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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian implementasi Active Learning Metode Role 

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

Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu Kendal sebagai berikut: 

1. Implementasi Metode Role Playing yang dilakukan pada Pembelajaran Al-

Qur’an Hadits di kelas IX MTs MMS Pondok Pesantren Putri ARIS 

Saribaru Kaliwungu Kendal dilakukan tidak menentu, seringkali dilakukan 

saat hafalan pada pertemuan yang akan datang dirasa cukup sulit. Metode 

ini diawali dengan penyusunan skenario permainan, yang selanjutnya 

memilih kandidat beregu yang akan memainkan perannya. Peran diambil 

bukan dari sebuah sejarah atau sebuah dongeng melainkan dari beberapa 

sukukata yang akan dijadikan materi hafalan mereka pada pertemuan yang 

akan datang. Pementasan ditujukan untuk membuat audiens mengingat-

ingat nama-nama pemainnya beserta mengenali satu persatu karakter 

tokohnya, karakteristik disini diambil dari spesifikasi kata tersebut, seperti 

arti, atau penggunaan sesuatu yang lebih mudah diingat-ingat audiens. 

Pementasan ini bersifat spontanitas, tergantung kekreatifitasan dari masing-

masing pemain atau perundingan kelompok. Setelah pementasan usai guru 

memberikan evaluasi kepada peserta didik tentang permainan peran yang 

telah dilakukan agar dapat diketahui peningkatan hafalan yang sudah 

dikuasai peserta didik. Metode ini bisa menjadi khazanah di dunia 

pendidikan karena berdekatannya nilai hafalan dengan nilai pendidikan. 

Pendidikan bisa dikatakan berhasil jika peserta didik mampu memahami 

dengan baik materi yang didapatkannya dan bisa memanifestasikannya 

dalam dunia nyata, untuk itu hafalan menjadi salah satu jalan keluar untuk 

menerapkan itu semua. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Role Playing. Metode ini 

termasuk metode yang menyenangkan dan mudah dilakukan oleh peserta 
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didik karena tidak membutuhkan bahan-bahan yang berlebihan, selain itu 

juga memudahkan peserta didik menghafalkan beberapa kosakata, karena 

menghafalkan dengan cara yang menyenangkan akan lebih mudah diingat 

daripada menghafalkan sendiri-sendiri. Metode ini juga memiliki kelebihan 

lain seperti mengasah kekreatifitasan peserta didik, dan membantu rasa 

percaya diri peserta didik saat tampil didepan umum, juga mengasah gaya 

bahasa peserta didik. Dilain hal, Metode Role Playing juga memiliki 

beberapa kekurangan diantaranya memakan waktu, mengganggu KBM 

kelas lain, terjadinya kesenjangan antar siswi yang memiliki daya ingat kuat 

dengan siswi yang daya ingatnya rendah dan pelaksanaan metode ini tidak 

boleh gagal, karena sekali gagal, peserta didik tidak akan suka jika guru 

melakukan metode ini di pertemuan selanjutnya, juga akan menghambat 

tujuan pelajaran. Untuk itu solusi yang perlu dilakukan guru untuk bisa 

menggunakan waktu dengan baik adalah mempersiapkan dengan matang 

apasaja yang perlu siswa lakukan baik itu tentang materi yang akan 

dipentaskannya ataupun menguatkan mental peserta didik, untuk ruang 

kelas yang bisa mengganggu kelas lain, bisa dengan memindahkan jam 

pelajaran di perpustakaan ataupun sanggar musholla yang tidak merugikan 

orang lain, dan kepedulian guru untuk selalu mengingatkan peserta didiknya 

agar selalu mengajak teman-temannya dalam menghafalkan agar seluruh isi 

kelas bisa menguasai hafalannya dengan baik. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian pada implementasi pembelajaran Active 

Learning Metode Role Playing pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas 

IX MTs MMS Saribaru Kaliwungu Kendal, selanjutnya peneliti mencoba 

memberikan beberapa bulir saran yang kiranya bisa membantu dan menjadi 

bahan masukan kedepannya: 

1. Pembelajaran Al-Qur’an Hadits merupakan pembahasan urgen mengingat 

Indonesia dimasa sekarang sedang mengalami beberapa ideologi keagamaan 

yang telah dianggap sesat namun masih bersikukuh kebenarannya. Jadi 
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perlu kiranya bagi pendidik menyisipkan beberapa rasa nasionalisme dalam 

mengajarkan Al-Qur’an Hadits, menguatkan lagi ideologi Ahlussunnah wal 

jama’ah dengan cara menggali lagi keilmuan Al-Qur’an Hadits untuk bisa 

disampaikan sebaik mungkin kepada peserta didik. 

2. Pembelajaran sejatinya adalah proses penguatan diri pada pikiran dan 

jasmani, untuk itu perlunya mengaplikasikan pembelajan active learning 

yang menyenangkan, agar peserta didik tidak mudah bosan dan selalu mau 

berfikir, mengupgrade pikirannya, kekreativitasannya, serta keuletannya 

untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal. 

3. Metode Role Playing bisa menjadi satu metode yang direkomendasikan 

pada mata pelajaran lainnya, karena metode ini sangat menyenangkan dan 

mudah dipahami oleh peserta didik, peserta didik jadi tertantang untuk 

melakukan metode role playing karena menantang seberapa tingkat percaya 

diri mereka. 

4. Selalu bersabar, berikhtiyar dan terus mendoakan peserta didik, karena Guru 

sejatinya mendidik, mendidik adalah kesungguhan upaya dalam menjaga. 

mengutip dari dawuh KH. Anwar Manshur Lirboyo “Dalam mencari Ilmu, 

tiga komponen harus bersinergi dan bersungguh-sungguh: 1. Murid dalam 

belajar, 2. Guru dalam mendidik 3. Orangtua dalam memberikan bekal dan 

berdo’a.” 

 

C. Kata Penutup 

Hamdan Billah, Alhamdulillah Tsumma Alhamdulillah, rangkai syukur 

pada Allah Ta’ala yang telah memberikan taufiq dan rahmatnya dalam 

menuntun hambanya menyalurkan kata perkata pada tugas Strata satu ini, 

harapannya bisa menjadi awal baik dalam perbendaharaan pendidikan 

khusunya bagi pribadi peneliti dan eksternal lainnya. Walaupun peneliti sadari, 

tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih butuh berulang-ulang 

revisi. 
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Penulisan ini masih sangat membutuhkan Kritik dan Saran para pembaca 

agar peneliti jauh lebih baik lagi dalam mengolah kata menjadi indah. Semoga 

bermanfaat. 


