
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Dunia pendidikan terus berkembang aktif setiap harinya untuk 

mengimbangi perubahan dunia. Perkembangan inipun yang perlu dimiliki 

setiap tenaga didik untuk mengupgrade pengetahuan setiap harinya agar bisa 

mengimbangi perubahan dunia karena di era sekarang mudahnya menerima 

informasi lewat sosial media, begitupun, dunia pendidikan islam yang ada di 

pesantren. Walaupun berpegang teguh pada kesalafan namun tetap 

mengupgrade perubahan mengikuti pola dunia, seperti satu qoidah dalam 

Ushul Fiqh. 

ُ
م
ذمُبِاْلم ِديمِدُاالم صمل حُماف ظ ةمُع ل ىُحُ ال ُالصَّاِلحُو اال خم ق ِدْيِم  

(Al Muhafazhatu „ala qadimis sholih, wal akhżu bil jadidil ashlah) 

“Melestarikan budaya/ metodologi/ sesuatu yang kuno yang baik dan relevan 

dan mengambil budaya/ metodologi/ sesuatu/ terobosan baru yang lebih baik.” 

Satu Pandangan baru mengemukakan pendapatnya, bahwa tingkah laku 

manusia didorong oleh motif-motif tertentu. Perbuatan belajar akan berhasil 

bila berdasarkan motivasi pada diri siswa. Guru dapat memaksakan bahan 

pelajaran kepada siswa, tetapi tak mungkin memaksanya untuk belajar dalam 
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arti sebenarnya. Ini berarti tugas guru yang paling berat ialah berupaya agar 

siswa mau belajar dan memiliki keinginan belajar terus menerus.
2
 

Banyak sekali metode dalam ilmu pendidikan islam yang bisa digali 

oleh Pendidik untuk melakukan satu inovasi dalam pendidikannya, bisa dengan 

mengkombinasikan adegan-adegan yang sedang viral dewasa ini dengan ilmu 

pengetahuan yang diajarkan, semua itu bisa dilakukan oleh pribadi pendidik 

sendiri, hal ini menampik pada sebagian orang yang berfikir bahwa “Ilmu 

pendidikan islam yang masih diselimuti mendung dan aneka problematika 

yang belum terurai dari masa kemasa,
3
 karena dalam hal ini psesifikasinya 

lebih dikembalikan lagi kepada pendidik. 

Sebuah teori mengatakan  ُُاُ قُ ي مُرُِالطَُّنُمكُِل ُوُ ُةُ مَُّهُِمُمُةُمدُ امُ لمُا ُةُِلادُ امُُنُ مُُِمُ هُ ة      
(Al maadatu muhimmatun walakin at thoriqatu ahammu minal maadah)  

Materi itu penting, akan tetapi metode jauh lebih penting daripada Materi.
4
 

Hal ini menjadi fakta akan pentingnya sebuah metode karena realitanya anak 

didik lebih respek terhadap metodenya terlebih dahulu dari pada materi yang 

diajarkan, materi beratpun jika mempunyai metode yang inovatif siswa akan 

lebih menyukainya dan mudah membuka pikirannya untuk menerima materi 

yang diajarkan, begitupun sebaliknya, materi mudah namun disampaikan 

dengan metode yang kurang inovatif siswapun akan merasa sukar menerima 

bahan ajar. 

Tujuan metode ini untuk mempermudah peserta didik menghafalkan 

kosakata bahasa arab, baik yang ada dalam Al-Qur‟an maupun Hadits agar 

kemudian bisa disalurkan dalam keseharian supaya tidak salah kaprah dalam 

mengartikan maupun memahamisubstansi yang ada di Al-Qur‟an dan Hadits. 

Dalam Al-Qur‟an, Surat Ali Imron :19 Allah SWT berfirman: 
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م ُ َل  سم ُاهلِلُاالم ُِعنمد  يمن  تمواُۗ  ِانَُّالدِّ ُاموم ُالَِّذيمن  ت  ل ف  ُب  عمِدُُو م اُاخم ُِمنم ُِاالَّ المِكٰتب 

ا ُۗ  م اج  ن  هممم س اِب.ُۗ  ء همم ُالمِعلمممُب  غمًياُب  ي م س رِيمعمُاْلِم ُبِٰاٰيِتُاهلِلُف ِانَُّاهللُ  فمرم ُيَّكم و م نم  
"Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-

orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, 

karena kedengkian diantara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-

ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya."(QS. Ali 

Imran 3: Ayat 19)
5
 

 

Dengan ini penulis mencoba menganalisis satu metode pembelajaran 

berbasis PAIKEM berupa Metode Role Playing. Metode ini mengarah pada 

meningkatkan siswa dalam daya ingatnya mengenal suku perkata dalam bahasa 

arabyang ada pada Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits, tentu dengan menyertakan 

kandungan isi supaya bisa memahami maksud yang tertera pada Al-Qur‟an dan 

Hadits. 

Sebagai pendidik dan pengajar, senantiasa dituntut untuk menciptakan 

iklim belajar mengajar yang kondusif serta dapat memotivasi peserta didik 

dalam belajar mengajar yang akan berdampak positif dalam pencapaian 

prestasi hasil belajar secara optimal. Pendidik dapat menggunakan metode 

belajar yang tepat, efektif, dan efisien untuk membantu meningkatkan kegiatan 

belajar mengajar serta memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik.
6
 

 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Latar Belakang Masalah diatas bisa kita simpulkan, untuk apa penulis 

memaparkan Metode Role Playing dalam Pembelajaran berbasis Active 

Learning; 

1. Banyak sekali Metode Pembelajaran yang bisa digali atau diciptakan sendiri 

oleh seorang pendidik dalam menciptakan active learning. 
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2. Metode role playing diharapkan menjadi metode yang bisa dipakai oleh 

pendidik untuk mengasah kecakapan peserta didik. 

3. Metode yang dipilih penulis sebagai bahan analisisnya ini diharapkan 

menjadi salah satu metode yang bisa menciptakan suasana belajar active 

learning. 

4. Al-Qur‟an Hadits pedoman bagi umat islam, dewasa ini banyak pihak yang 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an maupun mengutip Hadits dengan kepentingan 

pribadi tanpa melihat dasar dari kandungan isi yang terkandung didalamnya. 

Hal ini perlu sekali menjadi kajian pendidik dalam hal ini kaitannya 

Pengampu Al-Qur‟an Hadits. 

5. Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits menjadi induk pelajaran yang harus 

ditekankan pemahamannya pada peserta didik, disini mengambil penelitian 

pada Kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru 

Kaliwungu Kendal sebagai generasi milenial yang harus berwawasan tinggi 

serta mumpuni dalam menguasain kandungan isi dalam Al-Qur‟an dan 

Hadits. 

6. MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS merupakan satu wadah 

pendidikan yang ada di Jawa Tengah sebagai lembaga yang masih 

menjunjung tinggi kajian kitab kuning, maka perlu adanya metode yang 

baik dalam meningkatkan mutu anak didik dalam menambah semangat 

belajarnya, dalam fase ini bertujuan untuk mengetahui kosakata dalam Al-

Qur‟an dan Hadits yang terkadang masih ambigudan mengimplementasikan 

kata-perkatanya agar mampu mengartikan ayat maupun hadits dengan baik. 

 

C. TELAAH PUSTAKA 

Dalam pembuatan penelitian ini, penulis juga mempertimbangkan 

beberapa macam penelitian yang ada pada skripsi lainnya yang pembahasannya 

terkait dengan metode active learning, sebagai data pendukung dalam 

penelitian ini, diantaranya skripsi yang telah dikaji adalah dari: 

1. Skripsi Mubayanah (146010180) berjudul “Implementasi Active Learning 

dalam Pembelajaran Fiqh di Kelas III MTs Madrasah Mu‟allimat Salafiyah 
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Ponpes Putri ARIS Kaliwungu Kendal Tahun Pelajaran 2017/2018.” 

Berdasarkan analisisnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut; Penulis 

mencoba menganalisis penggunaan Pembelajaran Active Learning dalam 

Pembelajaran Fiqh di Kelas III MTs Madrasah Muallimat Salafiyah Pondok 

Putri ARIS, dengan menggunakan beberapa metode umum dalam 

Pembelajaran active learning seperti halnya metode ceramah, demonstrasi, 

tanya jawab, masih bisa menghasilkan satu pembelajaran menarik dengan 

catatan harus ada relasi yang baik antara guru dan murid sehingga peserta 

didik mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Terdapat faktor 

penghambat berupa kurangnya waktu pembelajaran dibandingkan materi 

pembelajaran dalam pembelajaran fiqh saat melakukan metode praktek. 

Penulis memilih skripsi ini sebagai referensinya karena ingin 

menambahkan satu metode inovatif yang bisa dikembangkan dalam 

Pembelajaran di MMS Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu 

Kendal, untuk menyempurnakan beberapa metode yang telah dianalisis oleh 

Mubayanah.
7
 

2. Skripsi Istinganah (12485103) berjudul “Upaya Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa melalui Strategi Team Quiz pada Pembelajaran Fiqih Kelas 

III Madrasah Ibtidaiyah Tampingan Tegalrejo Magelang.” Analisis yang 

diutarakan Istinganah pada skripsinya ini menyimpulkan satu metode 

inovasi dalam pembelajaran berupa quiz team pada pembelajaran fiqih, 

metode ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa hal ini dibuktikan 

dengan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas maupun prosentase 

ketuntasan klasikal dalam setiap siklusnya, hal itu dapat dilihat dari 

meningkatnya rata-rata nilai siswa dari 63,26 meningkat 66 dan meningkat 

lagi menjadi 66,26. 

Penulis memilih skripsi ini karena terdapat beberapa persamaan 

antaranya bertujuan untuk meningkatkan belajar siswa, menggunakan 

metode inovasi untuk membentuk pembelajaran active learning. Dan ragam 
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perbedaan dalam pemilihan mata pelajaran, subyek penelitianserta 

penggunaan metode pembelajaran.
8
 

3. Skripsi Nur Hikmah (146050032) berjudul “Implementasi Metode Index 

Card Match untuk Meningkatkan Daya Ingat Siswa dalam Menghafal QS. 

Al-Bayyinah pada Pelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an Kelas III SD Darussalam 

Kembangarum Semarang Barat Tahun Pelajaran 2017/2018.” Skripsi ini 

mencoba menganalisis keberhasilan Metode Index Card Match pada daya 

ingat Anak SD dalam menghafalkan QS. Al-Bayyinah dengan cara meneliti 

dengan menggunakan metode test dan observasi dengan teknik menghitung 

rerata. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi, keseluruhan data yang telah diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistic. Hasil analisis menunjukan bahwa 

Prestasi belajar dilihat dari hasil nilai evaluasi pra siklus adalah 63, siklus 

satu 69 siklus dua 74 dan hasil rata-rata telah melebihi KKM sebesar 70. 

Dalam tabel minat belajar meningkat dari pra siklus 43%, siklus pertama 

menjadi 62% dan siklus kedua menjadi 80%. 

Skripsi ini kiranya memiliki persamaan dalam tujuan meningkatkan 

daya ingat siswa dalam hafalannya, dan sumber analisis datanya bisa 

digunakan untuk meneliti data-data yang sedang dibuat oleh penulis sendiri. 

Perbedaannya terletak dari mata pelajaran yang dipilih serta metode dan 

subyek penelitian.
9
 

 

D. FOKUS PENELITIAN 

Telaah dari latar belakang diatas, memolakan fokus penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Implementasi pembelajaran Active Learning metode Role Playing pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di Kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren 

Putri ARIS Saribaru Kaliwungu Kendal. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi pembelajaran Active 

Learning metode Role Playing pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di 

Kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu 

Kendal. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Kiranya Penulis perlu menelaah maksud kata perkata dari judul 

penelitian ini, supaya tidak ada kesalahan pemahaman dalam mengartikan 

maksud yang ada; 

1. Implementasi 

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.
10

 Implementasi 

disini difokuskan pada metode Role Playing dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadits dikelas IX MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru 

Kaliwungu Kendal, untuk mengetahui seberapa obyektifnya metode Role 

Playing untuk bisa menciptakan satu pembelajaran Active Learning. 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan pusat kegiatan belajar mengajar, yang 

terjadi antara guru dan siswa, yang bermuara pada pematangan intelektual, 

kedewasaan emosional, ketinggian spiritual, kecakapan hidup, dan 

keagungan moral.
11

 Di dalam kurikulum 2013 (Kurtilas) menekankan pada 

dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

metode scientific atau metode ilmiah, yaitu metode yang meliputi 5M 

berupa; mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring 

dari mata pelajaran, dalam hal ini pembelajaran tidak melulu berpusat pada 

guru sebagai subyek dalam pendidikan, melainkan sebagai perantara anak 
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didik untuk melakukan transfer of knowledge, baik antara guru ke murid, 

murid ke guru, murid ke murid. 

3. Active Learning 

Terdiri dari dua suku kata, active atau sinonim dari giat adalah rajin, 

bergairah, dan semangat,
12

 sedangkan learning yang berarti pembelajaran. 

Jadi pembelajaran ini menumpu pada suasana pendidikan yang aktif dari 

peserta didik, Glasgow berpendapat bahwa siswa aktif adalah siswa yang 

bekerja keras untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam proses 

belajarnya sendiri. Mereka mengambil suatu peran yang lebih dinamis 

dalam mengetahui, memutuskan, dan melakukan sesuatu. Peran mereka 

semakin luas dalam hal self management. Motivasi diri menjadi suatu 

kekuatan besar yang dimiliki siswa.
13

 

4. Metode 

Metode berasal dari bahasa Yunani Methodos. Terdiri dari dua kata 

pertama, metha yang memiliki arti melalui atau melewati; kedua, Hodos 

yang berarti jalan atau cara. Maka kata metode (methodos) bermakna jalan 

atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu.
14

 

Di dalam KUBI, cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk 

mencapai suatu maksud disebut sebagai metode.
15

 

Dalam KBBI, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
16

 

5. Role Playing 

Role Playing bisa dikatakan sebagai metode sosio drama atau 

metode bermain peran dengan cara berakting sesuai dengan peran yang 
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telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu
17

 yang memusatkan 

pada daya ingat untuk mengingat-ingat per kosakata bahasa arab sebagai 

bahasa kajian dalam Pelajaran Al-Qur‟an Hadits. 

6. Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits 

Al-Qur‟an dan Hadits merupakan pedoman umat islam yang 

keduanya dengan menggunakan bahasa arab yang masih dirasa ambigu di 

kalangan masyarakat Indonesia. Sedangkan Bahasa adalah sistem simbol 

ujaran yang arbitrer yang digunakan manusia untuk berkomunikasi.
18

 Untuk 

itu perlu adanya pendalaman dalam mengetahui dan mendalami kandungan 

kata dan kandungan isi yang terdapat pada keduanya. 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits merupakan upaya yang sistematik 

dan sengaja untuk menciptakan kegiatan antara peserta didik dan pendidik 

pada pelajaran Al-Qur‟an Hadits dan sumber belajar pada lingkungan 

belajar serta interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman 

hidup untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

7. Siswi Kelas IX MTs 

Siswi Kelas IX MTs adalah subyek dari penelitian disini, untuk 

dapat mengerti dengan gambling maksud yang tertera pada Al-Qur‟an dan 

Hadits siswa MTs dirasa pas untuk dijhadikan penelitian, kondisi usianya 

yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua untuk mulai mengerti 

kandungan isi dalam Al-Qur‟an dan Hadits. 

8. MMS Pondok Pesantren Putri ARIS 

Madrasah Muallimat Salafiyah adalah salah satu madrasah yang 

dimiliki oleh Pendidikan Islam di Indonesia, yang terletak pada Kampung 

Saribaru Krajankulon Kaliwungu Kendal. 

 

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

a. Tujuan Penelitian 
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 Wahab Abdul Aziz, M.A, Metode dan Model-model Mengajar Ilmu Pengetahuan 
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Tujuan Teoritis: 

1. Untuk mendiskripsikan implementasi Active Learning Metode Role Playing 

pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di Kelas IX MTs MMS Pondok 

Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu Kendal. 

2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi Active 

Learning Metode Role Playing pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadits dan 

melihat tingkat pemahaman siswa terhadap bidang studi Al-Qur‟an Hadits 

di Kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu 

Kendal. 

Tujuan Praktis: 

1. Untuk memperkaya keilmuan tentang study kasus pembelajaran Active 

Learning metode Role Playing pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di 

Kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu 

Kendal.  

2. Agar bisa dijadikan tolok ukur bagi lembaga pendidikan akan adanya 

pembelajaran Active Learning metode Role Playing pada pembelajaran Al-

Qur‟an Hadits di Kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS 

Saribaru Kaliwungu Kendal. 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan sebagai salahsatu sumbangsih dalam meningkatkan 

khazanah keilmuan pada pendidikan di Indonesia, memilih judul yang konkret 

dengan tema yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dalam 

pendidikan. 

Manfaat Praktis: 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Menemukan kemudahan dalam pembelajaran Active Learning sehingga 

memicu semangat belajar. 

b. Mendapatkan prestasi yang baik dan berguna. 
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2. Bagi Pendidik 

a. Menjadi satu kajian yang bisa dipilih pendidik dalam menyampaikan 

keilmuannya sehingga dirasa ada inovasi disetiap kegiatan belajar 

mengajar. 

b. Dapat mengetahui seberapa persen kemampuan dan semangat peserta 

didik dalam menuntut ilmu. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai masukan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama 

Islam khususnya pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits sebagai bahan 

ajar di kelas IX MTs MMS. 

4. Bagi Peneliti 

a. Mendapatkan pengetahuan konkret dari keberhasilan analisis 

implementasi pembelajaran Active Learning metode Role Playing pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di Kelas IX MTs MMS Pondok 

Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu Kendal. 

b. Menambah wawasan penulis dalam melanjutkan jenjang pendidikan, 

baik sebagai peserta didik maupun pendidik. 

c. Penelitian ini dapat berguna khususnya bagi pribadi peneliti umumnya 

bagi dunia pendidikan islam di Indonesia. 

 

G. METODE PENELITIAN 

Penelitian adalah Suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, 

tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta tertentu.
19

 

Penelitian dilakukan untuk menemukan kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran 

yang ditandai oleh terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut 

teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti.
20

 Metode penelitian adalah 

langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah bahan investigasi untuk 

mendapatkan data-data dan informasi yang valid, yang akan digunakan dalam 

                                                           
19

 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 6. 
20

 Beni Ahmad Soebani, Kadar Nurjaman, Manajemen Penelitian, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2013), Hlm. 17. 
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sebuah penelitian. Perincian dari metode penelitian terbagi beberapa aspek 

yang akan dibahas: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan di atas, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus, karena penelitian 

ini menggambarkan data-data yang diperoleh dari beberapa sumber untuk 

menghasilkan satu kesimpulan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
21

 Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat 

penelitian adalah penelitinya. Oleh karena itu, membutuhkan divalidasi, 

yaitu seberapa jauh penelitian ini siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan.
22

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah sumber yang bisa memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti 

menemukan subyek penelitian antara lain adalah guru pengampu mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits dan siswi-siswi kelas IX MTs MMS Pondok 

Pesantren Putri ARIS. 

Obyek penelitian meliputi tempat diadakannya KBM, pelaku dari 

penelitian dan aktivitas penelitian. 

Peneliti memilih Madrasah Muallimat Salafiyah Pondok Pesantren 

Putri ARIS sebagai tempat penelitiannya, yang terletak di Kampung 

Saribaru Krajankulon Kaliwungu Kendal. Madrasah ini terdiri dari dua 

lembaga yaitu, aliyah dan tsanawiyah. 

 

                                                           
21

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2008), Hlm. 6. 
22

 Beni Ahmad Soebani, Kadar Nurjaman, Manajemen Penelitian, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2013), Hlm. 79. 
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3. Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua: 

a. Data Primer 

Data pokok akan diambil dari perkataan dan tindakan subyek yang 

diamati dengan melakukan wawancara, catatan lapangan, gambar yang 

diambil dari hasil observasi, yang didapatkan pada guru pengampu pelajaran 

Al-Qur‟an Hadits dan siswi-siswi kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren 

Putri ARIS Saribaru Kaliwungu Kendal. 

b. Data Sekunder 

Data ini diambil secara tidak langsung seperti informasi data yang 

terdapat pada dokumen resmi maupun hanya catatan-catatan yang belum 

dibukukan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan 

data akurat pada penelitian ini, diantaranya: 

a. Interview 

“A meeting of two person to exchange information and idea though 

question and responses, resulting in communication and join contruction of 

meaning about a particular topic”, “Wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” adalah devinisi interview 

yang diutarakan oleh Esterberg.
23

 

Dalam hal ini wawancara semi struktur dipilih oleh peneliti karena 

wawancara ini bersifat bebas berkembang, namun sesuai dengan acuan 

pertanyaan yang telah disiapkan. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan 

sistematika fenomena yang diselidiki.
24

 

                                                           
23

 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), Hlm. 231. 
24

 Sukandarrumidi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada Univerrsity Press, 2002), Hlm. 69. 
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Didalam pengertian psikologi, observasi atau pengamatan meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap objek yang dituju dengan 

menggunakan semua indra, jadi observasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.
25

 

Observasi yang dipilih oleh peneliti digunakan untuk mendapatkan 

data seperti; keadaan guru dan siswa, fasilitas dalam pelaksanaan belajar 

mengajar, keadaan gedung, letak geografis. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari bermacam 

macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, 

dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari 

harinya.
26

 

Metode dokumentasi merupakan tindakan mencari data mengenai 

hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, suratkabar, 

majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.
27

 

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data 

sejarah berdirinya Madrasah Muallimat Salafiyah Pondok Pesantren Putri 

ARIS, letak geografis, struktur organisasi dan keadaan sarana dan prasarana. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis dalam KBBI diuraikan dengan penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
28

 dan 

data adalah keterangan yang benar.
29

 

                                                           
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinneka 

Cipta, 2006), Hlm. 156-157. 
26

 Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: 

Bumiaksara, 2011), Hlm. 81. 
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinneka 

Cipta, 2006), Hlm. 206. 
28

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesa edisi ke IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2008) Hlm. 22. 
29

 Ibid,. Hlm. 86. 
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Analisis data sendiri menurut Lexy J. Moleong yaitu proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan.
30

 

Sedang menurut Noeng Muhadjir Analisis data merupakan upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, 

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang 

diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan 

untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan 

berupaya mencari makna (meaning).
31

 

Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif mengenai laporan 

penelitian yang akan berisi kutipan data dalam menyajikan laporan. Data 

tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, gambar, 

dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainya. 

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena 

popularitasnya belum lama, disebut sebagai metode kualitatif karena data 

yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Analisis data 

kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasi data memilihnya menjadi satuan data yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola apa yang 

penting, apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
32

 

Setelah menata secara sistematis hasil dari observasi, wawancara, 

dokumentasi beserta data lain-lain yang berupa tambahan hasil dari data 

tersebut selanjutnya dianalisis untuk meningkatkan pemahaman pada kasus 

yang diteliti dengan cara mencari makna dari data yang diperoleh dengan 

menggunakan beberapa tahapan. 

                                                           
30

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2008), Hlm. 112. 
31

 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), Cet. 

7, Hlm. 104. 
32

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2008), Hlm. 248. 
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Tahapan-tahapan itu diawali dengan pertama, mengumpulkan data 

sehingga menjadi bagan yang siap dilanjutkan pada penelitian yang lebih 

lanjut. Setelahnya, data yang telah terkumpul tersebut dikelompokkan satu 

persatu sesuai susunan datanya. Kedua, data yang telah terkumpul dan telah 

terkelompok, selanjutnya dikelola dengan cara diklasifikasikan dalam bentuk 

uraian. Terakhir, pengembangan penelitian dari data yang berhasil diolah 

kemudian dijadikan bahan penyampaian informasi dan pengambilan 

keputusan.  

Dengan demikian proses analisis data diawali dengan telaah seluruh 

data yang masuk dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan reduksi 

data (mengformulasikan teori kedalam sebuah konsep) dan dibuat rangkuman 

inti dalam penelitian. 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi terbagi menjadi 3 bagan untuk 

memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam memahami 

isi skripsi; yaitu: 

1. Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari Halaman Judul, Halaman Abstraksi Penelitian, 

Halaman Nota Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman 

Deklarasi, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Pedoman 

Transliterasi, Halaman Arab-Latin, Halaman Kata Pengantar, Halaman 

Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Halaman Daftar Lampiran. 

2. Bagian Isi 

 Bab I terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, 

Telaah Pustaka, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika 

Penyusunan Skripsi. 

Bab II membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terbagi beberapa Sub 

bagian. Sub A: Active Learning Metode Role Playing meliputi Pengertian 

Active Learning metode Role Playing, Karakteristik Active Learning metode 
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Role Playing, Landasan Hukum Active Learning, Aplikasi Active Learning 

Metode Role Playing, Dasar-dasar Pelaksanaan Active Learning Metode 

Role Playing, Prinsip-prinsip Active Learning Metode Role Playing, 

Indikator-indikator Active Learning Metode Role Playing, Komponen-

komponen Active Learning Metode Role Playing, Metode-metode Active 

Learning, Evaluasi Active Learning Metode Role Playing. Sub B: Kegunaan 

Active Learning Metode Role Playing yang terdiri dari Keunggulan dan 

Kelemahan Pembelajaran Active Learning Metode Role Playing. Sub C: 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits berisi tentang Pengertian Pembelajaran Al-

Qur‟an Hadits, Tujuan Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits, Ruang Lingkup 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits, Metode Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits, 

Media Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits, dan Evaluasi Pembelajaran Al-

Qur‟an Hadits. 

Bab III memuat Laporan Hasil Penelitian yang terbagi menjadi dua sub. 

Sub A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Putri ARIS termasuk di 

dalamnya Sejarah Berdiri, Motto, Visi dan Misi, Letak Geografis, Keadaan 

Pendidik dan Peserta Didik, Kegiatan Belajar Mengajar dan Sarana 

Prasarana. Sub B. Implementasi Active Learning Metode Role Playing Pada 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits Kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren 

Putri ARIS Saribaru Kaliwungu Kendal yang terdiri dari Metode, Media, 

Evaluasi Pembelajaran, Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan 

Active Learning Metode Role Playing pada Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits 

Kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu 

Kendal. 

Bab IV berisi tentang Hasil Analisis Kegiatan Pelaksanaan 

Implementasi dan Faktor pendukung dan penghambat Active Learning   

Metode Role Playing Pada Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits Kelas IX MTs 

MMS Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu Kendal. 

Bab V berisi tentang Simpulan, Saran dan Penutup. 

 

 



18 

3. Bagian Akhir 

Bagian Ahir menambahkan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan 

Daftar Riwayat Hidup Penulis. 

 


