
 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kondisi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MTs Darut Taqwa Semarang  

2. Kondisi hubungan sosial warga MTs Darut Taqwa Semarang  

3. Letak geografis MTs Darut Taqwa Semarang  

4. Kondisi fasilitas, sarana dan prasarana sekolah secara umum 

5. Kondisi dan lingkungan MTs Darut Taqwa Semarang  

B. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kepala Madrasah MTs Darut Taqwa Semarang  

a. Identitas 

b. Struktur Organisasi 

2. Staf TU MTs Darut Taqwa Semarang  

a. Batas- batas wilayah MTs Darut Taqwa Semarang  

b. Motto MTs Darut Taqwa Semarang   

c. Tujuan MTs Darut Taqwa Semarang   

d. Keadaan guru 

e. Keadaan Peserta Didik  

f. Keadaan Karyawan 

g. Keadaan sarana dan prasarana 

3. Guru Sejarah Kebudayaan Islam  

a. Identitas 

b. Model Pembelajaran SKI berbasis Budaya 

c. RPP SKI berbasis Budaya  

d. Proses Pembelajaran 

e. Evaluasi Pembelajaran 

4. Peserta didik MTs Darut Taqwa Semarang  

a. Pengalaman pembelajaran 

b. Media pembelajaran yang digunakan guru  

c. Metode yang digunakan guru 

C. DOKUMENTASI 

a. Profil MTs Darut Taqwa Semarang  

b. Sarana dan Prasarana 



c. Keadaan guru dan peserta didik d. Kegiatan siswa 

d. Relasi Sosial 

Daftar Pertanyaan 

1. Guru SKI 

a. Berapa lama ibu mengajar SKI di sekolah ini? 

b. Apa yang ibu persiapkan saat akan mengajar SKI? 

c. Apa yang menjadi tujuan dan target guru dalam pembelajaran SKI? 

d. Metode apa yang diterapkan dalam mengajar SKI? 

e. Media apa yang digunakan dalam mengajar SKI? 

f. Menurut ibu, bagaimana motivasi belajar kelas X dalam mengikuti belajar 

SKI siswa? 

g. Usaha apa yang dilakukan guru SKI, untuk meningkatkan motivasi SKI 

siswa? 

h. Usaha apa yang dilakukan guru SKI, untuk meningkatkan prestasi belajar 

SKI siswa? 

i. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru SKI untuk meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar SKI siswa? 

j. Bagaimana jalan keluar yang dilakukan guru dalam rangka mengatasi 

hambatan tersebut guna meningkatkan motivasi dan prestasi belajar SKI 

siswa? 

k. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran SKI? 

l. Bagaimana model evaluasi yang guru SKI lakukan dalam rangka 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar SKI siswa? 

m. Langkah- langkah apa saja yang akan dilakukan ibu ketika siswa/siswi 

mengalami kesulitan dalam belajar SKI? 

n. Bagaimana perasaan ibu jika siswanya mendapatkan prestasi? 

2. Peserta Didik 

a. Menurut adik bagaimana pembelajaran SKI? 

b. Apakah adik menyukai mata pelajaran SKI? Apa alasannya! 

c. Apa yang adik lakukan ketika adik tidak atau kurang termotivasi belajar 

SKI? 

d. Media apa yang digunakan guru SKI ketika mengajar? 



e. Metode apa yang diterapkan guru SKI ketika mengajar? 

f. Apakah metode yang diterapkan sesuai dengan yan siswa harapkan? 

g. Apakah guru SKI sering memberikan motivasi dalam proses 

pembelajaran? 

h. Apakah guru SKI sering mengadakan ulangan ketika akhir pembelajaran? 

i. Apakah guru memberikan penghargaan berupa pujian, hadiah atau tepuk 

tangan ketika kalian bisa atau faham ketika pembelajaran SKI? 

j. Apa usaha-usaha yang dilakukan guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa? 

k. Usaha apa yang dilakukan oleh guru guru SKI untuk  meningkatkan 

motivasi SKI siswa? 

 

  



Tabel Pengamatan Metode Bermain Peran (Role Playing) 

Nama Peserta  :…………………………………… 

Asal Sekolah  :…………………………………… 

Kelas   :…………………………………… 

Mata Pelajaran : …………………………………… 

Aspek yang Diamati Metode Bermain Peran (Role Playing) 

Kegiatan Pendahuluan  

Apesrsepsi dan Motivasi  

1 Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan         

2 

Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari         

3 

Menyampaikan manfaat materi pembelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari         

4 Menyampaikan garis besar cakupan materi         

Penyamaian kompetensi, rencana kegiatan dan penilaian  

1 Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai          

2 Menyampaikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan          

3 

Menyampaikan lingkup dan teknik penilaan yang akan 

digunakan          

Kegiatan inti Metode Bermain Peran (Role Playing) 

Penguasaan materi pembelajaran 

1 

Kemampuan menyampaikan  materi dengan kompetensi 

dasar          

2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan kompetensi dasar         

3 Menyajikan pembahasan materi oembelajaran dengan tepat         

Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) yang mendidik 

1 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai         

2 

Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit dari 

konkrit ke abstrak)         

3 Menguasai kelas         

4 

Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan 

partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan 

pertanyaan          

5 

Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan 

partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan 

pertanyaan          

6 

Melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan 

keterampilan peserta didik sesuai dengan materi ajar          

7 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual         

8 

Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan 

kebebasan dan sikap positif (nurturant effect)         

9 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan          



      

Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) 

1 

Memfasilitasi dan menyiapkan kegiatan bagi peserta didik 

untuk mengamati         

2 

Memancing peserta didik untuk bertanya apa, mengapa 

dan bagaimana          

3 

Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik 

untuk mengumpulkan informasi         

4 

Menfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik 

untuk mengasosiasikan data dan informasi yang 

dikumpulkan          

5 

Menfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik 

untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperolehnya         

Pemanfaatan media/sumber belajar dalam pembelajaran  

1 

Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 

belajar         

2 

Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber 

pembelajaran         

3 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media belajar         

4 

Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber 

pembelajaran         

5 Menghasilkan pesan yang menarik         

Pelaksanaan penilaian pembelajaran  

1 Melaksanakan penilaian sikap         

2 Melaksanakan penilaian pengetahuan         

3 Melaksanakan penilaian keterampilan         

Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran 

1 

Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui 

interaksi guru, peserta didik, sumber belajar         

2 Merespon positif partisipasi peserta didik           

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon pesrta didik          

4 

Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik 

dalam belajar         

Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran         

1 Menggunakan bahasa lisan dengan jelas dan lancar         

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar         

Kegiatan penutup Metode Bermain Peran (Role Playing) 

Penutup pembelajaran         

1 

Memfasilitasi dan membimbing peserta didik merangkum 

materi pelajaran         

2 

Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk 

merefleksi proses dan materi pelajaran         

3 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar          

4 Melakukan penilaian          



 

      

5 Merencanakan kegiatan tindak lanjut         

6 

Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya         

Jumlah         

 

 

Masukan terhadap Praktek pembelajaran secara umum: 

………………………………………………………………………………………

.. 

………………………………………………………………………………………

.. 

………………………………………………………………………………………

.. 

………………………………………………………………………………………

.. 

………………………………………………………………………………………

.. 

………………………………………………………………………………………

.. 

 

     Semarang, ………………..2019 

     Observer 

 

 

     M. Haidar Umam AR. Kamal 

 

  



Catatan Lapangan ke-1 

 

Nara Sumber` : Nur Fitriayati Robiatun Nisa’ 

Jabatan  : Guru SKI MTs Darut Taqwa Semarang  

Waktu Wawancara :  Sabtu, 30 November 2018 pukul 09.30 WIB) 

Tempat  : Ruang Guru 
 

  Setelah sehari saya kontak dengan Ibu Nur Fitriyati Raibiatun Nisa’, esoknya saya 

datang  MTs Darut Taqwa Semarang untuk bertemu dengannya.  Kedatangannku di ruang 

guru itu, disambut bersama bapak Drs. Masturi, selaku Kepala Madrasah Tsa. 

Danawiyahlam hati aku berpikir, mendayung sampun dua pulau terlampui. Mumpung 

pagi ini dapat bertemu, orang yang penting di MTs Darut Taqwa Semarang maka setelah 

selesai berwawancara dengan Ibu Nur, bisa langsung bertanya banyak hal kepada Bapak 

Kepala madrasah nanti. 

  “Assalamu’alaikum, Pak.” Sapaku kepada belua berdua.  

  “Waalaikum salam,” sahut mereka hampir bersamaan. “Bapak siapa, dari mana, 

dan ada perlu apa sehingga pagi ini sepertinya sangat ada keperluan yang sangat 

penting?” ucap Pak Tur, begitu panggilannya balik bertanya kepadaku. 

 “Iya, Pak. Saya mahasiswa Unissula Semarang, nama saya Suyatmo, saya dari 

Purwodadi Pak. Kedatangan saya tugas belajar di progrm S-2 MPD.I Unissula, 

kedatangan saya kemari sangat tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah Bapak, 

berkaitan tugas akhir saya.” Tukas ku terus terang kepadanya. 

 “Oh...jadi begitu, oleh karena itu saya sangat senang jika maksud bapak hendak 

melakukan penelitian berkaiatan di MTs Darut Taqwa Semarang ini.”  

 “Terima kasih, kalau begitu, maka nanti sesudah kami bertanya beberapa hal kepada 

Ibu Nur, kami lanjutkan dengan Bapak, apa ada waktu untuk, saya, Pak/?” 

 “Ada-ada, silakan jika mau bertanya kepada Mbak Nur, Mas”. 

 “Oke, lah, kalau begitu, begini, Bu, pertanyaan saya yang pertama, mengenai 

pembelajaran SKI di kelas IX disini, apakah Ibu pernah menggunakan metode, dan apa 

saja kira-kira metode yang digunakan ibu dalam mengajar SKI?” 

 “Oh, mengenai itu, memang kebetulan disini saya mengampu SKI, Pak. Untuk metode 

yang pernah kami terapkan diantrara ceramah, tanya jawab, diskusi, dan beberapa kali 

pernah menggunakan metode bermaian peran atau role playing, Pak”. 

 “Apa saja yang ibu lakukan pertama-tama sebelum melaksanakan pembelajaran, Bu?” 

 “Ya, seperti biasa memang sudah tugas guru, jadi ya, mempersiapkan perangkat 

pembelajaran,”. 

 “Ibu juga membuat silabus dan RPP dan perangkat penilaian, Bu?” 

 “Tentu, Pak. silabus, RPP, perangkat evaluasi, harus ada, bagaimana mengajar jika 

tidak ada itu.”. 

 “lalu, mengenai RPP, apabila hendak menggunakan metode seperti role play, apakah 

juga sudah menentukan metodenya, Bu?” 



 “Ya dengan melihat Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, 

maka apabila KD tersebut tepat menggunakan metode role playing, tentu 

disebutkan”.(Catatan Lapangan ke-1) 

  



Lampiran  RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

RPP Kurikulum 2013 

Nama Madrasah : MTs darut Taqwa Semarang  

Mata Pelajaran  ; SKI 

Kelas   : IX 

Semester   : Genap 

Materi Pokok : Perkembangan Islam Pada Masa Khalifah Abu Bakar 

Alokasi waktu : 4x45 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           



           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran  

Naskah Skenario Bermain Peran   

SKENARIO BERAMAIN PERAN 1 

BAIAT ABU BAKAR ASH-SHIDIQ MENJADI KHALIFAH 

I BABAK  

Langkah-Langkah : 

1. Buatlah kelompok peran 5-6 anak 

2. Pilih peran yang akan kamu perankan sesuai kesepakatan kelompok 

3. Pahami dan hafalkan dialog dalam scenario berjudul “Baiat Abu Bakar As-Sidiq 

Menjadi Khalifah I” 

4. Lakukan  peran sesuai teks skenario berjudul “Baiat Abu Bakar As-Sidiq Menjadi 

Khalifah I” di depan kelas 

5. Kelompok Peran yang ditunjuk guru melakukan pengamatan terhadap kelompok 

peren yang sedang beperan dengan memberikan tanda check pada lembar observasi 

sesuai petunjuk   

Judul : Baiat Abu Bakar As-Sidiq Menjadi Khalifah I  

Setting :  Kelas IX  

Pemeran 1 :   Adelia Octaviani (Sa’ad bin Ubadah) 

Pemeran 2 : Alia Luthfiah Fitri,  (sahabat Anshar)  

Pemeran 3 :  Lu’luil Maknun (Sahabat Muhajirin) 

Pemeran 4 : Anggi Mahendra (Abu Bakar) 

Pemeran 5 : Kurnia Sari (Umar bin Khathab) 

Pemeran 6 : Puji Lestari (Abu Ubaidillah bin Jarrah) 

Pemeran 7 : Melinda Mahmudah (Huhbab bin Mundir) 

Pengatar peran : Intan Nur Jannah 

Nama Kelompok Peran : 1 

Prolog 

Siang di saqifah Bani Sa’iadah, Sa’ad bin Ubadah, sahabat Anshar, sahabat Muhajirin,  

Abu Bakar, Umar bin Khathab, Hubab bin Mundir, dan Abu Ubadillah bin Jarrah 

berkumpul) 

 

Hubab bin Munzir : “Hai Sa’ad dari kami adalah seorang amir dan dari kalian 

muhajirin adalah juga seorang pemimpin!” 



Umar bin Khathab : (Umar berdiri hendak angkat bicara) 

Abu Bakar   : (Abu Bakar bangkit, melarang Umar bicara) “Diamlah, Kamu 

Umar! “ 

Umar bin Khathab  (Nekat bicara, sambil menatap wajah sahabat yang hadir)“Demi 

Allah sebenrnya aku tidak ingin bicara melainkan aku telah 

persiapkan kata-kata yang kuanggap sangat baik yang 

kutakutkan tidak akan disampaikan oleh Abu Bakar”. 

Abu Bakar    : (Berdiri mulai pidato)”Kami yang menjadi amir dan kalian 

menjadi wazir.” 

Hubab bin Munzir : (Berdiri)”Tidak! Demi Allah kami tidak akan terima. Tetapi 

dari kami seorang amir dan dari kalian seorang amir pula!” 

Abu Bakar   :  (menjawab)”Tidak, tetapi kamilah yang menjabat sebagai amir 

dan kalian menjadi wazir, karena sesungguhnya mereka suku 

Quraisy yang paling mulia kedudukannya di bangsa Arab dan 

yang paling tinggi nasabnya, maka silakan kalian membai’at 

Umar ataupun Abu Ubaidah.” 

Umar bin Khattab : (Spontan menjawab)”Tetapi engkaulah yang lebih pantas kami 

bai’at. Engkaulah pemimpin kami engkaulah orang yang paling 

baik di antara kami  dan orang yang paling dicintai oleh 

Rasulullah Saw, daripada kami.” (Sambil meraih tangan Abu 

Bakar dan membaiatnya sebagai Khalifah.setelah itu para 

sahabat yang hadir mengikuti Umar menjabat tangan Abu Bakar 

dan membaitnya sebagai khalifah sesudah itu, Sa’ad bin 

Ubadah, sahabat Anshar, sahabat Muhajirin,  Abu Bakar, Umar 

bin Khathab, Hubab bin Mundir, dan Abu Ubadillah bin Jarrah 

bergantian menjabat tangan ikut membaiat Abu Bakar). 

  



Lampiran  

DATA HASIL OBSERVASI 1 

Penerapan Metode Role Playing 

 
Nama Observan : .......................... Hari/Tanggal : ................................... 

Tempat :  Waktu : ............................WIB 

No Pokok  Yang Diobservasi   

1  Perencanaan Penerapan Metode Role 

Playing 

Tersedia Tidak 

Tersedia 

Memuat Tidak 

Memuat 

 1.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran √    

 a. Merencanakan penerapan Metode 

Bermain Peran (Role Playing) 

  √  

 b. Merencanakan persiapan langjkah-

langkah penerapan metode bermain 

peran (role playing) 

  √  

 c. Merencanakan evaluasi penerapan 

metode bermain peran (role 

Playing) 

  √  

2. Pelaksanaan Penerapan Metode Bermain 

Peran 

  √  

 a. Mempersiapkan langkah-langkah 

penerapan metode beramain peran 

dalam kegiatan pendahuluan 

  √  

 b. Melaksanakan langkah-langkah 

penerapan metode bermain peran 

dalam kegiatan Inti 

  √  

 c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan 

penerapan metode bermain peran 

dalam kegiatan penutup 

  √  

3. Evaluasi Penerapan metode Bermain Peran 

(role playing) 

  √  

 a. Mengevaluasi pelaksanaan metode 

bermain peran? 

  √  

 b. Mengevaluasi kelebihan penerapan 

metode beramain peran 

  √  

 c. Mengevaluasi kekurangan penerapan 

metode bermain peran 

  √  

 

 

 

Semarang, ..........................2019 

Observer, 

 

 

 

 

 

 

  



 

DATA HASIL OBSERVASI LAPANGAN 2 

Efektivitas Program dan Hasil Penerapan Metode Role Playing 

 
Nama Observan : .......................... Hari/Tanggal : ............................. 

Tempat :  Waktu : ....................WIB 

No Pokok  Yang Diobservasi P N T R B K M Mn 

1  Efektivitas Program dan Penerapan Metode 

Role Playing 

        

 1.1 Motivasi         

 a. Semangat belajar Peserta didik √  √  √  √  

 b. Kesungguhan belajar Peserta didik √  √  √  √  

 c. Kedisiplinan belajar peserta didik √  √  √  √  

 1.2 Minat √  √  √  √  

 a. Ketekunan belajar peserta didik √  √  √  √  

 b. Tanggungjawab peserta didik √  √  √  √  

 c. Kerjasama peserta didik dalam belajar √  √  √  √  

 1.3 Aktivitas  √  √  √  √  

 a. Peserta didik Aktiv belajar  √  √  √  √  

 b. Kesenangan peserta didik belajar √  √  √  √  

 c. Peserta didik bekerja keras dalam 

belajar 

√  √  √  √  

2. Efektivitas Hasi penerapan Metode Bermain 

peran 

  √  √  √  

 1.1 Motivasi √  √  √  √  

 a. Semangat belajar Peserta didik √  √  √  √  

 b. Kesungguhan belajar Peserta didik √  √  √  √  

 c. Kedisiplinan belajar peserta didik √  √  √  √  

 1.2 Minat √  √  √  √  

 a. Ketekunan belajar peserta didik √  √  √  √  

 b. Tanggungjawab peserta didik √  √  √  √  

 c. Kerjasama peserta didik dalam belajar √  √  √  √  

 1.3 Aktivitas  √  √  √  √  

 a. Peserta didik Aktiv belajar  √  √  √  √  

 b. Kesenangan peserta didik belajar √  √  √  √  

 c. Peserta didik bekerja keras dalam 

belajar 

√  √  √  √  

 

 

Semarang, ..........................2019 

Observer, 
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Tempat tanggal lahir  : Semarang ,02 Februari 1994 
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NIRM   : 017.09.10.1860 

Fakultas  : Agama Islam 

No HP   : 085274667171 

Email   : haidar_aqila@yahoo.com 

Alamat : Jl Ngumpulsari raya No.12 RT 003 RW 004, Bulusan 

,Tembalang, Semarang 

B.Data Orang Tua 
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Ibu   : Kuni Aliyah 

Alamat : Jl Ngumpulsari raya No.12 RT 003 RW 004,Bulusan 

,Tembalang, Semarang 

C.Riwayat Pendidikan 

1999 - 2000  : TK Kenanga Asri 

2000 - 2006   : SDN Meteseh 

2006 - 2009  : MTs Futuhiyyah Mranggen 
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