosankan. Dengan adanya pembelajaran ini, guru dapat menggunakan 

metode yang sesuai untuk dipakai dalam pembelajaran di antaranya variabel 

metode Sosiodrama, yaitu suatu bentuk metode mengajar dengan cara 

memerankan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial. 

Kadang-kadang, metode ini disebut juga dengan “Bermain peranan”. Metode 

Sosiodrama dan bermain peranan, keduanya bisa disebut dengan metode 

dramatisasi. Variabel ini memupuk keberanian siswa dalam memerankan sesuatu 

peristiwa social. siswa dapat mengambil kesimpulan yang tepat karena peristiwa 

atau duplikat peristiwanya langsung dihayati Melatih siswa untuk berfikir 

sistimatis dan menyusun buah pikiranya dengan teratur.
6
 

Pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, pelajaran Akidah Akhlak adalah suatu 

pelajaran yang isi materinya mempelajari tentang rukun iman yang berkaitan 

dengan pengenalan, penghayatan asmaul husna, keteladanan, akhlak terpuji, dan 

perilaku yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Akidah 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan siswa kelas III MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo, hari 

jum‟at, tanggal 17 oktober 2014, pukul 09.30 Wib.   
6
 Mel Silbermen, Active Learning 101 Stategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta:Pustaka Insan 

Madani, 1996), 161-162. 
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merupakan suatu ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan, 

sedangkan Akhlak adalah perilaku yang dimiliki manusia, baik Akhlak yang 

terpuji maupun yang tercela. Dalam proses pembelajaran diperlukan suatu 

pemahaman dan keyakinan, serta pengalaman.
7
 

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu dicari suatu strategi atau 

metode yang dapat mendukung proses pembelajaran Akidah Akhlak untuk dapat 

meningkatkan minat belajar, keaktifan, dan hasil belajar siswa dalam belajar 

Akidah Akhlak. Salah satu metode pembelajaran yang sedang di uji saat ini 

adalah metode sosiodrama.  

Untuk meningkatkan minat belajar, keaktifan, dan hasil belajar siswa 

maka perlu diciptakan situasi dan kondisi pembelajaran bervariasi yang menuntut 

siswa untuk lebih aktif. Adapun metode yang cocok dengan karakteristik siswa 

kelas III adalah metode Sosiodrama serta melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dalam proses pembelajaran, sehingga Kegiatan Mengajar (KBM) akan 

lebih menyenangkan dan mencapai sasaran dengan tujuan yang diinginkan.  

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian teoritik untuk 

meneliti  “Upaya Meningkatkan Minat Belajar, Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran  Aqidah Akhlak Melalui Metode Sosiodrama  (Penelitian 

Tindakan Kelas Di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo Kelas III Pokok 

Bahasan Akhlak Terpuji Tahun Pelajaran 2014/2015) 

                                                           
7
 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), 

102. 



8 
 

 

B. Identifikasi Masalah Dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Suatu penelitian ilmiah di dalamnya terdapat identifikasi masalah yang 

digunakan peneliti sebagai arahan, dasar, dan tendensi atas penelitian yang 

akan dilakukan. Adapun identifikasi yang penulis maksudkan berkaitan 

dengan judul di atas adalah sebagai berikut: 

a. Guru kelas belum maksimal dalam penggunaan metode pada proses 

pembelajaran  untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam 

belajar. 

b. Metode pembelajaran yang digunakan kurang menyenangkan dan kurang 

membangkitkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

c. Kurang aktifnya  siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini di 

karenakan  siswa sulit untuk memahami dan menghafal materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

d. Metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat dengan minat belajar, 

keaktifan, dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak.  

2. Pembatasan Masalah 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan dianalisis dalam 

skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran tentang batasan-batasan 

masalahnya. Adapun batasan-batasan tersebut yaitu: 

a. Penelitian ini membahas tentang Upaya Meningkatkan Minat Belajar, 

Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran  Akidah Akhlak 



9 
 

 

Melalui Metode Sosiodrama  (Penelitian Tindakan Kelas di MI Ma‟arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo Kelas III Pokok Bahasan Akhlak Terpuji 

Tahun Pelajaran 2014/2015). 

b. Analisa dalam penelitian ini dilaksanakan dengan analisis penelitian 

tindakan kelas (PTK). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah metode sosiodrama dapat meningkatkan minat belajar siswa/siswi 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas III pokok bahasan Akhlak terpuji di 

MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana metode sosiodrama dapat meningkatkan keaktifan siswa/siswi 

pada mata pelajaran akidah akhlak kelas III pokok bahasan Akhlak terpuji di 

MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

3. Apakah metode sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar siswa/siswi 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas III pokok bahasan Akhlak terpuji di 

MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa/siswi pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak kelas III dalam penerapan metode sosiodrama pokok bahasan 

Akhlak terpuji di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015.  



10 
 

 

2. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa/siswi pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak kelas III dalam penerapan metode sosiodrama pokok bahasan 

Akhlak terpuji di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015.  

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa/siswi pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak kelas III dalam penerapan metode sosiodrama pokok bahasan 

Akhlak terpuji di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015.  

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian tindakan kelas akan memberikan manfaat bagi proses 

pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis diantara lain: 

1. Secara Teoretis 

Dalam teoritik penelitian ini bermanfaat untuk wawasan keilmuan 

terhadap metode Sosiodrama untuk meningkatkan minat belajar, keaktifan, 

dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran kelas III pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak pada pokok bahasan Akhlak terpuji di MI Ma‟arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014l2015. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Guru  

Meningkatkan efektifitas pembelajaran Akidah Akhlak melalui  

variasi gaya mengajar. Memperkaya  wawasan dalam proses pembelajaran  
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yang dapat meningkatkan ketepatan dalam memilih metode pembelajaran 

yang sesuai dengan kondisi siswa. Memperoleh seperangkat pengalaman 

dalam penerapan metode Sosiodrama sehingga mempermudah dalam 

mentransfer ilmu kepada siswa. Serta Meningkatkan profesionalisme guru. 

b. Sekolah  

Dapat meningkatkan kualitas sekolah Sebagai sumbangan fikiran 

dan untuk menambah referensi perpustakaan berupa hasil penelitian. 

c. Siswa 

Meningkatkan shasil belajar siswa sehingga siswa dapat lebih 

mudah dalam memahami materi, serta membantu siswa untuk melatih 

keberanian siswa menyampaikan ide yang dimiliki siswa. 

d. Penulis 

    Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah         

wawasan, pengalaman, memperkaya pengetahuan dibidang pendidikan.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 

lima bab yang berisi: 

Bab I :  Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,  identifikasi 

dan pembatas masalah, rumusan masalah dan cara pemecahanya, tujuan 

penelitian tindakan kelas, manfaat penelitian tindakan kelas, dan 
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sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam memaparkan data. 

Bab II :  Berisi kajian pustaka, yang berisi tentang deskripsi teori, telaah pustaka, 

kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk 

mempermudah peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab III:  Berisi metode penelitian, yng meliputi obyek tindakan kelas, setting 

penelitian dan subyek penelitian tindakan kelas, variabel yang diamati, 

prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

Bab IV: Berisi temuan dari hasil penelitian yang berisi gambaran singkat lokasi 

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

pembahasan. 

Bab V: Berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini    

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIK, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Landasan Teoritik 

1. Hakikat Pembelajaran Sosiodrma 

a. Devinisi metode pembelajaran 

1). Metode pembelajaran merupakan cara yang teratur dan ilmiah dalam 

mencapai maksud untuk memperoleh ilmu atau juga merupakan 

cara mendekati, mengamati, menganalisis, dan menjelaskan suatu 

fenomena dengan menggunakan landasan teori. Ruhani 

mendefinisikan metode sebagai suatu cara kerrja yang sistematik 

dan umum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.
8
 

2). Metode pembelajaran, yang di definisikan oleh Oemar Hamalik 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, internal material fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Jadi, metode pembelajaran adalah sebagai cara yang digunakan 

                                                           
8
 Jamil Suprihatiningrum,  Strategi Pembelajaran,  (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 154-155. 

12 
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guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
9
 

b. Variabel metode pembelajaran diklasifikasi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:  

1) Strategi pengorganisasian (organizational strategy) adalah metode 

untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk 

pembelajaran.”Mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan 

seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan 

lainya.  

2) Strategi penyampaian (delivery strategy) adalah metode untuk  

menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan atau untuk 

menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. 

3) Strategi pengelolaan  (management strategy) adalah metode untuk 

menata intraksi antara si belajar dan variabel metode pembelajaran 

lainya.
10

 

c. Definisi Metode Sosiodrama 

1) Metode Sosiodrama adalah suatu bentuk metode mengajar dengan 

cara memerankan  tingkah laku dalam hubungannya dengan 

masalah-masalah sosial. Kadang-kadang metode ini disebut juga 

dengan “Bermain peran”. Metode Sosiodrama dan bermain peran, 

keduanya bisa disebut dengan metode dramatisasi. 

                                                           
9
 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem, (Semarang: Rasail Media 

Group, 2008), 9. 
10

 Hamzah,  Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2009), 17-18. 
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2) Kegunaan Sosiodrama 

a) Materi pelajaran dimaksudkan untuk menerangkan suatu 

peristiwa di dalamnya menyangkut orang banyak dan 

berdasarkan pertimbangan dikdaktis lebih baik didramatisasikan 

agar dengan demikian peristiwanya akan lebih jelas dan dapat 

dihayati oleh siswa.  

b) Kita menghendaki agar siswa dapat melatih diri, menyelesaikan 

masalah-masalah sosial psychologis 

c) Kita menginginkan agar siswa melatih diri bergaul yang bemberi 

kemungkinan pengenalan terhadap orang lain terutama masalah-

masalah sosial yang dihadapinya. 

3) Kelebihan dan Kelemahan metode Sosiodrama 

a) Kelebihan metode Sosiodrama  

(1) Memupuk keberanian siswa dalam memerankan sesuatu 

peristiwa sosil. 

(2) Siswa dapat mengambil kesimpulan yang tepat karena 

peristiwa/duplikat peristiwanya langsung dihayati. 

(3) Melatih siswa untuk berfikir sistematis dan menyusun buah 

pikiranya dengan teratur. 

b) Kelemahan metode Sosiodrama  

(1) Membutuhkan banyak waktu dan fasilitas-fasilitas   pelajaran 

yang cukup. 
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(2) Memerlukan persiapan yang matang dan teliti karena itu 

membutuhkan tenaga guru yang kreatif. 

(3) Sifat segan dan malu pada sebagian murud-murid dapat 

mengakibatkan ketidaksempurnaan dramatisasi yang berarti 

tujuan pelajaran tidak mencapai sasaranya.
11

 

c) Tujuan Sosiodrama 

1) Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan 

orang lain. 

2) Dapat belajar bagaimana bagaimana membagi tanggung 

jawab. 

3)  Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam 

situasi kelompok  secara sepontan. 

4) Merangsang kelas untuk berfikir dan memecahkan 

masalah.
12

 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian minat belajar   

Minat adalah kecenderungan jiwa yang relative menetap kepada 

diri seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan senang. Menurut 

Berhard “minat” timbul atau muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan 

timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar 

                                                           
11

 Zainuddin Dja‟far, Didaktik Metodik, (Pasuruan:PT.Garoeda Buana Indah,1992),33-34. 
12

Syaifull Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,( Jakarta:PT.Rineka 

Cipta,2002),100. 
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atau bekerja, dengan kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan 

dan penyebab partisipasi dalam kegiatan.
13

  

Minat pada dasarnya adalah perasaan menyukai dan keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuru. Dalam hal ini, 

besar kecilnya minat sangat tergantung pada penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu tentu akan lebih 

memperhatikan dengan senang, lepas bebas dan tanpa ada tekanan. Suatu 

minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa 

siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya dan dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang 

memiliki minat terhadap obyek tertentu cendrung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap obyek tersebut. Minat dapat menjadi 

sebab sesuatu kegiatan dan sebagai hasil dari keikutsertaan dalam suatu 

kegiatan. Karena itu minat belajar adalah kecendrungan hati untuk  

belajar untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan melalui 

usaha, pengajaran atau pengalaman. The Liang Gie menyatakan minat 

berarti sibuk, tertarik atau terlihat sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan 

karena menyadari pentingnya kegiatan itu.
14

 

                                                           
13

Muhammad Fathurohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta:Teras, 

2012), 173. 
14

 Tiraya Pakpahan, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran, (Jakarta: Pt 

Prestasi Pustakaaraya, 2011), 39. 
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Belajar adalah suatu kegiatan yang menimbulkan suatu 

perubahan tingkah laku yang relative tetap dan perubahan itu dilakukan 

lewat kegiatan, atau usaha yang disengaja. Jadi minat belajar adalah 

aspek psikologi seseorang yang menampakan diri dalam beberapa gejala, 

seperti: gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses 

perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari 

pengetahuan dan pengalaman, dengan kata lain, minat belajar itu adalah 

perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang (Siswa) terhadap belajar 

yang ditunjukan melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam 

belajar.15
  

Menurut Gagne, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana suatu organisasi berubah prilakunya sebagai akibat 

pengalaman.16 Para pedagog dan psikolog berpendapat bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan prilaku. Prilaku mengundang arti yang 

sangat luas, meliputi pengetahuan kemampuan berfikir, 

skill/ketrampilan, penghargaan terhadap sesuatu sikap, minat, dan 

semacamnnya.  Jadi minat sangat erat berhubungannya dengan belajar, 

belajar tanpa minat akan terasa menjemukan, dalam kenyataannya tidak 

semua belajar siswa didorong oleh faktor minatnya sendiri, ada yang 
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 Muhammad  Fathurohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras 

, 2012), 173-174. 
16

 Yayat  Sri Hayati, Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Pt Gelora Aksara  

Pratama, 2011), 2. 
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mengembangkan minatnya terhadap materi pelajaran dikarenakan 

pengaruh dari gurunya, temanya, orang tuanya. Oleh sebab itu, sudah 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab sekolah untuk menyediakan 

situasi dan kondisi yang bias merangsang minat siswa terhadap belajar.17 

b. Faktor-faktor  yang mempengaruhi minat belajar. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar  

seseorang, akan tetapi dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar  antara lain: 

1) Peserta didik dengan sejumlah latar belakangnya, yang mencakup: 

tingkat kecerdasan, bakat, minat, motivasi, keyakinan, kesadaran, 

kedisiplinan, tanggung jawab. 

2) Pengajar yang professional yang memiliki: kompetensi pedagogic, 

kompetensi social, kompetensi personal, kompetensi professional, 

kualifikasi pendidikan yang memadai. 

3) Atmosfir pembelajaran partipatif dan interaktif yang di 

manifestasikan dengan adanya komunikasi timbale balik dan multi 

arah secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

4) Sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Yang 

mencakup:  
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 Burhanuddin, Cara Belajar yang Sukses di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), 

3. 
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a) Lahan tanah, antara lain kebun sekolah, halaman, dan lapangan 

olahraga. 

b) Bangunan, antara lain ruangan kantor, kelas, laboratirium, 

perpustakaan, dan ruang aktivitas ekstra kurikuler. 

c) Perlengkapan, antara lain alat tulis kantor, media pembelajaran, 

baik elektronik maupun manual. 

5) Kurikulum sebagai kerangka dasar atau arahan, khusus mengenai 

perubahan prilaku peserta didik secara integral, baik yang berkaitan 

dengan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

6) Lingkungan agama, social, budaya, politik, ekonomi, ilmu, dan 

teknologi serta lingkungan alam sekitar, yang mendukung 

terlaksananya proses pembelajaran. 

7) Atmosfir kepemimpinan pembelajaran yang sehat, partipatif, 

demokratis, dan situasional yang dapat membangun kebahagiaan 

intelektual (intelectual happiness), kebahagiaan emosional 

(emotional happiness), dan kebahagiaan spiritual (spiritual 

happiness). 

8) Pembiyaan yang memadai, baik biaya rutin (recurrent budget) 

maupun biaya pembangunan yang datangnya dari pihak pemerintah, 

orang tua, maupun stakeholder.18 
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 Hanifah, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2012), 8-9. 



21 
 

 

3. Keaktifan 

a. Pengertian Keaktifan siswa dalam belajar 

Cara belajar siswa aktif merupakan istilah yang bermakna sama 

dengan (student active learning). Secara harfiah cara belajar siswa aktif  

dapat diartikan sebagai sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional untuk 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara kognitiif, afektif 

dan psikomotorik.
19

 

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas merupakan 

aktifitas mentransformasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimilikinya, berfikir kritis dan memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu pengajar 

dapat merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga 

merangsang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas belajar yang dimaksud disini adalah aktifitas jasmaniah 

maupun aktivitas mental. Aktivitas belajar siswa dapat digolongkan ke 

dalam beberapa hal: 

1) Aktivitas Visual (visual activites) seperti membaca, menulis, 

melakukan eksperimen dan demonstrasi. 
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2) Aktivitas Lisan (oral activites) seperti bercerita, membaca sajak, 

tanya jawab, diskusi, menyanyi. 

3) Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan 

penjelasan guru, ceramah dan pengarahan. 

4) Aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik menari dan 

melukis. 

5) Aktivitas menulis (writing activites) seperti mengarang, membuat 

makalah, membuat surat.
20

 

Dalam proses pembelajaran, MC Keachie mengemukakan 7 

aspek terjadinya keaktifan siswa, yaitu sebagai berikut: 

1) Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan belajar-

mengajar.  

2) Penekanan  pada aspek afektif dalam pengajaran. 

3) Partisipasi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

utama yang berbentuk interaksi antar siswa. 

4) Penerimaan guru terhadap perbuatan dan sumbangan siswa yang 

kurang relevan atau salah.  

5) Keeratan hubungan  kelas sebagai kelompok. 

6) Kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengambil 

keputusan yang penting dalam kegiatan di sekolah. 
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7) Jumlah waktu yang digunakan untuk menangani masalah pribadi 

siswa, baik yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan 

dengan pelajaran.
21

 

b. Ciri-ciri Siswa Aktif 

Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong 

semua siswa aktif melakukan kegiatan belajar secara nyata. 

Ada beberapa ciri yang harus tampak dalam proses belajar 

mengajar, yaitu: 

1) Situasi kelas menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

secara bebas, tetapi terkendali. 

2) Guru tidak mendominasi pembicaraan, tetapi lebih banyak 

memberikan rangsangan berfikir kepada siswa untuk memecahkan 

masalah.  

3) Guru menyediakan dan mengusahakan sumber belajar bagi siswa. 

4) Kegiatan belajar siswa bervariasi 

5) Hubungan guru dengan siswa sifatnya harus mencerminkan 

hubungan manusiawi bagaikan hubungan bapak-anak, bukan 

hubungan pimpinan dan bawahan. 

6) Situasi dan kondisi kelas tidak kaku terikat dengan susunan yang 

mati, tetapi sewaktu-waktu diubah sesuai dengan kebututuhan siswa. 
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7)  Belajar tidak hanya dilihat dan diukur dari segi hasil yang dicapai 

siswa, tetapi juga dilihat dan diukur dari segi proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa.  

8) Adanya keberanian siswa mengajukan pendapatnya melalui 

pertanyaan atau pernyataan gagasanya, baik yang diajukan kepada 

guru maupun kepada siswa lainya dalam permecahan masalah 

belajar. 

9) Guru senantiasa menghargai pendapat siswa, terlepas dari benar atau 

salah, dan tidak diperkenankan membunuh, mengurangi, atau 

menekan pendapat siswa di depan siswa lainya. Guru bahkan harus 

mendorong siswa agar selalu mengajukan pendapatnya secara 

bebas.
22

 

c. Prinsip-prinsip siswa aktif 

Proses belajar mengajar yang dapat memungkinkan Cara Belajar 

Siswa Aktif harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. 

Dalam pelaksanaan mengajar hendaknya diperhatikan beberapa prinsip 

belajar sehingga pada waktu proses belajar mengajar, siswa melakukan 

kegiatan belajar secara optimal. 

Ada beberapa prinsip belajar yang dapat menunjang tumbuhnya 

Cara Belajar Siswa Aktif, yaitu: 
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1) Stimulus Belajar 

Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi 

biasanya dalam bentuk stimulus. Stimulus tersebut dapat terbentuk 

verbal atau bahasa, visual, auditif, dan taktik.  

2) Perhatian dan Motivasi 

Perhatian dan Motivasi merupakan syarat utama dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa adanya perhatian dan motovasi, hasil belajar 

yang dicapai  siswa tidak akan optimal.  

3) Respons yang dipelajari 

Belajar adalah proses yang aktif sehingga, apabila tidak 

dilibatkan dalam berbagai kegiatan belajar sebagai respon siswa 

terhadap stimulus guru, tidak mungkin siswa dapat mencapai 

hasilbelajar yang dikehendaki.  

4) Penguatan 

Setiap tingkah laku yang diikuti oleh kepuasan terhadap 

kebutuhan siswa akan mempunyai kecenderungan untuk diulang 

kembali manakala diperlukan.  

5) Pemakaian dan Pemindahan 

Pikiran manusia mempunyai kesanggupan menyimpan 

informasi yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam hal ini penyimpanan 

informa si yang tidak terbatas ini penting sekali pengaturan dan 
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penempatan informasi sehingga dapat digunakan kembali apabila 

diperlukan.
23

 

4. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

mengikuti kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

prilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram 

dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran/ kegiatan 

instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. 

Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.24  

Disamping itu belajar merupakan suatu proses, sebagai suatau 

proses, sudah pasti ada yang diproses (masukan/ input) dan hasil 

pemprosesan (keluaran/ out put). Jadi dalam hal ini kita dapat melihat 

adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar. Proses adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

dalam mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah 
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kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima 

pengalaman belajaranya.25 

Hasil belajar akan tampak pada sejumlah aspek. Adapun aspek-

aspek itu adalah pengetahuan, pengertian, kebiasaan keterampilan, 

apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan 

sikap.26 

b. Karakteristik Perubahan Hasil Belajar 

Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik 

perilaku belajar yang terpenting antara lain adalah: 

1) Perubahan itensional  

Yakni perubahan yang terjadi berkat pengalaman atau praktek 

yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau perubahan yang 

bukan karena kebetulan. Yang mana dinyatakan oleh Anderson 

bahwa unsure kesengajaan adalah tak penting, yang terpenting ialah 

cara mengelola informasi yang diterima siswa pada waktu belajar 

terjadi. 

2) Perubahan Positif-Aktif 

Perubahan karena proses belajar bersifat positif dan aktif. 

Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan ( 

penambahan sesuatu yang baru dan baik). Hal ini juga bermakna 
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 Nana sudjana, Penilaian  Hasil  Proses Belajar  Mengajar , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni 

diperolehnya sesuatu yang baru (seperti pemahaman dan ketrampilan 

baru ) yang lebih baik dari pada apa yang telah ada sebelumnya. 

Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya 

seperti karena proses pematangan usaha siswa itu sendiri. 

3) Perubahan Efektif- Fungsional 

Efektif artinya berhasil guna, yakni perubahan itu membawa 

pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Fungsional 

artinya reatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan perubahan 

tesebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan ini biasanya 

bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan-perubahan 

positif lainya.
27

 

c. Klasifikasi Hasil Belajar 

Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotoris. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif 

tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat 

tinggi. 
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Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek,  yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi.  

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik yaitu a) 

gerakan reflek, b) ketrampilan gerakan dasar, c) kemampuan perseptual, 

d) keharmonisan atau ketepatan, e) gerakan ketrampilan kompleks, dan f) 

gerakan ekpresif dan interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh 

para guru disekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran.28 

Di dalam proses belajar mengajar di sekolah siswa harus 

memiliki karakteristik tertentu, baik fisiologis maupun psikkologis. 

Mengenai fisiologis ialah bagaimana kondisi fisiknya, panca indranya, 

dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut psikologis adalah: minat, 

tingkat kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, kemampuan kognitifnya 

dan sebagainya. Semua ini dapat mempengaruhi bagaimana proses dan 

hasil belajarnya.
29
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d. Tujuan Hasil Belajar 

Upaya untuk mencapai tujuan belajar yaitu perubahan tingkah 

laku, memberi petujuk bahwa belajar itu sendiri merupakan bagian dari 

tingkah laku manusia, yang mencerminkan adanya sikap dan perbuatan 

untuk belajar pada diri seseorang. Dikatakan sebagai suatu upaya 

perubahan tingkah laku karena kegiatan belajar bertujuan meningkatkan 

disposisi dan kemampuan. Disposisi yang dimaksud disini ialah sikap, 

pengetahuan, keterampilan dan nilai atau aspirasi.30 

Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan 

dan makna yang terkandung dalam belajar. Disebabkan oleh kemampuan 

berubah karena belajarlah, maka manusia dapat berkembang lebih jauh 

daripada makhluk-makhluk lainnya, sehingga ia terbebas dari 

kemandegan fungsinya sebagai khalifah Tuhan dimuka bumi. Boleh jadi, 

karena kemampuan berkembang melalui belajar itu pula manusia secara 

bebas dapat mengeksplorasi, memilih dan menetapkan keputusan-

keputusan penting untuk kahidupannya.
31

 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dapat dibedakan atas dua jenis yatu yang bersumber dari dalam diri 
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manusia, yang disebut faktor internal, dan faktor yang bersumber dari 

luar diri manusia yang belajar, yang disebut faktor ekternal. 

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yakni faktor biologis dan faktor 

psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan dan 

kesehatan, sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai faktor 

psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat dan 

kebiasaan belajar. 

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar 

dapat diklasifikasikan menjadi dua juga,  yakni faktor manusia 

(human) dan faktor non manusia seperti alam benda, hewan dan 

lingkungan fisik.32 

Hasil belajar juga dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan 

awal anak tentang materi akan dipelajari. Ini berarti bahwa guru perlu 

menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kapasitas intelegensi anak; dan 

pencapaian tujuan belajar perlu menggunakan bahan apersepsi, yaitu 

bahan pelajaran baru. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh adanya 

kesempatan yang diberikan kepada anak. Ini berarti bahwa guru perlu 

menyusun rancangan dan pengelolaan pembelajaran yang 
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memungkinkan anak bebas untuk melakukan eksplorasi terhadap 

lingkungannya.33  

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan kajian penelitian 

terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan oleh: 

1. M.Muhaimin (093111202), Tahun 2011 Dengan Judul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Aqidah Akhlak Pada Materi  Membiasakan Akhlak Terpuji 

Melalui Metode Sosiodrama Pada Siswa Kelas Vdi Mi An Nur Deyangan 

Kecamataan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011”. 

Hasil peneliti menunjukkan perolehan pencapaian sebagai berikut: 

pada siklus I 40%, siklus II 54,9% dan siklus III 78,3%. Penerapan metode 

Sosiodrama dan meningkatkan hasil prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran aqidah akhlak kelas V MI An Nur Deyangan yaitu dari 65,2 

menjadi 82,8 atau meningkat 17.6 poin. Berdasarkan analisis diperoleh 

kesimpulan bahwa ada perbedaan positif yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah penerapan metode sosiodrama dalam pembelajaran Aqidah Akhlak.  

Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu  dan peneliti sekarang:  

Memiliki keterkaitan pada hasil belajar, dalam pembelajaran metodenya juga 

sama hanya saja dalam penyampainya yang berbeda.  Peneliti terdahulu 

mengacu pada hasil belajar pembelajaran dengan menerapkan metode 

Sosiodrama, sedangkan peneliti sekarang mengacu pada minat belajar dan 
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hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan metode 

Sosiodrama yang diterapkan di kelas III MI Ma‟arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo. 

2. Penelitian terdahulu yang ke dua yaitu oleh Imas Sri Hartini (58471304), 

Tahun 2012 Dengan Judul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Melalui Metode Bermain Peran(Role 

Plaiying) Di Kelas V Mi Al Ikhlas Ciawilor Ciawigebang Kuningan Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

Hasil peneliti menunjukkan perolehan pencapaian sebagai berikut: 

Pada akhirnya hasil penelitian setiap siklusnya ada peningkatan, dan di siklus 

III peningkatan atau perubahannya sangat drastis menjadi 90% dengan 

ketentuan sebagai berikut: siklus I (60%), siklus II (70%) dan siklusIII (90%).  

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang: Memiliki keterkaitan terlatak pada metodenya.  Penelitian 

terdahulu mengacu pada meningkatkan motivasi pembelajaran dengan 

menerapkan metode bermain peran (Role playing, sedangkan peneliti 

sekarang mengacu pada  keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan 

menerapkan metode Sosiodrama yang diterapkan di kelas III MI Ma‟arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo. 
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4. Penelitian yang ketiga ini  dilakukan oleh Rubiyanto (093111239), Tahun 

2011 Dengan Judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas V Mi 

Muhammadiyah Progowati Mungkid Magelang Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Pokok Bahasan Akhlak Terpuji Melalui Metode Sosiodrama Tahun 

Pelajaran 2010/2011”.  

Dengan hasil sebagai berikut: Prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan setiap siklusnya. Nilai rata-rata tes tulis dari siklus I sampai 

siklus II juga mengalami peningkatan dibandingkan sebelum penerapan 

metode sosiodrama. Nilai rata-rata tes tertulis sebelum penerapan metode 

sosiodrama sebesar 58, nilai rata-rata siklus I sebesar 62,5dan nilai rata-rata 

siklus II sebesar 71,3. Selanjutnya prosentase ketuntasan belajarnya juga 

mengalami peningkatan yaitu pra siklus 20,16%, siklus I 58,33%, dan pada 

siklus II 83,33%. Sedangkan anak yang mendapat nilai telah mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal  (KKM)=65 juga mengalami peningkatan yaitu 

pra siklus ada 7 anak, pada siklus I 14 anak dan pada siklusII ada20 anak.  

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang: Keterkaitanya terletak pada metode sama-sama Sosiodrama. 

Peneliti terdahulu mengacu pada Prestasi belajar Siswa dalam pemecahan 

masalah dengan hasil  belajar, sedangkan peneliti sekarang mengacu pada  

minat belajar  siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan metode 

Sosiodrama yang diterapkan di kelas III MI Ma‟arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo. 
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C. Kerangka Berfikir 

1. Dengan menggunakan metode Sosiodrama dapat meningkatkan minat belajar 

siswa/siswi kelas III pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok Akhlak 

Terpuji di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

2. Dengan menggunakan Metode Sosiodrama dapat meningkatkan keaktifan 

siswa/siswi kelas III pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan 

Akhlak Terpuji di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015.  

3. Dengan menggunakan Metode Sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa/siswi kelas III pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan 

Akhlak Terpuji di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015.   

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Dalam Webster’s new International  Dictionary of Englis language, 

hipotesis didefinisikan sebagai sebuah proposisi, kondisi atau prinsip yang diduga 

yang mungkin tidak benar-benar diyakini  untuk menarik suatu konsekuensi logis 

dan denganya diaplikasikan suatu metode untuk menguji kesesuaiannya terhadap 

fakta.
34

 Hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan sementara terhadap masalah 

penelitian dimana kebenarannya masih terus diuji secara empirik, karena secara 

teoritis hipotesis sebagai jawaban sementara, maka dianggap paling mungkin dan 
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paling tinggi kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Sosiodrama dapat meningkatkan minat belajar hingga 70%  

siswa/siswi kelas III pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan  

akhlak terpiji di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

2. Metode Sosiodrama dapat meningkatkan keaktifan 70% siswa/siswi kelas III 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan  akhlak terpiji di MI 

Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Metode Sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar 70% siswa/siswi kelas 

III pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan  akhlak terpiji di MI 

Ma‟arifi Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilaksanakan di Mi Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo, 

dengan mengambil di kelas III. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang memfokuskan pada minat belajar, kreatifitas, dan hasil belajar 

peserta didik. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi objek tindakan 

kelas adalah: 

1. Minat belajar siswa-siswi dalam pembelajaran Akidah akhlak pokok 

bahasan akhlak terpuji kelas III di Mi Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Keaktifan siswa-siswi dalam pembelajaran Akidah akhlak pokok bahasan 

akhlak terpuji kelas III di Mi Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

3. Hasil belajar siswa-siswi dalam pembelajaran Akidah akhlak pokok bahasan 

akhlak terpuji kelas III di Mi Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 
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B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

1. Setting atau Lokasi PTK 

Penelitian bersifat praktis berdasarkan permasalahan riil dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak siswa kelas III Mi Ma‟arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

2. Karakteristik Subjek PTK 

Subjek pelaku penelitian tindakan kelas ini adalah peneliti sendiri, 

sedangkan subjek penerima penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas III 

yang berjumlah 26 siswa, dengan jumlah laki-laki 15 anak dan jumlah 

perempuan 11 anak. 

C. Teknik  dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah: 

1. Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara menggamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi 

seperti chek list, anecdotal record, ranting scale tentang hal-hal yang akan 

diamati atau diteliti.
35

 

2. Tes adalah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan  

maksud  untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan 
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skor angka.
36

 Tes yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  tes 

tulis yang berbentuk pilihan ganda.  

D. Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1) Minat belajar 

2) Keaktifan  

3) Hasil belajar siswa  

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Persiklus 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) yang berusaha mengkaji dan merefleksikan secara 

mendalam beberapa aspek dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu performance 

guru, interaksi guru siswa, interaksi antara siswa untuk dapat menjawab 

permasalahan penelitian. Adapun kajian dalam penelitian ini adalah tentang 

upaya meningkatkan minat belajar, keaktifan, dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak melalui metode Sosiodrama  kelas III di Mi Ma‟arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini dibagi ke dalam dua siklus yang disesuaikan dengan alokasi 

waktu dan topik yang dipilih. Dalam penerapanya penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur (Cyclical) yang terdiri dari  

empat tahapan yakni seperti skema dibawah ini:  
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Dst  
 

Gambar 3.1 Prosedur PTK 

 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Tindakan (Acting) 

c. Pengamatan (Observing) 

d. Refleksi (Reflecting)
37

 

Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk 

membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun,yang kembali ke 

langkah semula. Jadi, satu siklus adalah dari tahap penyusunan rancangan 

sampai dengan refleksi. 
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Identifikasi 

Masalah 

 

Perencanaan 

(Planning) 

Refleksi 

(reflecting) 

Siklus 1 
Tindakan (acting) 

Observasi 

(observing) 
Siklus 2 

 
Perencanaan ulang 
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Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan 

kelas, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari kemmis 

dan taggart mengatakan setiap siklus meliputi plaining (rencana), action 

(tindakan) observation (pengamatan), dan reflection ( refleksi).
38

  

Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan. 

1. Perencanaan 

Menyusun rancangan tindakan (planing). Dalam tahap ini, peneliti 

menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu  mendapat perhatian khusus 

untuk diamati, kemudian membuat instrument pengamatan untuk membantu 

peneliti mencari fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung.Pada tahapan 

ini dilakukan rencana kegiatan dengan menyesuaikan metode pembelajaran 

yang akan diterapkan sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai acuan 

pelaksanaan proses pembelajaran menyesuaikan dengan langkah-langkah 

pada metode pembelajaran yang diterapkan. Dalam hal ini, guru 

menggunakan metode sosiodrama dalam pembelajaran  Akidah Akhlak. 

b. Peneliti menyusun instrumen penilaian, mempraktikkan bermain peran 

dalam pembelajaran materi akhlak terpuji,dan lembar pengamatan 

aktivitas belajar. 

c. Menyusun lembar observasi hasil belajar,dan  kepribadian peserta didik. 
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d. Menyusun tes akhir setiap siklus 

2. Pelaksanaan tindakan (acting)  

Tahap dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas. Pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas memiliki tahapan tertentu yang disebut dengan 

siklus. Setiap siklus berisi satu tindakan pemecahan masalah yang secara 

bertahap tindakan ini akan ditingkatkan. Masing-masing siklus merupakan 

suatu upaya pemecahan masalah yang kemudian hasil analisis dan refleksinya 

menjadi dasar perencanaan peningkatan upaya pada siklus selanjutnya. 

a. Siklus I 

1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus I 

berdasarkan hasil obsevasi masalah. 

2) Dilakukan proses pembelajaran Akidah Akhlak siklus 1 sesuai 

rencana. 

3) Pelaksanaan observasi pembelajaran Akidah Akhlak siklus 1. 

4) Pengumpulan data pembelajaran Akidah Akhlak siklus 1. 

5) Penyusunan refleksi pembeljaran Akidah Akhlak siklus 1. 

b. Siklus Dua 

1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus 2 

berdasarkan pembelajaran 1 

2) Dilakukan proses pembelajaran Akidah Akhlak siklus 2 sesuai rencana 

3) Pelaksanaan observasi pembelajaran Akidah Akhlak siklus 2 
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4) Pengumpulan data pembelajaran Akidah Akhlak siklus 2 

5) Penyusunan refleksi pembelajaran Aqkidah Akhlak siklus 2 

Suatu penelitian tindakan kelas dapat terdiri dari beberapa siklus 

sesuai kebutuhan dan batasan masalah yang telah ditentukan. Penelitian yang 

bersifat reflektif ini dapat diakhiri ketika masalah-masalah yang dialami telah 

dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

sebanyak 2 siklus. 

3. Pengamatan 

Tahap pengamatan (observing), yaitu kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti yang bertindak. Kepada guru pelaksana yang berstatus 

sebagai pengamat agar melakukan pengamatan balik terhadap apa yang terjadi 

ketika tindakan berlangsung.  Dalam kegiatan ini, peneliti bersama dengan 

guru pengampu pelajaran Akidah akhlak melaksanakan pengamatan, 

pencatatan, dan menginterpretasi terhadap berlangsungnya pembelajaran, 

terutama kepada peserta didik dengan sambil mengerjakan lembar observasi 

yang telah disediakan. Pada tahap ini pula, ketelitian dan kecermatan dalam 

mencatat dan mengamati sangat diperlukan, apalagi bila terjadi suatu 

perubahan mendadak dalam pelaksanaan tindakan yang ditimbulkan akibat 

respon peserta didik yang dikenai tindakan. 

4. Refleksi 

Tahap refleksi (reflection), merupakan kegiatan untuk mengemukakan 

kembali yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan 
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ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian 

berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan penerapan rancangan 

tindakan.  Pada tahap ini, data-data yang diperoleh dari tiap siklus 

dikumpulkan untuk dianalisis selanjutnya diadakan  refleksi terhadap hasil 

analisis sehingga dapat diketahui ada tidaknya peningkatan pemahaman dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya peningkatan inilah 

nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan siklus 

berikutnya. Apabila sudah diketahui letak peningkatan dan hambatan dari 

tindakan yang baru selesai dilaksanakan dalam satu siklus, guru pelaksana 

bersama peneliti menentukan rancangan untuk siklus kedua, dan seterusnya 

hingga guru puas dengan hasil siklus yang dilaksanakan.  

 

Tabel 3.1 

Siklus 1 

Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 

1. Menyusun 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) Berbasis 

Penelitian 

Tindakan Kelas. 

2. Menyiapkan 

sumber/alat/ 

bahan yang 

digunakan 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

 Guru memberikan 

pertanyaan terkait 

dengan materi yang 

akan diajarkan  Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

oleh siswa  Guru menjelaskan 

materi tentang 

akhlak terpuji 

(rukun dan suka 

menolong), dan 

akhlak terhadap 

saudara  Guru memberikan 

 Mengamati 

minat belajar 

siswa dalam 

kemauanya 

untuk 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dan menjawab 

pertanyaan guru 

dan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi yang 

terstruktur  

 

1. Mencatat 

hasil 

observasi. 

2. Mengevaluasi 

hasil 

observasi. 

3. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran

. 

4. Memperbaiki 

kelemahan 

untuk siklus 

berikutnya.  
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akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi.  

4. Menyiapkan 

kriteria 

ketntasan 

minimal 

pencapaian 

kopetensi serta 

menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur 

keberhasilan 

tindakan. 

5. Menyiapkan 

lembar 

perekaman 

proses 

pengmpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

tentang materi yang 

disampaikan  Guru memberikan 

contoh vidio macam-

macam akhlak terpuji 

(siswa menanggapi)  Guru menunjukan 

beberapa contoh 

gambar akhlak terpuji  Guru membagi siswa 

menjadi 5 kelompok , 

kemudian masing-

masing kelompok di 

beri lembaran teks 

percakapan tentang 

akhlak terpuji.  Guru meminta 

masing-masing 

kelompok 

mendiskusikan dan 

mempresentasikan 

kedepan  Guru memberi soal 

evaluasi  Guru memberikan 

motivasi dan reward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Mengamati 

keaktifan 

masing-masing 

siswa dengan 

memberikan 

contreng (√) 
pada lembar 

observasi 

terstruktur 

  Mengamati 

hasil belajar  

melihat 

kemampuan 

siswa dalam 

mengerjakan 

soal evaluasi.   

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 3.2 

Siklus 11 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

1. Menyusun 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

Berbasis 

Penelitian 

Tindakan 

 Guru  menjelaskan 

materi tentang akhlak 

terpuji  Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa mengenai 

materi yang 

disampaikan 

 Mengamati 

minat belajar  

dalam 

menjelaskan 

materi tentang 

akhlak terpuji 

dan tanya 

jawab sesuai 

1. Mencatat 

hasil 

observasi. 

2. Mengevaluasi 

hasil 

observasi. 

3. Menganalisis 

hasil 
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Kelas 

2.  Menyiapkan 

sumber/alat/ba

han yang 

digunakan 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan 

digunakan 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

4. Menyiapkan 

kriteria 

ketntasan 

minimal 

pencapaian 

kopetensi serta 

menyiapkan 

instrumen 

tolak ukur 

keberhasilan 

tindakan. 

5. Menyiapkan 

lembar 

perekaman 

proses 

pengmpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

 

 Guru menunjukkan 

contoh gambar 

tentang akhlak terpuji  Guru dan siswa 

bersama-sama 

menyebutkan  contoh 

gambar akhlak terpuji  Guru memberikan 

contoh vidio macam-

macam akhlak terpuji 

(guru dan siswa 

menanggapi)  Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya  

tentang materi yang 

disampaikan  Guru membagi 

siswa menjadi 5 

kelompok , 

kemudian masing-

masing kelompok 

di beri lembaran 

teks percakapan 

tentang akhlak 

terpuji   Guru meminta 

masing-masing 

kelompok 

mendiskusikan dan 

mempresentasikan 

kedepan  Guru 

mengklarifikasi 

terhadap hasil kerja  

siswa  Guru memberikan 

soal latihan kepada 

siswa  Guru memberikan 

reward atas hasil 

kerja siswa. 

materi yang 

diajarkan 

memberikan 

contreng (√) 
pada lembar 

observasi 

 

 

 
 

 

 

  Mengamati 

keaktifan 

masing-

masing siswa 

dalam 

mengomentari 

gambar 

akhlak terpuji 

dan siswa 

menanggapi 

sebuah vidio. 

 
 

 

   Mengamati  

keaktifan 

masing-

masing siswa 

dalam 

mempresentas

ikan drama 

aklak terpuji 

  Mengamati  

hasil belajar 

siswa dalam 

menjawab 

soal evaluasi  

pembelajaran. 
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        Pedoman  penskoran siklus 1 dan II :             

1. Minat belajar 

Keterangan :  

 1  = kurang (apabila siswa memperhatikan penjelasan   guru dan hanya 

berpartisipasidalam diskusi kelompok). 

2  =  cukup (apabila siswa memperhatikan dan merespon penjelasan guru 

serta berpartisipasi dan antusias dalam diskusi kelompok). 

3  =  tinggi (apabila siswa memperhatikan dan merespon penjelasan guruserta 

berpartisipasi, antusias dan aktif dalam diskusi kelompok). 

Kriteria jumlah skor : 

1-3 = Kurang tinggi 

4-6 = Cukup tinggi 

7-9 = Tinggi 
 

 

                            jumlah ketuntasa siswa 

        Nilai  =                                          X 100  

                            jumlah siswa 

 
 

2. Keaktifan 

            Keterangan : 

1 =  kurang (apabila siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan hand out  

materi) 

            2 =  cukup (apabila siswa mampu menjawab pertanyaan dengan gagasan 

atau pendapat mereka sendiri) 
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            3 =  baik (apabila siswa mampu menjawab pertanyaan dengan gagasan atau 

pendapat mereka sendiri dengan baik dan benar) 

Kriteria jumlah skor : 

1-3 = Kurang kreatif 

4-6 = Cukup kratif 

7-9 = Kreatif 

 

 

 

                          jumlah ketuntasa siswa 

        Nilai  =                                           X 100  

                            jumlah siswa 

 
 

3. Hasil belajar   

 Keterangan :  

a. Tuntas  

 Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) mencapai standar 

KKM yaitu 70 keatas 

b. Tidak tuntas  

 Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) tidak 

mencapai standar KKM yaitu 70 kebawah 

 

                            jumlah skor 

        Nilai akhir =                     X 100  

                            jumlah soal 
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F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas  

                                                 Tabel 3.3 

                      Tabel Jadwal Pelaksanaan Tindakan Kelas 

No Keterangan Januari Febuari Maret April 

    

 1. 

 

Observasi 

Lapangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                

 a. Perencanaan       x           

 b. Pelaksanaan        X          

 c. Pengamatan       X          

 d. Refleksi        X          

2.  Sikus 1                 

 a. Perencanaan         x        

 b. Pelaksanaan          x       

 c. Pengamatan          x       

 d. Refleksi          x       

 3. Siklus 2                  

 a. Perencanaan           x      

 b.  Pelaksanaan               x     

 c. Pengamatan            x     

 d. Refleksi            x     

4.  Penyusunan  

Laporan 

            x x x x 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo, terletak di 

desa Kadipaten, kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Letaknya sangat 

strategis karena terletak pada suatu tempat yang tenang situasinya, 

keselamatan anak juga terjaga, disebabkan jauh dari jalan raya. Di muka 

Madrasah terdapat masjid, sehingga memudahkan bagi pendidik untuk 

mengadakan praktek-praktek peribadatan dan memudahkan pula untuk 

memasukkan jiwa agama kepada anak. 

Pada tanggal 10 September 1950 Madrasah tersebut didirikan oleh 

masyarakat setempat yang dipelopori oleh Bapak Kusri. Beliau adalah 

seorang tokoh agama dari desa Kadipaten. Adapun orang-orang yang 

membantunya antara lain bapak Samadin, bapak Gunawan dan pemuka-

pemuka agama yang lain di desa tersebut. 

Pada waktu akan mendirikan Madrasah tersebut tidak mempunyai 

modal apapun kecuali sebidang tanah, kira-kira 150 m² . tanah tersebut adalah 

wakaf dari bapak Kyai Mukhtar, yaitu seorang Kyai pendiri masjid yang 

letaknya sekarang berhadapan dengan Madrasah tersebut. Tanah tersebut di 

depan masjid, ke selatan sedikit yang sekarang dipakai untuk letak gedung 
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tersebut. Atas usaha dan swadaya masyarakatlah, madrasah dapat berdiri 

dengan kokoh. 

Adapun keadaan dan situasi madrasah pada waktu itu ialah berikut ini: 

Keadaan Gedung terdapat empat ruang, beratap genting, genting terbuat dari 

batu tanah, tiangnya dari kayu jati, berlantai plester, tiga ruang menghadap ke 

barat dan yang satu ruang menghadap ke utara, sehingga berbentuk leter L. 

Pada saat itu kantor sekolah, tempat berwudhu dan WC  belum ada.  

Jumlah murid 50 anak, terdiri dari 20 anak putri dan 30 anak putra. 

Hanya terdapat 2 orang guru yaitu bapak Kusrki dan bapak Gunawan, 

keduanya adalah guru pengurus. Peralatan sekolah terdiri dari: 1 buah almari, 

4 buah papan tulis, 4 buah meja guru, 4 buah tempat duduk, 50 meja tulis 

untuk anak, 50 buah kursi untuk anak. Pelaksanaan pelajaran masuk sore 

mulai pukul  14.00 sampai pukul 16.55, pada setiap harinya ada empat jam 

mata pelajaran.Mata pelajaran yang diajarkan khususnya pelajaran Agama 

Islam yaitu 1). Tauhid, 2). Fiqih, 3). Hadits, 4). Bahasa Arab,  5). Sejarah 

islam, 6). Al-Qur‟an dan terjemahnya. Demikian keadaan Madrasah pada 

awal waktu itu yang kira-kira berjalan dua tahun.  

Pada tahun 1952 Madrasah tersebut diubah masuk pagi dan 

pelaksanaan serta situasi ada perubahan-perubahan sebagai berikut: keadaan 

murid dengan jumlah 100 anak yang terdiri dari 64 putra dan 36 putri. 

Keadaan gedung tidak berubah, keadaan pendidik ada 4 orang, dan pembagian 
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jam pelajaran dalam satu hari yaitu ada 7 jam pelajaran tiap-tiap satu jam 

pelajaran 40 menit. 

Pembagian jam di atas dilaksanakan sampai sekarang. Mata pelajaran 

yang diajarkan meliputi Pengetahuan Agama dan Pengetahuan Umum. 

Pengetahuan Agama sama dengan yang sudah ada, sedangkan Pengetahuan 

Umum meliputi: 1). Ilmu Pengetahuan Alam, 2). Ilmu Pengetahuan 

Berhitung, 3). Ilmu Pengetahuan Sejarah, 4). Ilmu Pengetahuan Bahasa 

(Indonesia dan Jawa), 5). Ilmu Pengetahuan Hayat, 6). Ilmu Pengetahuan 

Bumi. 

Mengenai situasi sekolah sudah tertib dan baik. Pada tahun 1959 

Madrasah tersebut sudah sampai kelas VI  dan pada akhir tahun diikutkan 

ujian persamaan MIN sebanyak 16 anak, dengan jumlah yang lulus 14 anak 

dan tidak lulus 2 anak. Setiap akhir tahun anak kelas VI diikutkan ujian 

persamaan MIN yang hasilnya cukup baik pada akhir-akhir ini selalu lulus 

100%. 

Pada tahun 1977, Madrasah tersebut mendapatkan uang rehabilitas 

gedung sebesar Rp. 750.000,- dari pemerintah. Uang tersebut dipergunakan 

untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan menambah gedung baru 

satu lokal sehingga menjadi 5 lokal. Sedangkan tempat air (kolam) dan WC 

yang khusus untuk Madrasah sampai sekarang belum ada, hanya menggabung 

pada masjid.  
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Adapun motif dan tujuan Madrasah tersebut didirikan antara lain: 1) 

Dengan adanya rasa tanggung jawab dihadapan Allah SWT, mengenai 

kelangsungan Agama Islam dimuka bumi ini. 2) Untuk membina masyarakat 

setempat khususnya mengenai generasi mudanya agar benar-benar mencintai 

Agama Islam dan mengamalkannya sesuai dengan ajaran-ajarannyaa. 
39

 

2. Identitas MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Nama Madrasah : MI Ma‟arif Kadipaten 

NSM   : 111235020006 

Yayasan  : MI Ma‟arif Kadipaten 

Jenjang Akreditasi : Diakui / Akreditasi B 

Alamat Madrasah : Jl. Pemanahan 120 Kadipaten Babadab Ponorogo 

Telephon  : (0352) 7102544    

3. Letak Geografis MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Letak geografis MI Ma‟arif Kadipaten beradadi jalan Pemanahan No. 

120. Tepatnya di Desa Kadipaten,  Kecamatan Babadan, Kabupaten 

Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah dari MI Ma‟arif adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Barat :  berbatasan dengan rumah Bpk. Patkuroji 

b. Sebelah Timur :  berbatasan dengan rumah Bpk. Sadi 

c. Sebelah Utara :  berbatasan dengan rumah Bpk. Suryadi, Sp.Msi. 
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 Lihat pada Transkrip Dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Koding: 01/ D/ F-1/ 16-

III/ 2015  
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d. Sebelah Selatan :  berbatasan dengan jalan Desa yaitu Jl. Pemanahan. 

Adapun kepemimpinan MI Ma‟arif Kadipaten dari awal berdiri sampai 

sekarang adalah berikut ini: 

a. Bpk. Amarudin 

b. Bpk. Shihabudin 

c. Bpk. Wabah 

d. B. Asdjijah 

e. B. Sri Wahyuningsih.
40

 

4. Visi dan Misi MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

a. Visi 

“Terbentuknya peserta didik yang berakhlakul karimah, berkualitas dalam 

IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

dengan berwawasan Ahlusunah Wal Jama‟ah”. 

Indikator visi adalah berukut ini: 

1). Unggul dalam pengembangan kurikulum 

2). Unggul dalam proses pembelajaran 

3). Unggul dalam kelulusan 

4). Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

5). Unggul dalam sarana dan pra sarana 

6). Unggul dalam Kelembagaan dan Managemen Sekolah 

                                                           
40

 Lihat pada Transkrip Dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Koding: 02/ D/ F-1/ 17-

III/ 2015  
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7). Unggul dalam penggalangan Pembiayaan Sekolah 

8). Ungggul dalam Prestasi Akademik maupun Non Akademik. 

b. Misi 

1) Mengembangkan SDM untuk meningkatkan kualitas guru dan 

karyawan 

2) Mengefektifkan pembelajaran dan mengoptimalkan kegiatan 

ekstrakurikuler serta meningkatkan ketrampilan sejak dini 

3) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana. 

4) Memperdayakan potensi dan peran serta masyarakat. 

5) Melaksanakan k-7 untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan 

berwawaskan aswaja.
41

 

5. Tujuan MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Selama satu tahun pembelajaran Madrasah dapat: 

a. Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi Silabus tiap Mata Pelajaran, 

RPP, Lembar kegiatan siswa dan sistem penilaian. 

b. Mengembangkan silabus muatan lokal dengan dilengkapi RPP,  Lembar 

kegiatan siswa dan sistem penilaian. 

c. Mengembangkan program pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanaanya. 
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 Lihat pada Transkrip Dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Koding: 03/ D/ F-1/ 18-

III/ 2015  
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d. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan 

nonkonvensional diantaranya CTL, Direcct intruction, Cooperative 

learning, dan Problem base intruction. 

e. Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

pelatihan peningkatan profesionalitas melalui KKG, MGMP, PTBK, 

PTK, lomba-lomba, seminar, workshop, kursus mandiri, deman, driven, 

dan kegiatan lain yang menunjang profesionalisme.  

f. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran (ruang, 

media, perpustakaan, media pembelajaran Matematika SAINS dan IPS 

serta laboraturium keterampilan) serta sarana penunjang berupa tempat 

ibadah, kebun sekolah, tempat parkir, kantin sekolah, lapangan olah raga 

dan WC sekolah dengan mengedepankan skala prioritas. 

g. Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah secara demokratis, akuntabel, dan 

terbuka. 

h. Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis, dan 

memanfaatkan secara terencana serta dipertanggung jawabkan secara 

jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas publik. 

i. Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan 

j. Mengoptimalkan pelaksanaan program remidi dan pengayaan. 



57 
 

 

k. Membekali komunitas sekolah agar dapat mengimplementasikan ajaran 

agama melalui kegiatan shalat berjamaah, baca tulis Al-Qur‟an, hafalan 

surat-surat pendek / Al-Qur‟an dan pengajian keagamaan. 

l. Membentuk kelompok kegiatan bidang ekstrakurikuler yang bertaraf 

lokal, regional maupun nasional. 

m. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat Kabupaten atau 

jenjang berikutnya. 

n. Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat Kabupaten atau 

jenjang berikutnya.  

o. Memiliki Gudep Pramuka yang dapat berperan serta secara aktif dalam 

Jambore Daerah, serta even kepramukaan lainnya. 

p. Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, budaya 

hidup sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan 

dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
42

 

6. Keadaan Guru dan Siswa MI Ma‟arif Kadipaten Baabadan Ponorogo 

a. Keadaan Siswa 

Tabel 4.1 

Keadaan Siswa di MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Selama tiga tahun terakhir 

KELAS 
JUMLAH SISWA 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

I 24 21 27 

II 13 25 22 
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 Lihat pada Transkrip Dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Koding: 04/ D/ F-1/ 19-

III/ 2015  
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KELAS 
JUMLAH SISWA 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

III 26 13 26 

IV 8 25 12 

V 18 8 25 

VI 14 17 8 

JUMLAH 103 109 120 
 

b. Keadaan Guru 

Tabel 4.2 

Keadaan Guru MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2014/2015 

 

TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

JUMLAH  

TOTAL Telah 

Besertifikasi 

Belum 

Bersertifikasi 

Guru Kelas 7 2 9 

Guru Mata Pelajaran 1 - 1 

JUMLAH 8 2 10 
 

7. Sarana dan Prasarana MI Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Seiring berjalannya waktu MI Ma‟arif Kadipaten Ponorogo terus 

berbenah diri dengan mencukupi sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan menggali bakat peserta didik. Adapun sarana dan 

prasarana yang ada di MI Ma‟arif Kadipaten Ponorogo, yaitu: gedung yang 

memadai, kursi siswa 86 buah, bangku/meja siswa siswa 83 buah, almari 

kelas 4 buah, kursi guru 11 buah, bangku/meja guru 16 buah, rak buku 1 

buku, papan tulis 6 buah, rak perpustakaan 3 buah, mesin ketik 1 buah, 
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komputer 7 buah, printer 1 buah, proyektor 1 buah, kamera digital 1 buah, 

televisi 1 buah, radio/tape recorder 1 buah, DVD Player 2 buah, speker 1 

buah, globe 9 buah, jam dinding 7 buah, kerangka manusia 2 buah, atlas 5 

buah, drumband 1 set, bola voly 2 buah, bet tenis meja 4 buah, bola kasti 4 

buah, raket bulu tangkis 4 buah, peralatan UKS 1 buah, luas tanah 467m².
43

 

B. Penjelasan Persiklus 

1. Proses penelitian Siklus 1 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengambil setting di Mi Ma‟arif  

Kadipaten Babadan Ponorogo yaitu dikelas III. Dalam pelaksanaan yang 

mengikuti alur PTK yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi serta dapat dijelaskan berikut ini: 

a. Perencanaan (Planing) 

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan pada bab sebelumnya, 

dalam penelitian ini menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, 

mengatur waktu, menyiapkan alat pembelajaran, menyiapkan soal dan 

pertanyaan, instrumen penilaian dan pengamatan. Penelitian Tindakan 

Kelas ini dilakukan sebagai upaya guru untuk mengukur minat belajar, 

keaktifan, dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran Akidah 

Akhlak pokok bahasan Akhlak terpuji  dengan menerapkan metode 

Sosiodrama. 
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 Lihat pada Transkrip Dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Koding: 05/ D/ F-1/ 20-
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b. Tindakan (Acting) 

Setelah  melakukan perencanaan di atas, tahap selanjutnya adalah 

melakukan rencana yang telah dibuat yaitu meningkatkan minat belajar, 

keaktifan,  dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

dengan menerapkan metode Sosiodrama. Adapun  langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dalam penelitian Tindakan Kelas  pada siklus I ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengucapkan salam di lanjutkan dengan absensi 

b) Guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan 

diajarkan. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru menjelaskan materi tentang akhlak terpuji (rukun dan suka 

menolong), dan akhlak yang baik terhadap saudara. 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang disampaikan. 

c) Guru memberikan contoh gambar, dan vidio tentang akhlak terpuji 

d) Guru membagi kelompok menjadi 4 masing-masing kelompok 

diberi teks drama. 
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e) Mempresentasikan drama masing-masing kelompok. 

f) Guru memberikan penguatan pada siswa. 

g) Guru memberikan reward atas hasil kerja siswa. 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah diajarkan 

b) Guru membagikan soal ujian kompetensi pada masing-masing 

siswa/siswi sebagai evaluasi pembelajaran. 

c) Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar 

d) Guru mengucapkan salam 

c. Observasi (Observation) 

Observasi dan evaluasi pada proses pembelajaran ini dilakukan 

secara terus menerus untuk mengetahui minat belajar, keaktifan, dan hasil 

belajar siswa. Setelah diterapkannya proses belajar mengajar Akidah 

Akhlak pokok bahasan Akhlak terpuji dengan menerapakan metode 

Sosiodrama. 

Adapun data hasil penelitian tindakan kelas pada siklus 1 yaitu 

tentang minat belajar siswa, keaktifan, dan hasil belajar siswa dalam 

penerapan metode Sosiodrama pada mata pelajaran Akidah Akhlak  pokok 

bahasan Akhlak Terpuji mendapatkan hasil pada tabel sebagai berikut: 
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1. Minat belajar 

Tabel 4.3 

Lembar pengukuran minat belajar siswa siklus 1: 

 

 

No  

 

Nama  

Skor yang diperoleh  

Jumlah 

 

Ket Perhatian Rasa 

suka 

Partisipasi 

1 Arya bayu. S 3 2 2 7 Tinggi 

2 Arizal khoirul. K 2 3 2 7 Tinggi 

3 Ahmad farhani. A 2 2 2 6 Cukup 

4 Ahmad kanzul. K 2 3 2 7 Tinggi 

5 Fadilatul syafira. A 3 2 3 8 Tinggi 

6 Fatiku rahmah 2 3 3 8 Tinggi 

7 Laila azkiya nur. A 3 3 3 9 Cukup 

8 Muhamad amin. H 2 2 1 5 Cukup 

9 Muhamad ergis. B 2 3 3 8 Tinggi 

10 Muhamad irham. A 2 3 2 7 Tinggi 

11 Naswah fitriani. P 3 3 2 8 Tinggi 

12 Nawaf alif. Z. R 2 3 3 8 Tinggi 

13 Nur rahman. A 3 2 3 8 Cukup 

14 Reva riviana. S 3 3 3 9 Tinggi 

15 Rima fitri. N 3 3 2 8 Tinggi 

16 Sasta eka. P 3 3 3 9 Tinggi 

17 Satriya bayu. A 2 2 2 6 Cukup 

18 Septiana sari 2 3 3 8 Tinggi 

19 Tomi latif. A 2 3 2 7 Tinggi 

20 Wafi qotur. R 2 3 3 8 Tinggi 

21 Wahid wajidul. H 3 1 3 7 Cukup 

22 Arya eko. P 3 2 2 7 Tinggi 

23 Rendi bagus 2 2 2 6 Cukup 

24 Riswa wahyu. A. S 3 3 3 9 Tinggi 

25 Muhamad anwar. R 2 3 2 6 Cukup 

26 Ari wahana. S 2 2 1 5 Kurang 

tinggi 
K  
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              Keterangan:  1  =  kurang (apabila siswa memperhatikan penjelasan   guru 

dan hanya    berpartisipasidalam diskusi kelompok). 

  2  = cukup (apabila siswa memperhatikan dan merespon 

penjelasan guru serta berpartisipasi dan antusias dalam 

diskusi kelompok). 

 3  = tinggi (apabila siswa memperhatikan dan merespon 

penjelasan guru serta berpartisipasi, antusias dan aktif 

dalam diskusi kelompok).  

Kriteria jumlah skor: 

1-3 = Kurang Tinggi 

4-6 = Cukup Tinggi 

7-9 = Tinggi 

Tabel 4.4 

Hasil perolehan minat belajar siswa siklus 1 

 

Kriteria Jumlah Siswa Persentase       

Tinggi 17 65% 

Cukup Tinggi 7 27% 

Kurang Tinggi 2 8% 
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2. Keaktifan  

Tabel 4. 5 

Lembar pengukuran Keaktifan dalam menjawab pertanyaan 

 yang diajukan guru siklus 1: 
 No  

Nama 
Skor yang diperoleh  

Jumlah 
 

Ket Gagasan Pendapat Penyelesaian 
masalah 

1 Arya bayu. S 2 2 2 6 Cukup 
kreatif 

2 Arizal khoirul. K 2 3 3 7 Kreatif 
3 Ahmad farhani. A 2 3 2 7 Kreatif 
4 Ahmad kanzul. K 3 2 3 7 Kreatif 
5 Fadilatul syafira. A 3 3 2 8 Kreatif 
6 Fatiku rahmah 2 3 3 8 Kreatif 
7 Laila azkiya nur. A 3 3 3 9 Kreatif 
8 Muhamad amin. H 2 2 2 6 Cukup 

kreatif   
9 Muhamad ergis. B 2 3 2 8 Cukup 

kreatif 
 10 Muhamad irham. A 2 2 3 7 Kreatif 
 11 Naswah fitriani. P 3 3 2 8 Kreatif 
 12 Nawaf alif. Z. R 2 3 2 7 Kreatif 
 13 Nur rahman. A 2 1 3 6 Cukup 

kreatif 
 14 Reva riviana. S 2 3 2 7 Kreatif 
 15 Rima fitri. N 3 2 3 8 Kreatif 
 16 Sasta eka. P 3 3 3 9 Kreatif 
 17 Satriya bayu. A 2 2 3 7 Cukup 

kreatif 
 18 Septiana sari 2 3 2 7 Kreatif 
 19 Tomi latif. A 3 2 2 7 Cukup 

kreatif 
 20 Wafi qotur. R 2 3 2 7 Kreatif 
 21 Wahid wajidul. H 2 2 2 6 Cukup 

kreatif 
 22 Arya eko. P 3 2 2 7 Kreatif 
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 23 Rendi bagus 2 3 3 7 Cukup 
kreatif 

 24 Riswa wahyu. A. S 3 3 3 9 Kreatif 
 25 Muhamad anwar. R 3 1 3 7 Kreatif 
 26 Ari wahana. S 2 3 1 6 Cukup 

kreatif 
 

 

 

            Keterangan : 1 =   kurang (apabila siswa menjawab pertanyaan sesuai 

dengan hand out  materi) 

 2 =   cukup (apabila siswa mampu menjawab pertanyaan 

dengan gagasan atau pendapat mereka sendiri) 

 3 =   baik (apabila siswa mampu menjawab pertanyaan dengan 

gagasan atau pendapat mereka sendiri dengan baik dan 

benar) 

Kriteria jumlah skor: 

1-3 = Kurang kreatif 

4-6 = Cukup kreatif 

7-9 = Kreatif 

                    

Tabel 4. 6 

Hasil perolehan Keaktifan siklus 1 

 
Kriteria Jumlah siswa Persentase 

Kreatif 18 69% 

Cukup kreatif 9 31% 

Kurang kreatif 0 0% 
 

3. Hasil belajar 

Tabel 4. 7 
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Hasil belajar siklus 1 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Arya bayu. S 70 Tuntas 

2 Arizal khoirul. K 70 Tuntas 

3 Ahmad farhani. A 60 Tidak tuntas 

4 Ahmad kanzul. K 70 Tuntas 

5 Fadilatul syafira. A 80 Tuntas 

6 Fatiku rahmah 80 Tuntas 

7 Laila azkiya nur. A 70 Tuntas 

8 Muhamad amin. H 60 Tidak tuntas 

9 Muhamad ergis. B 70 Tuntas 

10 Muhamad irham. A 70 Tuntas 

11 Naswah fitriani. P 90 Tuntas 

12 Nawaf alif. Z. R 70 Tuntas 

13 Nur rahman. A 80 Tuntas 

14 Reva riviana. S 70 Tuntas 

15 Rima fitri. N 80 Tuntas 

16 Sasta eka. P 90 Tuntas 

17 Satriya bayu. A 70 Tidak tuntas 

18 Septiana sari 80 Tuntas 

19 Tomi latif. A 70 Tuntas 

20 Wafi qotur. R 90 Tuntas 

21 Wahid wajidul. H 70 Tuntas 

22 Arya eko. P 80 Tuntas 

23 Rendi bagus 60 Tidak tuntas 

24 Riswa wahyu. A. S 70 Tuntas 

25 Muhamad anwar. R 70 Tuntas  

26 Ari wahana. S 50 Tidak tuntas 

 Rata-rata  50.4 

 Kkm  70 

 

Keterangan :  

c. Tuntas  

 Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) mencapai standar 

KKM yaitu 70 keatas 

d. Tidak tuntas  
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 Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) tidak 

mencapai standar KKM yaitu 70 kebawah 

 

 

 

Tabel 4. 8 

Hasil perolehan hasil belajar siswa siklus 1 

Kriteria Jumlah siswa Persentase 

Tuntas 21 81% 

Tidak tuntas 5 19% 

 

d. Refleksi (reflecting)  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Penelitian Tindakan Kelas 

siklus 1 pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan akhlak terpuji 

dengan menerapkan metode Sosiodrama di kelas III Mi Ma‟Arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran 

pada siklus 1 ini rata-rata hampir semua siswa mencapai hasil belajar yang 

memuaskan/maksimal, hal itu bisa dilihat 21 dari 26 siswa tuntas dengan 

persentase 81%, akan tetapi dalam minat belajar  dan keaktifan beberapa 

siswa rata-rata  belum mencapai KKM hal itu bisa dilihat 7 dari 26 siswa 

cukup tinggi dengan persentase 27% dan 2 dari 26 siswa kurang tinggi 

dengan persentase 8% minat belajar, dan 9 dari 26 siswa cukup kreatif 

dengan persentase 31% keaktifan.  
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Kendala minat belajar siswa yaitu dalam mempresentasikan drama 

kurang efisien karena dalam pembagian kelompok anak masih pilih-pilih 

teman. Selain itu sebagian siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, 

media yang terbatas sehingga siswa menjadi lepas perhatian. Kemudian 

kendala keaktifan siswa cenderung menjawab pertnyan sesuai dengan hand 

out materi tanpa ide atau gagasan mereka sendiri dan siswa lebih 

menyukainya. Setelah melihat bahwa minat belajar dan keaktifan siswa 

masih kurang memuaskan maka peneliti berfikir bahwa perlu adanya 

perbaikan pembelajaran agar hasil yang diperoleh sesuai yang diharapkan, 

maka untuk itu perlu diadakan siklus II agar hasil pembelajaran bisa 

tercapai dengan baik. 

Pada siklus II ini peneliti menyampaikan pokok bahasan yang akan 

dipelajari serta membentuk siswa menjadi 4 kelompok sesuai rancangan 

guru merata antara IQ yang tinggi  dan IQ yang rendah, setelah itu masing-

masing kelompok mempresentasikan teks drama. Setelah itu, dalam proses 

pembelajaran siswa lebih suka mengerjakan soal-soal latihan dan 

menunjukkan gambar kemudian juga ditambahkan refleksi untuk siswa 

seperti menayangkan vidio-vidio tentang Akhlak terpuji, hal itu untuk 

menambah wawasan siswa dalam berfikir aktif dengan tujuan siswa akan 

lebih meningkatkan minat belajar, keaktifan serta diharapkan memperoleh 

hasil belajar yang maksimal dari masing-masing individu. 

2. Proses penelitian siklus II 
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a. Perencanaan  (planning) 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran siklus 1 yang belum 

memuaskan, maka pada penelitian tindakan kelas (PTK) siklus II ini, juga 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, mengatur waktu, 

menyiapkan alat pembelajaran, menyiapkan soal dan pertanyaan, intrumen 

penilaian dan pengamatan. Dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih 

meningkatkan minat belajar, keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan akhlak terpuji dengan 

menerapkan metode Sosiodrama dalam perbaikan pembelajaran. 

b. Tindakan (Action) 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran siklus I maka pada 

penelitian tindakan kelas (PTK) siklus II ini dilaksanakan sebagai upaya 

guru untuk meningkatkan minat belajar, keaktifan, dan hasil belajar siswa. 

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam Penelitian 

Tindakan Kelas pada siklus II ini adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengucapkan salam dan siswa menjawabnya 

b) Guru mengabsen siswa 

c) Guru menanyakan kembali terdahulu dan mengaitkan dengan 

materi sekarang 

d) Guru menampung jawaban dari siswa sebagai jembatan 

e) Materi akan disampaikan 



70 
 

 

2) Kegiatan inti 

a) Guru menjelaskan materi tentang Akhlak terpuji dan akhlak 

terhadap saudra 

b) Guru memberikan pertanyaan kepada beberap siswa mengenai 

materi yang disampaikan 

c) Guru menunjukkan contoh gambar akhlak terpuji siswa 

menanggapi 

d) Guru menunjukkan vidio Akhlak terpuji siswa menanggapi 

e) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dan masing-msing 

kelompok diberi teks drama untuk dipersentasikan 

f) Guru memberi penguatan terhdap siswa 

g) Guru memberikan soal evaluasi pada masing-masing siswa 

h) Guru memberikan reward atas hasil kerja siswa 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah 

diajarkan 

b) Guru memberikan motivasi kepada siswa intuk selalu belajar dan 

berakhlak yang baik kepada sesamanya 

c) Guru mengucapkan salam 

c. Observasi (observation) 

      Observasi pada proses pembelajaran ini dilakukan saat kegiatan 

pembelajaran yang berlngsung. Sedangkan observasi ini dilakukan untuk 
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mengetahui minat belajar, keaktifan dan hasil belajar siswa setelah 

diterapkanya proses belajar mengajar Akidah Akhlak pokok bahasan 

akhlak terpuji  dengan menerapkan metode Sosiodrama. Data yang 

diperoleh akan dijadikan refleksi. Adapun data minat belajar, keaktifan 

dan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Minat belajar 

Tabel  4. 9 

Lembar pengukuran minat belajar siswa siklus II: 

 

 

No 

 

Nama 

Skor yang diperoleh 
 

Jumlah 

 

Ket Perhatian 
Rasa 

suka 
Partisipasi 

1 Arya bayu. S 3 3 2 8 Tinggi 

2 Arizal khoirul. K 3 3 2 8 Tinggi 

3 Ahmad farhani. A 2 3 2 7 Tinggi 

4 Ahmad kanzul. K 3 3 2 8 Tinggi 

5 Fadilatul syafira. A 3 2 3 8 Tinggi 

6 Fatiku rahmah 2 3 3 8 Tinggi 

7 Laila azkiya nur. A 3 3 3 9 Tinggi 

8 Muhamad amin. H 3 3 2 7 Tinggi 

9 Muhamad ergis. B 2 3 3 8 Tinggi 

10 Muhamad irham. A 2 3 2 7 Tinggi 

11 Naswah fitriani. P 3 3 2 8 Tinggi 

12 Nawaf alif. Z. R 2 3 3 8 Tinggi 

13 Nur rahman. A 3 2 3 8 Tinggi 

14 Reva riviana. S 3 3 3 9 Tinggi 

15 Rima fitri. N 3 3 2 8 Tinggi 

16 Sasta eka. P 3 3 3 9 Tinggi 

17 Satriya bayu. A 3 2 2 7 Tinggi 

18 Septiana sari 2 3 3 8 Tinggi 

19 Tomo latif. A 2 3 3 8 Tinggi 

20 Wafi qotur. R 2 3 3 8 Tinggi 

21 Wahid wajidul. H 2 2 3 7 Tinggi 



72 
 

 

22 Arya eko. P 3 2 3 8 Tinggi 

23 Rendi bagus 2 3 2 7 Tinggi 

24 Riswa wahyu. A. S 3 3 3 9 Tinggi 

25 Muhamad anwar. R 2 3 2 7 Tinggi 

26 Ari wahana. S 2 2 3 7 Tinggi 

 

 

 

Keterangan:  1  =   kurang (apabila siswa memperhatikan penjelasan guru 

dan hanya berpartisipasi dalam diskusi kelompok). 

                 2  =   cukup (apabila siswa memperhatikan dan merespon 

penjelasan guru serta berpartisipasi dan antusias dalam 

diskusi kelompok). 

 3  =   bagus (apabila siswa memperhatikan dan merespon 

penjelasan guru serta berpartisipasi, antusias dan aktif 

dalam didkusi). 

Kriteria jumlah skor: 

1-3 = Kurang Tinggi 

4-6 = Cukup Tinggi 

7-9 = Tinggi 
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Tabel 4.10 

Hasil perolehan minat belajar siswa siklus II 

Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

Tinggi 26 100% 

Cukup Tinggi 0 0% 

Kurang Tinggi 0 0% 
 

 

2. Keaktifan  

Tabel 4. 11 

Lembar pengukuran Keaktifan dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru siklus II: 

 

 

No 

 

Nama 

Skor yang diperoleh  

Jumlah 

 

Ket  Gagasan Pendapat Penyelesaian 

Masalah 

1 Arya bayu. S 3 2 2 8 Kreatif 

2 Arizal khoirul. K 3 3 3 9 Kreatif 

3 Ahmad farhani. A 3 3 2 8 Kreatif 

4 Ahmad kanzul. K 3 2 3 8 Kreatif 

5 Fadilatul syafira. A 3 3 3 9 Kreatif 

6 Fatiku rahmah 3 3 3 9 Kreatif 

7 Laila azkiya nur. A 3 3 3 9 Kreatif 

8 Muhamad amin. H 3 2 2 7 Kreatif 

9 Muhamad ergis. B 3 3 3 9 Kreatif 

10 Muhamad irham. A 2 3 3 8 Kreatif 

11 Naswah fitriani. P 3 3 3 9 Kreatif 

12 Nawaf alif. Z. R 2 3 3 8 Kreatif 

13 Nur rahman. A 2 2 3 7 Kreatif 

14 Reva riviana. S 3 3 2 8 Kreatif 

15 Rima fitri. N 3 2 3 8 Kreatif 

16 Sasta eka. P 3 3 3 9 Kreatif 

17 Satriya bayu. A 3 2 2 7 Kreatif 

18 Septiana sari 3 3 2 8 Kreatif 

19 Tomo latif. A 3 2 3 8 Kreatif 

20 Wafi qotur. R 3 3 3 9 Kreatif 

21 Wahid wajidul. H 2 3 2 7 Kreatif 

22 Arya eko. P 3 3 2 8 Kreatif 

23 Rendi bagus 2 2 3 7 Kreatif 
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24 Riswa wahyu. A. S 3 3 3 9 Kreatif 

25 Muhamad anwar. R 3 2 3 8 Kreatif 

26 Ari wahana. S 2 3 2 7 Kreatif 

 

 Keterangan:   1  =   Kurang (apabil siswa menjawab pertanyaan dengan 

hand   out materi). 

                                       2  =   cukup (apabila siswa mampu menjawab pertanyaan 

dengan gagasan atau pendapat mereka sendiri).  

                                      3  =   baik (apabila siswa mampu menjawab pertanyaan 

dengan gagasan atau pendapat mereka sendiri 

dengan baik dan benar). 

Kriteria jumlah skor: 

1-3 = Kurang kreatif 

4-6 = Cukup kreatif 

7-9 = Kreatif 

Tabel 4. 12 

Hasil perolehan Keaktifan siklus 1I 

Kriteria Jumlah siswa Persentase 

Kreatif 26 100% 

Cukup kreatif 0 0% 

Kurang kreatif 0 0% 
 

3. Hasil belajar 

Tabel 4. 13 

Hasil belajar siklus II 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Arya bayu. S 90 Tuntas 

2 Arizal khoirul. K 80 Tuntas 

3 Ahmad farhani. A 90 Tuntas 

4 Ahmad kanzul. K 100 Tuntas 

5 Fadilatul syafira. A 90 Tuntas 

6 Fatiku rahmah 90 Tuntas 

7 Laila azkiya nur. A 100 Tuntas 
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8 Muhamad amin. H 80 Tuntas 

9 Muhamad ergis. B 90 Tuntas 

10 Muhamad irham. A 80 Tuntas 

11 Naswah fitriani. P 80 Tuntas 

12 Nawaf alif. Z. R 90 Tuntas 

13 Nur rahman. A 90 Tuntas 

14 Reva riviana. S 90 Tuntas 

15 Rima fitri. N 80 Tuntas 

16 Sasta eka. P 90 Tuntas 

17 Satriya bayu. A 90 Tuntas 

18 Septiana sari 90 Tuntas 

19 Tomo latif. A 80 Tuntas 

20 Wafi qotur. R 100 Tuntas 

21 Wahid wajidul. H 70 Tuntas 

22 Arya eko. P 80 Tuntas 

23 Rendi bagus 70 Tuntas 

24 Riswa wahyu. A. S 80 Tuntas 

25 Muhamad anwar. R 80 Tuntas 

26 Ari wahana. S 70 Tuntas 

 Rata-rata  58. 2 

 Kkm  70 

 

Keterangan: 

1) Tuntas 

Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) mencapai 

standar KKM yaitu 70 keatas. 

2) Tidak Tuntas 

Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) tidak 

mencapai standar KKM yaitu 70 kebawah. 

 

 Tabel 4.14  

Hasil perolehan hasil belajar siswa siklus 1I 

Kriteria Jumlah siswa Persentase 
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Tuntas 26 100% 

Tidak tuntas 0 0% 

 

d. Refleksi  

Pada bagian ini yang dikemukakan adalah hasil belajar dari proses 

belajar mengajar. Hasil ini menindaklanjuti pada pertemuan sebelumnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan dan observasi dalam 

proses pembelajaran pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II mata 

pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan akhlak terpuji dengan 

menerapkan metode Sosiodrama untuk meningkatkan minat belajar, 

keaktifan, dan hasil belajar siswa. Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa proses pembelajaran pada siklus II masing-masing siswa sudah 

memperoleh hasil yang memuaskan atau yang diharapkan untuk hasil 

belajarnya. Karena nilai dari masing-masing siswa sudah memenuhi KKM 

hingga 100%. 

C. Proses Analisis Data Persiklus 

1. Proses Analisis Data Persiklus 

 Proses analisis data sebagai hasil penelitian yang diperoleh secara 

sistematis yang meliputi : Peningkatan minat belajar, keaktifan, dan hasil 

belajar siswa/siswi terhadap pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan akhlak 
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terpuji dengan menerapkan metode Sosiodrama, disajikan dalam II siklus 

sebagai berikut: 

a. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus I, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan telah diperoleh tiga jenis data yaitu minat belajar, 

keaktifan, dan hasil belajar Akidah Akhlak pokok bahasan akhlak terpuji 

dengan menerapkan metode Sosiodrama. Adapun hasil penelitian pada 

siklus I dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini: 

1) Minat belajar 

Tabel 4. 15 

Minat belajar siklus I 

Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

Tinggi 17 65% 

Cukup Tinggi 7 27% 

Kurang Tinggi 2 8% 

 

2) Keaktifan  

Tabel 4. 16 

Keaktifan siklus I 

Kriteria  Jumlah siswa Persentase 

Kreatif  18 69% 

Cukup kreatif 8 31% 

Kurang kreatif  0 0% 

 



78 
 

 

3) Hasil belajar  

Tabel 4. 17 

Hasil belajar siklus I 

Kriteria Jumlah siswa Persentase 

Tuntas  21 81% 

Tidak tuntas  5 19% 

 

 

Interpretasi : 

 

   Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus I, 

peningkatan minat belajar, keaktifan, dan hasi belajar siswa masih 

kurang. Dalam kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak ini, siswa  

kurang memperhatikan penjelasan dan demontrasi guru bahkan dalam 

kelompok diskusi dalam mempresentasikan drama ada beberapa siswa 

yang masih ramai, sehingga minat belajar dan keaktifan  siswa tersebut 

kurang maksimal, memerlukan siklus II agar tujuan pembelajaran 

tercapai secara maksimal. Hai itu bisa dilihat dari tabel 4. 14 dan 4. 15 

di atas, hanya17 dari 26 siswa yang minat belajarnya tinggi  dengan 

prosentase 65%, dan siswa yang aktif atau keaktifan  hanya 18 dari 26 

siswa dengan prosentase 69%, untuk hasil belajar yang memenuhi 

KKM adalah 21 dari 26 siswa dengan prosentase 81%. Tentunya perlu 

dilajutkan pada siklus II  agar nilai hasil belajarnya maksimal. 
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b. Siklus II 

Dalam  pembelajaran siklus kedua, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan telah diperoleh tiga jenis data dari hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran yaitu peningkatan minat belajar, 

keaktifan, dan mhasil belajar siswa saat pembelajaran berlangsung pada 

mata pelajaran  Akidah Akhlak  pokok bahasan akhlak terpuji dengan 

menerapkan metode Sosiodrama. Hasil belajar siklus II dapat dilihat 

sebagaimana tabel di bawah ini: 

1) Minat belajar 

Tabel 4. 18 

Minat belajar siklus II 

Kriteria Jumlah siswa Persentase  

Tinggi 26 100% 

Cukup tinggi 0 0% 

Kurang tinggi 0 0% 

 

 

2) Keaktifan  

Tabel 4. 19 

Keaktifan siswa siklus II 

Kriteria  Jumlah siswa Persentase  

Kreatif 26 100% 

Cukup kreatif  0 0% 

Kurang kreatif  0 0% 
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3) Hasil belajar  

Tabel 4. 20 

Hasil belajar siklus II 

Kriteria  Jumlah siswa persentase    

tuntas 26 100% 

Tidak tuntas 0% 0% 

 

Interpretasi : 

         Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus II, dalam 

meningkatkan minat belajar, keaktifan, dan hasil belajar siswa sudah 

mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam kegiatan pembelajaran 

Akidah Akhlak ini, kondisi siswa dalam pembelajaran sudah baik dan 

indikator yang ingin dicapai sudah dikuasai oleh siswa sehingga sudah 

mencapai KKM yang diinginkan yaitu 70, di mana pada siklus II ini 

mengalami peningkatan. Pada siklus I yang minat belajar hanya 17 dari 26 

siswa dengan presentase 65%, dan pada siklus II  ini 26 dari 26 siswa minat 

belajar sudah tinggi dengan persentase 100%. Keaktifan pada siklus I hanya 

18 dari 26 siswa dengan prosentase 69% dan pada siklus II  ini sudah 

meningkat yaitu 26 dari 26 siswa sudah masuk keaktifan dengan persentase 

100%, untuk hasil belajar yang memenuhi KKM pada siklus I adalah 21 dari 

26 siswa dengan persentase 81% dan pada siklus II  ini 26 dari 26 siswa 

sudah tuntas dengan persentase 100%. Dari hasil siklus II  ini maka dapat 
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disimpulkan bahwasanya PTK yang dilakukan sudah berhasil sesuai 

keinginan dan tujuan, dan tidak dilanjutkan ke siklus III.  

D. Pembahasan  

1. Minat belajar siswa 

Minat adalah kecenderungan jiwa yang relative menetap kepada diri 

seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan senang. Menurut Berhard 

“minat” timbul atau muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan timbul akibat 

dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja, 

dengan kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan penyebab 

partisipasi dalam kegiatan. 

Belajar adalah suatu kegiatan yang menimbulkan suatu perubahan 

tingkah laku yang relative tetap dan perubahan itu dilakukan lewat kegiatan, 

atau usaha yang disengaja. Jadi minat belajar adalah aspek psikologi 

seseorang yang menampakan diri dalam beberapa gejala, seperti: gairah, 

keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku 

melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan 

pengalaman, dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, 

ketertarikan seseorang (Siswa) terhadap belajar yang ditunjukan melalui 

keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar. 

Minat belajar siswa menunjukkan peningkatan dalam setiap siklusnya, 

hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 21 

Perbandingan Hasil PTK Minat belajar siswa dalam proses belajar 
 

Kriteria Siklus I Ssiklus II 

Jumlah 

siswa 

prosentase Jumlah 

siswa 

Persentase  

Tinggi  17 65% 26 100% 

Cukup tinggi  7 27% 0 0% 

Kurang tinggi  2 8% 0 0% 
 

Dalam  penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas III MI  

Ma„arif Kadipaten Babadan Ponorogo dengan jumlah 26 siswa pada indikator 

minat belajar, dilakukan II siklus. Dari masing-masing siklus terjadi 

peningkatan minat belajar ke siswa. Di mana ditunjukkan dalam tabel di atas. 

Minat belajar dalam proses pembelajaran pda siklus I dicapai oleh 17 siswa 

dari 26 dengan persentase 65%, kemudian pada siklus II dicapai oleh 26 siswa 

dengan persentase 100%. Jadi minat belajar siswa, dalam proses pembelajaran 

pada kedua siklus tersebut sangat meningkat secara signifikan.  

2. Keaktifan siswa dalam belajar  

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama dua siklus 

dalam meningkatkan keaktifan pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan 

menerapkan metode Sosiodrama  menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 22 

Perbandingan Hasil PTK keaktifan siswa dalam proses belajar 
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kriteria Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

Persentase  Jumlah 

siswa 

Persentase  

kreatif 18 69% 26 100% 

Cukup kreatif 8 31% 0 0% 

Kurang kreatif 0 0% 0 0% 

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas III MI 

Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo dengan jumlah 26 siswa pada indikator 

keaktifan dalam belajar dilakukan dalam II siklus. Dari masing-masing siklus 

terjadi peningkatan dalam keaktifan siswa. Hal ini ditunjukkan pada tabel di 

atas. Keaktifan dalam proses belajar pada siklus I dicapai oleh 18 siswa dari 

26 siswa dengan prosentase 69%, kemudian pada siklus II dicapai oleh 26 

siswa  dengan prosentase 100%. Jadi keaktifan siswa, dalam proses belajar 

pada kedua siklus tersebut sangat meningkat secara signifikan. 

Keaktifan belajar siswa aktif  merupakan istilah yang bermakna sama 

dengan (student active learning). Secara harfiah cara belajar siswa aktif  dapat 

diartikan sebagai sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa 

secara fisik, mental, intelektual dan emosional untuk memperoleh hasil belajar 

yang berupa perpaduan antara kognitiif, afektif dan psikomotorik. 

3. Hasil belajar siswa 

Tabel 4. 23 

Perbandingan Hasil PTK Hasil Belajar siswa dalam proses belajar 

Kriteria Siklus I Siklus II 

Jumlah siswa Persentase Jumlah siswa prosentase 

Tuntas 21 81% 26 100% 

Tidak tuntas 5 19% 0 0% 
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Dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas III MI  

Ma‟arif Kadipaten Babadan Ponorogo dengan jumlah 26 siswa pada indikator 

hasil belajar dilakukan dalam II siklus. Dari masing-masing siklus terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan pada  tabel  4.17 di atas. 

Hasil belajar siswa pada siklus I dicapai oleh 21 dari 26 siswa dengan 

prosentase 81%, kemudian pada siklus II dicapai oleh 26 siswa dengan 

prosentase 100%. Jadi hasil belajar siswa, dalam proses belajar pada kedua 

siklus tersebut sangat meningkat secara signifikan. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku 

yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol 

yang disebut kegiatan pembelajaran/ kegiatan instruksional, tujuan belajar 

telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar 

ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan 

instruksional. 

Hasil belajar ini ditunjukkan dari mengerjakan soal-soal objektif yang 

diberikan oleh guru dari siklus I hingga siklus II. Dari hasil penelitian 

tindakan kelas (PTK) cenderung mengalami peningkatan dari setiap siklusnya, 

dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode Sosiodrama dalam mata 

pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan akhlak terpuji kelas III MI Ma‟arif 
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Kadipaten Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dapat meningkat 

hasil belajar siswa. 

 

 

 

Gambar 4.I  Grafik Hasil penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan di kelas III Mi Ma‟arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo dengan penerapan metode Sosiodrama untuk meningkatkan 

minat belajar, keaktifan, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak pokok bahasan akhlak terpuji  diperoleh kesimpulan berikut ini: 

1. Minat belajar siswa dalam pembelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan akhak 

terpuji mengalami peningkatan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan  

menerapkan metode Sosiodrama. Pada siklus I minat belajar siswa mencapai  

17 siswa atau 65% dan siklus II mencapai 26 siswa atau 100%. 

2. Keaktifan siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan akhak 

terpuji  mengalami peningkatan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan metode Sosiodrama. Pada siklus I keaktifan siswa mencapai 18 

siswa atau 69% dan siklus II mencapai 26 siswa atau 100%. 

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan akhak 

terpuji  mengalami peningkatan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan metode Sosiodrama. Pada siklus I hasil belajar  siswa mencapai 

21siswa atau 81% dan siklus II mencapai 26 siswa atau 100%. 
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B. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran 

berikut ini:  

1. Bagi guru 

 Proses pembelajaran Akidah Akhlak selama ini masih menggunakan 

metode konvensional, maka sebaiknya guru mampu menggunakan metode 

pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk aktif.  

2. Bagi Lembaga Sekolah 

Dengan melihat hasil pembelajaran melalui metode Sosiodrama, 

tentunya harus dikembangkan dengan inovasi dan memadukan berbagai 

variasi metode yang lebih aktif untuk menarik perhatian siswa dalam proses 

pembelajran Akidah Akhlak maupun pembelajaran yang lain. 

3. Bagi siswa  

Setelah mengikuti proses pembelajaran Akidah Akhlak dengan 

menggunakan metode Sosiodrama diharapkan siswa dapat membiasakan 

belajar secara aktif, kreatif, serta menumbuhkan keberanian siswa 

menyampaikan ide yang dimiliki.  

4. Manfaat bagi peneliti 

Setelah melakukan penelitian ini  dapat menambah pengetahuan, 

wawasan keilmuan, pengalaman, dan memperkaya pengetahuan dibidang 

pendidikan serta dapat mengaplikasikan, dan mensosialisasikan teori yang 

telah diperoleh.  
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