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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara alamiah, manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam 

kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Demikian 

pula kejadian alam semesta ini diciptakan Tuhan melalui proses setingkat 

demi setingkat. 

Pola perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang 

berproses demikian berlangsung di atas hukum alam yang ditetapkan oleh 

Allah sebagai “sunatullah”. 

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi 

manusia, aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara 

bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada 

optimalisasi perkembangan / pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana 

berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan / 

pertumbuhannya.
1
 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh 

aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, 

pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula 

diluar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi mencakup pula yang 

non formal.
2
 

Orang tidak boleh menganggap enteng pendidikan agama yang 

diberikan di sekolah, sebab pendidikan agama memiliki buku-buku teks, 

kurikulum, dan materi yang selektif. Semuanya ini dipilih sedemikian rupa 

agar murid-murid dapat memiliki apa yang harus diketahuinya tentang ajaran 

agama.
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Cerita termasuk salah satu media pengajaran yang sukses. Ia 

merupakan satu cara pendidikan yang disenangi anak-anak dan orang dewasa. 

Murid-murid pada setiap tingkatan umur menyukai cerita-cerita tertentu dan 

senang membacanya.
4
 

Metode cerita ialah suatu cara mengajar yang pada hakikatnya sama 

dengan metode ceramah karena informasi yang disampaikan melalui 

penuturan atau penjelasan lisan dari seseorang kepada orang lain. Dalam 

metode bercerita, baik guru maupun siswa dapat berperan sebagai penutur. 

Guru dapat menugaskan salah seorang siswa atau lebih untuk menceritakan 

suatu peristiwa atau topic.
5
 

Metode cerita tersebut merupakan suatu faktor pendidikan yang 

penting untuk menumbuhkan sikap, mengubah nilai-nilai, menyeru kepada 

kebaikan, serta menghias diri dengan akhlak dan sifat-sifat yang mulia, karena 

cerita mempunyai daya kekuatan, pengaruh, dan bimbingan. Kenyataan 

menunjukkan bahwa cerita mempunyai pengaruh yang dalam untuk 

mengadakan perubahan dan pengarahan, sebab khayalan orang yang 

mendengar cerita maupun yang membacanya akan mengikuti terus kejadian-

kejadian dalam cerita tersebut dan menghayatinya. Ia akan beranjak bersama 

cerita yang dikisahkan dari satu situasi ke satu dialog, dari satu konsep ke satu 

perasaan. Dengan demikian bangunlah sentimennya, bergeraklah emosinya. 

Seolah ia merupakan bagian dari cerita itu, dan kendatipun cerita yang 

dikisahkan itu telah selesai, tetapi pengaruhnya tetap hidup bersama perasaan 

para pendengarnya.
6
 

Penelitian seperti tersebut diatas nampaknya belum banyak dilakukan 

oleh pemerhati pendidikan di negeri kita ini memperhatikan permasalahan 

seperti tersebut di atas, maka skripsi dengan judul "Implementasi Metode 

Cerita dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat 
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meningkatkan hasil belajar pada siswa siswi Sekolah Dasar Negeri Mojo 

Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal" sangat menarik untuk di cermati 

dalam kesempatan kali ini.  

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi di atas. Diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Karena Metode cerita sebagai metode pendidikan agama Islam yang 

diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai pendidikan (Aqidah, Ibadah 

dan akhlak) ke dalam pribadi anak dengan jalan memberi sugesti melalui 

cerita-cerita. 

2. Karena Metode cerita tampaknya memang merupakan metode yang 

sederhana namun dapat menarik interest seseorang, lebih-lebih jika 

diterapkan untuk pendidikan usia anak-anak. 

3. Karena dalam metode cerita mengandung sejumlah pengetahuan, hakikat, 

dan pelajaran hidup dalam bergaul dengan orang lain bagi orang yang 

membaca dan mendengarnya sehingga setiap pribadi akan menjalankan 

peranannya secara baik dalam masyarakat yang baik. 

4. Karena Guru dapat memafaatkan cerita itu untuk menanamkan sifat 

kejujuran, keberanian, keramahan, nilai-nilai moral dan keagamaan serta 

sikap-sikap positif yang lain dalam kehidupan, baik dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

5. Disamping itu pula karena judul tersebut menurut pengamatan penulis 

belum ada yang meneliti di Sekolah Dasar Negeri Mojo Kecamatan 

Ringinarum Kabupaten Kendal, sehingga pembahasan ini akan 

memberikan sumbangan pikiran baru dalam pengembangan ilmu. 

C. Telaah Pustaka 

Dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang profesional dan 

mencapai target yang maksimal, maka penulis mencoba menampilkan judul 

skripsi sebagai bahan perbandingan. Hal ini untuk menghindari terjadi 

persamaan objek dalam penelitian ini: 
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1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Wulandari seorang mahasiswi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang Fakultas Agama Islam Program Studi 

Pendidikan Agama Islam yang berjudul : “Metode Cerita Dalam 

Pendidikan Islam (Di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 

Sapen) Tahun 2008”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian tindakan 

kelas. Hasil penelitian ini memaparkan pelaksanaan pendidikan Islam 

problematikanya dan upaya untuk mengatasinya.
7
 

2. Skripsi yang ditulis oleh Lulu’ Arfil Muqtasidhah seorang mahasiswi 

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Tarbiyah 

Jurusan Pendidikan Agama Islam yang berjudul : "Implementasi Metode 

Cerita dalam Pembentukan Akhlak pada Anak Usia Dini di PAUD Cahaya 

Gunungpati Semarang Tahun 2012/2013". Skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini dikatakan bahwa penerapan metode 

cerita yang dilakukan di PAUD Cahaya dilakukan dengan melakukan 

persiapan, baik persiapan pribadi maupun persiapan teknis. Sehingga 

proses pembelajaran lebih terarah dan berjalan dengan lancar sesuai 

dengan rancangan yang telah dibuat.
8
  

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hasan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Jurusan PGSD yang berjudul "Penerapan Metode Cerita Berantai Dalam 

meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa pada Mata pelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa kelas IV SD NEGERI SEMAWUNG I Tahun 

pelajaran 2013/2014”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian tindakan 

kelas dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi, tes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode cerita berantai dapat 
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meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD N Semawung I Tahun 2013/2014.
9
  

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, sekilas memang adanya 

hubungan permasalahan dengan yang akan penulis teliti. Dari ketiga penelitian 

di atas sama-sama meneliti metode cerita sebagai salah satu metode 

pendidikan. Dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk menguasai 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan berbagai 

metode yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan. Menciptakan 

suasana yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan 

tentang penerapan metode cerita dalam Pendidikan Agama islam (PAI) pada 

siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten 

Kendal. Disinilah letak perbedaan yang penulis lakukan dengan penelitian-

penelitian terdahulu. 

D. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam 

menafsirkan judul skripsi ini, maka perlu dikemukakan maksud dari kata-kata 

yang ada dari beberapa peristilahan yang dipakai dalam penelitian ini. 

1. Implementasi  

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 

Dalam kamus bahasa inggris, implementasi adalah kata serapan dari 

bahasa Inggris. Implementasi berasal dari kata kerja “imply”, kata ini 

bersinonim dengan kata “apply” yang artinya adalah memasang, 

mempergunakan dan mempraktekkan. Sedangkan yang dimaksud 

implementasi disini adalah penerapan sebuah konsep pembelajaran. 

2. Metode 

Metode adalah “cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki” , atau “ 
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cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan”.
10

  

3. Cerita 

Cerita adalah “tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya 

suatu hal (peristiwa, kejadian, dsb)”, atau “karangan yang menuturkan 

perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dsb (baik yang 

sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka).
11

 

4. Hasil belajar 

Menurut Sudjana hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajar.
12

 

5. Pendidikan Agama Islam (PAI)  

Menurut Muslam, Pendidikan Agama Islam adalah usaha 

bimbingan secara sadar kepada anak didik untuk mengantarkan menjadi 

insan yang berkepribadian luhur, mengerti, memahami, sekaligus 

mengamalkan ajaran Islam yang dianutnya sebagai bekal hidup di dunia 

dan akherat.
13

 

6. Sekolah Dasar 

Sekolah adalah “bangunan atau lembaga untuk belajar dan 

mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut 

tingkatannya). Dasar adalah sekolah tempat memperoleh pendidikan 

sebagai dasar pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih 

tinggi.
14
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E.  Fokus Penenlitian 

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi metode cerita dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada anak sekolah di Sekolah Dasar Negeri  Mojo 

Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal? 

2. Apakah implementasi metode cerita dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa siswi di Sekolah 

Dasar Negeri Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal? 

F.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa tentang implementasi metode 

cerita dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa siswi 

Sekolah Dasar Negeri Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang implementasi metode 

cerita guna meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada siswa siswi Sekolah Dasar Negeri Mojo Kecamatan 

Ringinarum Kabupaten Kendal. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek antara 

lain: 

1. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuan yang 

dapat dipahami sebagai pedoman untuk membantu dan melanjutkan 

kegiatan penelitian di masa yang akan datang dalam dunia pendidikan. 

2. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan, setidak-tidaknya sebagai pelengkap kajian pendekatan 

pembelajaran dengan metode cerita. 

3. Secara praktis bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

proses pentahapan penerapan metode cerita tentang arti pentingnya 

pendekatan pembelajaran. 
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H. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting karena 

merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat 

memahami dan menkritisi objek sasaran suatu ilmu yang sedang diselidiki. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu obyek penelitiannya 

adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan 

informasi tentang kajian penelitian.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
15

 

3. Tempat dan Waktu 

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data guna menyusun laporan 

penelitian, penulis mengambil tempat penelitian di Sekolah Dasar Negeri 

Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. 

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan, pada tanggal 23 

Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017. 

4. Sumber Data
16

 

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 
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bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data 

asli atau data baru, yaitu data-data yang diperoleh dari Kepala Sekolah, 

Guru, dan Siswa. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dan konkrit. 

5. Metode pengumpulan data
17

 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data yang 

diperlukan dari beberapa teknik, yaitu: 

a. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan atau Observasi adalah cara pengumpulan data 

dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan (laboratorium) 

terhadap objek yang diteliti (populasi atau sampel). Metode ini 

digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang 

diobservasi dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Mojo Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara 

yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Metode 

wawancara ini digunakan peneliti untuk mengadakan wawancara 

terhadap objek yang diobservasi dalam pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada siswa siswi Sekolah Dasar Negeri Mojo 

Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumen yang ada. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 
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gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
18

 Metode ini 

penulis gunakan agar hasil observasi atau wawancara lebih kredibel 

(dapat dipercaya). 

6. Teknik analisis data 

Dalam penelitian ini, Analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif, yakni analisis data dengan menggunakan data 

melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori 

yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Adapun 

teknik berfikir yang digunakan adalah deduktif dan induktif. 

a. Berfikir Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari 

kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan 

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data 

tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan 

(prediksi). Dengan kata lain deduksi berarti menyimpulkan hubungan 

yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang ada. 

b. Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiric 

lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi 

adalah proses mengorganisasikanfakta-fakta atau hasil-hasil 

pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan 

atau suatu generalisasi.
19

 

Kemudian dalam menganalisa data selama dilapangan, Penulis 

menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan 

Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu: 

1) Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 
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diambil. Dalam hal ini, penulis mereduksi data dengan membuat 

kategori dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

2) Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data. Karena penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif, maka data dalam penelitian ini akan disajikan 

dalam bentuk kata-kata atau uraian singkat. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan dan verivikasi. Penarikan kesimpulan adalah 

hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dalam 

penelitian ini, penarikan simpulan juga sekaligus menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
20

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam penulisan skripsi selalu dituntut mengurutkan seluruh 

bagian-bagian yang telah ditulis, supaya tidak ada kesalahan dalam 

membaca atau salah tafsiran. Untuk itu peneliti membagi penulisan skripsi 

menjadi tiga bagian, di antaranya bagian-bagian tersebut yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagian Awal 

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, 

halaman pedoman transliterasi, halaman daftar isi, dan halaman daftar 

tabel. 
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2. Bagian isi  

Bab pertama memuat pendahuluan meliputi latar belakang 

masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan istilah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, sistematika penyusunan skripsi. 

Bab kedua memuat: Metode cerita dan hasil belajar dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa siswi sekolah 

dasar, pada bab ini dipaparkan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan judul penelitian yaitu: Metode Cerita, memuat tentang: 1. 

Pengertian metode cerita, 2. Tujuan metode certa, 3. Manfaat metode 

cerita, 4. Jenis-jenis cerita, 5. Teknik penyampaian cerita. Hasil 

belajar, memuat tentang: 1. Pengertian hasil belajar, 2. Indikator hasil 

belajar siswa, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam memuat tentang: 1. Pengertian 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 2. Tujuan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Pendidikan anak sekolah dasar. 

Bab ketiga ini berisi Implementasi Metode Cerita di Sekolah 

Dasar Negeri Mojo, yang meliputi: 1. Gambaran umum Sekolah Dasar 

Negeri Mojo, yang berisi: Sejarah berdirinya, keadaan fisik, kondisi 

siswa, tujuan, visi, misi, keadaan sarana dan prasarana, dan kondisi 

pengajar. 2. Implementasi metode cerita dalam pembelajaran di 

Sekolah Dasar Negeri Mojo, yang meliputi : pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam melalui Metode cerita di Sekolah Dasar Negeri Mojo, 

implementasi metode cerita di Sekolah Dasar Negeri Mojo. 3. 

Implementasi Metode Cerita dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa siswi Sekolah 

Dasar Negeri Mojo. 

Bab keempat ini memuat analisis tentang: Analisis 

Implementasi metode cerita dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada siswa siswi Sekolah Dasar Negeri Mojo, yang meliputi; 1. 

Analisis implementasi metode cerita dalam pembelajaran Pendidikan 
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Agama Islam, 2. Analisis implementasi metode cerita dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan hasil 

belajar pada siswa siswi Sekolah Dasar Negeri Mojo. 

Bab kelima ini memuat:1. Simpulan, 2. Saran-saran, 3.kata 

penutup. 

3.Bagian Akhir 

Pada bagian ini akan disajikan daftar pustaka, lampiran-

lampiran dan daftar riwaayat hidup penulis. 

 

 

 

 

 

 

 


