
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

   Perkembangan pembelajaran saat ini benar-benar menuntut kreatifitas 

guru,  diantaranya guru harus kreatif dan mampu mengembangkan metode 

dalam penyampaian materi yang akan disajikan, agar mudah diserap oleh 

peserta didik. Namun masalahnya, tidak semua guru memiliki kreatifitas 

untuk mengembangkan metode pada materi yang akan disajikan. Hal ini 

dialami oleh sebagian guru bidang studi., Salah satunya adalah guru mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam
1
. 

   Dalam hal penyampaian materi Pendidikan Agama Islam selama ini 

terkesan sangat monoton, salah satunya dalam mata pelajaran  Akhlak. Di 

materi ini guru terkesan selalu menggunakan metode ceramah, sehingga para 

peserta didik hanya duduk mendengar dan mengantuk ataupun melamun, 

tanpa dapat menangkap ataupun mengingat apa yang dibicarakan ataupun 

disampaikan oleh guru. Padahal sesungguhnya bila guru dapat memilih 

metode yang tepat untuk menyampaikan materi, maka pembelajaran tersebut 

akan  terkesan mengasyikkan dan menyenangkan. 

   Dengan demikian metode mengajar yang perlu dipilih dan 

dikembangkan haruslah mengandung unsur kreatif dan menyenangkan bagi 

siswa-siswi. Pendekatan mengajar yang kreatif akan mampu mengembangkan 

kreativitas siswa, sesuai dengan bakat dan minat serta perkembangan fisik  

dan psikologinya. Pendekatan seperti ini juga akan mendidik anak untuk 

kritis,bekerjasama dan juga melatih anak unuk belajar beradaptasi. Sebab di 
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pendekatan yang kreatif anak akan menjadi aktor yang aktif, tidak hanya pasif 

mengikuti pembelajaran. sementara guru hanya berperan sebagai pembimbing, 

pemberi arah dan bantuan. Disamping itu, sebagai sorang pendidik atau guru 

harus berupaya agar peserta didik memperoleh makna dari apa yang telah 

dipelajarinnya. Jika peserta didik mendapatkan “makna praktis dan pribadi” 

dari apa yang baru dipelajarinya maka selanjutnya ia akan terdorong untuk 

belajar lebih giat 
2
. 

 

   Sesungguhnya tidak ada metode mengajar yang dapat dikategorikan 

paling tepat bagi setiap kesempatan mengajar, karena itu guru harus selektif, 

dalam pemilihan metode mengajar. Hal-hal yang harus di perhatikan oleh guru 

dalam menentukan metode, yaitu : 

a. Kemampuan / keterampilan guru 

b. Kebutuhan peserta didik 

c. Tujuan pembelajaran 

d. Keterlibatan peserta didik 

e. Kesesuaian dengan bahan pengajaran 

f. Fasilitas yang tersedia 

g. Waktu yang tersedia 

h. Variasi pengalaman belajar 
3
 

 

   Untuk menghasilkan insan yang berakhlak mulia atau baik, maka 

diperlukan suatu pembelajaran dan ketauladanan yang terbaik pula, tidak 

hanya melalui teori saja namun juga harus melalui praktek secara langsung. 

Pembelajaran dan ketauladanan harus diberikan sepanjang waktu baik di 

sekolah maupun lingkungan rumah. Oleh karena itu materi yang disajikan 

pada siswa maupun  ketauladanan di sekolah yang terkait dengan aspek 

akhlak, harus dapat seiring sejalan pada tujuan dari pembelajaran  Akhlak. 

          Adapun tujuan  pembejaran Akhlak adalah  menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya 

yang terpuji, melalui pemberian dan memupukkan pengetahuan, penghayatan, 
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pengalaman peserta didik tentang  Akhlak. Sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4
  

 

       Adapun isi materi pada aspek Akhlak kelas V semester I dalam 

pembahasannya  meliputi, perilaku terpuji (meneladani ketabahan nabi Ayyub 

as, meneladani keteguhan iman nabi Musa as
5
.           

      Untuk itu anak-anak akan memperoleh materi pelajaran yang dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sejak dini. untuk 

dicontoh. Semua ini sudah barang tentu merupakan tugas berat seorang guru 

agama, sebab baik buruknya akhlak dan tingkah laku peserta didik di sekolah 

maupun lingkungan merupakan tanggung jawab guru agama. Maka guru 

agama harus dapat menanamkan pembelajaran akhlak dan ketauladanan 

secara aktif dan efektif serta menyenangkan. 

  Sebagai seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

hendaknya  peka terhadap perkembangan setiap peserta didik, terutama yang 

berkaitan dengan sikap perilaku atau budi pekerti. Sebab keberhasilan seorang 

guru tidak hanya di ukur dari  hasil ulangan pada mata Pelajaran Agama Islam  

saja, namun juga dinilai dari kemampuan peserta didik dalam 

mengimplementasikan ajaran islam dalam  kehidupan sehari-hari dengan 

menunjukkan sikap perilaku yang baik dilingkungannya. Sebagaimana 

diketahui bahwa pada usia anak-anak  SD memiliki imajinasi yang tinggi dan 

cenderungan meniru ataupun mencontoh tokoh-tokoh yang mereka idolakan. 
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Namun  Sungguh menyedihkan saat menjumpai anak-anak sekarang jauh dari 

budi pekerti yang baik, juga dari cerita yang bagus yang akan mendidik rasa, 

imajinasi, akhlak dan mengembangkan pengetahuan mereka. 
6
  

    Oleh karena itu wajarlah sebagai guru agama memberikan pemahaman 

atau penjelasan dan membantu para peserta didik kita untuk dapat mencontoh, 

meniru dan menokohkan para tokoh-tokoh yang memang patut untuk di 

contoh. Sepertinya tokoh dalam dunia Islam umumnya ataupun tokoh-tokoh 

dalam Al-Qur’an khususnya. Dengan demikian, seorang guru dalam 

menyampaikan materi yang tertuang dalam kurikulum pembelajaran Akhlak 

harus disesuaikan dengan perkembangan anak-anak yang cenderung menyukai 

hal-hal yang bersifat cerita dan suka mempraktikan apa yang dilihat. 

   Metode cerita merupakan suatu metode yang memiliki kelebihan untuk 

mendukung keberhasilan pencapaian pembelajaran anak. Sebab metode ini 

akan menanamkan daya ingat peserta didik dalan jangka waktu yang relatif 

lama, karena dengan mengingat alur cerita peserta didik akan menangkap apa 

yang telah disajikan oleh guru dalam penyampaian materinya
7
.  

 

   Konsekuensinya guru agama harus dapat memilih metode yang tepat 

untuk menyajikan materi, sehingga peserta didik akan merasa enjoy untuk 

mengikuti pelajaran ataupun materi yang disajikan oleh guru serta diharapkan 

mereka akan dapat dengan mudah mengimplementasikan dalam kehiduan 

sehari-hari. 

 

   Masalah yang dihadapi oleh guru adalah tidak memahami masa 

perkembangan anak dan tetap memaksakan metode yang kurang 
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memanfaatkan potensi anak secara langsung, dengan melibatkannya di dalam 

penyampaian materi. Padahal pembelajaran yang aktif (active learning) adalah 

pembelajaran yang benar-benar memanfaat potensi siswa secara aktif. Tidak 

hanya membiarkan dan memaksa peserta didik  untuk duduk dan 

memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi, tanpa berperan serta 

di dalam penyampaian materi secara aktif 

   Pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan 

belajar mengajar secara aktif,dengan peserta didik sebagai objeknya,telah 

dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 ( UU RI No.20 Tahun 

2003) yaitu sebagai berikut:  

   “ 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, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 
8
 

 

   Dengan demikian jelaslah bahwa sebagai pendidik, harus dapat 

menciptakan situasi belajar mengajar yang menyenangkan, dengan 

mengikutsertakan peserta didik dalam penyajian materi secara aktif. Sehingga 

potensi peserta didik dapat tumbuh dan berkembang. 

   Oleh karena itu  metode yang dapat digunakan sebagai pilihan alternatif 

untuk menyampaikan aspek Akhlak, yang dapat melibatkan para peserta didik, 

sehinga mereka dapat mudah mengingat serta merekam materi yang diberikan, 

salah satunya dengan metode cerita dan sosiodrama. Dalam metode ini para 
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siswa dapat terlibat langsung atau berperan langsung sesuai dengan jalan 

cerita yang terdapat dalam materi dengan menggunakan metode cerita.  

         Dalam penyampaian materi dengan metode cerita ini memerlukan 

keahlian khusus, terutama perubahan suara, ekpresi serta kefasihan dalam 

mengikuti jalannya cerita. Hal inilah yang tidak banyak dimiliki oleh guru
9
. 

 

   Lain halnya dengan sosiodrama (bermain peran), di dalam metode ini 

anak atau siswa dapat terjun langsung dengan memerankan tokoh yang ada 

dalam materi  Akhlak. Hal ini tentunya akan membawa dampak yang sangat 

besar, selain belajar tentang Agama mereka juga belajar tentang bagaimana 

bekerja sama dan memahami teks atau jalan cerita yang diberikan. 

   Metode cerita dan sosiodrama (bermain peran) itu tentunya akan 

membawa dampak yang sangat besar dalam hal membantu para peserta didik 

dalam memahami materi Akhlak. Untuk itu, peneliti bermaksud untuk 

mengangkat judul skripsi “Metode Cerita dan Sosiodrama dalam pembelajaran 

Akhlak di SD Bahrul Ulum Malang, dengan alasan bahwa di SD Bahrul Ulum 

Malang  mulai menggunakan Metode Cerita dan Sosiodrama dalam kurun 

waktu satu tahun terakhir ini, dengan alasan untuk memperbaiki akhlak 

peserta didiknya,yang tak jarang diantara peserta didik tersebut telah ada yang 

mencuri uang guru. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan pada latar belakang 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana penerapan  metode cerita dan sosiodrama terhadap 

pembelajaran  Akhlak di SD Bahrul Ulum Malang? 

2. Bagaimana respon murid terhadap metode Cerita dan Sosiodrama pada 

pembelajaran  Akhlak di SD Bahrul Ulum Malang? 

3. Apakah kendala dan jalan keluar yang dihadapi  oleh guru PAI dalam 

penerapan metode  cerita dan sosiodrama terhadap pembelajaran Akhlak   

di SD Bahrul Ulum Malang?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap usaha yang disengaja pasti mempunyai sebuah tujuan, dimana tujuan 

tersebut akan memberikan warna,corak dari usaha tersebut. Dalam penelitian 

skripsi ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai berkaitan 

dengan rumusan masalah yaitu untuk : 

1. Mendeskripsikan penerapan  metode cerita dan sosiodrama terhadap 

pembelajaran  Akhlak  di SD Bahrul Ulum Malang? 

2. Mendeskripsikan respon murid terhadap metode cerita dan sosiodrama 

pada pembelajaran  Akhlak  di SD Bahrul Ulum Malang? 

3. Mendeskripsikan kendala dan jalan keluarnya yang dihadapi  oleh guru 

PAI dalam penerapan metode cerita dan sosiodrama terhadap 

pembelajaran  Akhlak  di SD Bahrul Ulum Malang? 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan pengalaman ataupun dapat 

memperluas pengetahuan dan cara berfikir,sehingga akan mendorong 

kreatifitas dalam mendesain pmbelajaran pendidikan Agama Islam yang 

kreatif dan menyenangkan. 

2. Bagi Guru mata pelajaran PAI, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran pada materi pelajaran 

yang lainnya,(selain mata pelajaran Akhlak). 

3. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peserta 

didik agar lebih aktif dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, 

jugadapat membantu peserta didik untuk menikmati  belajar yang 

menyenangkan dan menumbuhkan semangat peserta didik untuk berani 

mengungkapkan pendapatnya. 

 

E. Definisi Operasional 

1.  Metode Cerita 

Adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan 

dalam bentuk cerita dari guru kepada peserta didik atau dari peserta didik 

ke peserta didik yang lain yang harus disampaikan dalam bentuk pesan 

atau informasi. 
10

 

2. Sosiodrama 
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Istilah sosiodrama berasal dari kata sosio yang berarti sosial dan kata 

drama. Drama adalah suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan 

manusia yang mengandung konflik. Dengan demikian metode sosiodrama 

merupakan metode mengajar dengan cara menunjukkan kepada siswa 

tentang masalah-masalah hubungan sosial untuk mencapai tujuan tertentu. 

11
 

3. Mata Pelajaran  Akhlak 

 akhlak merupakan mata pelajaran yang menjabarkan tentang  ihsan yang 

diberikan kepada peserta didik agar dapat memahami, menghayati dan 

menyakini kebenaran ajaran islam. Sehingga peserta didik dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi manusia yang 

berakhlak dan berbudi pekerti yang mulia
12

. 

4. SD Bahrul Ulum Malang 

Merupakan SD  swasta yang terletak di Jl.Kol.Sugiono VII/48 yng 

merupakan SD yang berusaha memperbaiki citra sekolah dimata 

masyarakat sekitar 

 

F. Sistematika Penulisan 

   Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman alur skripsi ini, 

maka penulisannya di bagi dalam lima pokok bahasan. Adapun sistematika 

pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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   Bab I  : Pendahuluan, meliputi tentang A) latar belakang masalah, yang 

menjelaskan tentang gambaran umum permasalahan yang menjadi objek 

penelitian; B) rumusan masalah, berisikan tentang pernyataan yang akan 

menjadi penelitian; C) tujuan penelitian; D) manfaat penelitian; E) batasan 

istilah; F) sistematika penulisan. 

   Bab  II :  Tinjauan Pustaka meliputi tentang A) pengertian  Akhlak dan 

ruang lingkupnya, 1) pengertian Akhlak, 2) tujuan pembelajaran Akhlak, 3) 

materi Akhlak kelas V semester I; B) Metode cerita dan sosiodrama, 1) 

pengertian metode cerita, 2) fungsi metode cerita, 3) tujuan metode cerita, 4)  

pengertian metode sosiodrama, 5) manfaat metode sosiodrama, 6) tuhuan 

metode sosiodrama, 7) keterkaitan metode cerita dan sosiodrama dengan 

pembelajaran akhlak, 8) respon siswa terhadap metode cerita dan sosiodrama 

dengan pembelajaran  akhlak, C) Kendala  dalam penerapan metode cerita dan 

sosiodrama dalam pembelajaran akhlak, baik  Intern maupun ekstern 

   Bab III : Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh 

peneliti dalam meneliti suatu objek permasalahan, meliputi: Jenis Penelitian, 

Lokasi Penelitian,   Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data dan 

Teknik Analisa Data. 

   Bab IV :  Hasil Penelitian. Bab ini akan menjabarkan tentang profil SD 

Bahrul Ulum Malang, visi misi SD Bahrul Ulum Malang, jenis kurikulum yang 

dipakai, keadaan guru dan kepegawaian, pada bab ini peneliti juga akan 

membahas tentang penyajian data dalam menjawab rumusan masalah diatas. 



   Bab V    ; Kesimpulan dan saran, bab ini berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian dan juga saran dari peneliti yang konstruktif bagi objek 

penelitian baik kepala sekolah maupun guru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

        TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembahasan Akhlak dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian  Akhlak 

   Materi PAI dikembangkan dari kerangka dasar ajaran islam yang 

salah satunya adalah Akhlak yang merupakan penjabaran dari konsep 

Ihsan. Ihsan berasal dari kata hasana yahsinu yang artinya berbuat baik 

atau kebaikkan, berbuat baik yang dimaksud adalah perbuatan terpuji yang 

telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul
13

 

 

   Bidang studi Akhlak adalah sub mata pelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar yang membahas ajaran Agama Islam dalam aspek 

Akidah dan Akhlak Mata pelajaran ini memberikan bimbingan kepada 

peserta didik agar memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran 

Islam serta bersedia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 
14

. 

 

   Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan 

mata pelajaran yang menjabarkan tentang ihsan  yang diberikan kepada 
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peserta didik agar dapat memahami, menghayati dan menyakini kebenaran 

ajaran islam, sehingga peserta didik dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan menjadi manusia yang berakhlak dan berbudi 

pekerti yang mulia. 

2. Tujuan Pembelajaran Aspek Akhlak 

   Tujuan bidang studi Akhlak adalah untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya 

yang terpuji, melalui pemberian dan memupukkan pengetahuan, 

penghayatan, pengalaman peserta didik tentang Akhlak. Sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
15

. 

 

Selain hal diatas tujuan aspek akhlak  untuk mewujudkan manusia yang taat 

beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang : 

 

1. Manusia yang berpengetahuan 

2. Manusia yang rajin beribadah 

3. Manusia yang cerdas 

4. Manusia yang produktif 

5. Manusia yang jujur,adil,etis,berdisiplin,bertoleransi (tasamuh) 

6. Menjaga keharmonisan secara personal dan social serta mengembangkan 

budaya agama dalam komunitas sekolah.
16

 

 

  Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran akhlak 

bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik 

melalui pemberian dan memupuk pengetahuan, penghayatan, pengamalan 

peserta didik agar menjadi manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, 

cerdas, produktif, jujur, adil, etis dan bertoleransi, sehingga peserta didik 

dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 
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SWT,serta memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan pribadi dan 

bermasyarakat serta bernegara.                                                   

         

 

 

 

 

 

 



3. Materi Akhlak Kelas V Semester I jenjang SD 

a. Dalam materi ini ada 2 hal yang akan dibicarakan yaitu Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar isi pendidikan : 

TABEL I 

MATERI AKHLAK 

KELAS V SEMESTER I JENJANG SD 

 

No STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR MATERI 

POKOK 

1. AKHLAK 

Membiasakan 

perilaku terpuji 

 

1.1 Meneladani 

perilaku Nabi Ayyub 

AS 

 

1.2 Meneladani 

perilaku Nabi Musa 

AS 

 

1.3 Meneladani 

perilaku Nabi Isa AS 

 

1. Menunjukkan 

sikap 

meneladani 

ketabahan Nabi 

Ayyub AS 

ketika 

menderita sakit 

2.  Meneladani 

keteguhan iman 

Nabi Musa AS 

terhadap Allah 

SWT 

3. Meneladani 

keberanian 

Nabi Musa AS 

terhadap 

Fir’aun 

4.  Meneladani 

sikap penolong 

Nabi Isa AS 

terhadap 

kaumnya
17

 

 

Perilaku terpuji 

- Ketabahan 

Nabi Ayyub 

-  Keteguhan 

iman Nabi 

Musa 

 

 

b. Uraian materi Akhlak  

 

1. Meneladani Perilaku Nabi Ayyub as 
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a. Siapakah Nabi Ayyub as 

 Nabi Ayyub merupakan putra dari Nabi Ishaq dan merupakan 

Nabi yang ke 12 

b. Perilaku Nabi Ayyub as 

 Nabi Ayyub adalah seorang nabi yang patut diteladani karena 

ketabahannya dalam menjalani cobaan dari Allah yang berupa 

penyakit yang berkepanjangan 

c. Pelajaran yang dapat diambil 

 Bila seseorang selalu ikhlas dan tabah dalam menghadapi segala 

cobaan dari Allah, maka allah SWT akan memberikan 

perlindungan. 

2. Meneladani Perilaku Nabi Musa as 

a. Siapakah Nabi Musa as 

 Nabi Musa adalah keturunan Bani Israil, ayah Nabi Musa 

bernama Lawai, yang merupakan anak yang ke- 12 dari Nabi 

Ya’qub. Nabi Musa merupakan Nabi yang ke  

b. Perilaku Nabi Musa as 

 Nabi Musa merupakan Nabi yang mempunyai krtrguhan iman 

yang sangat kuat dan merupakan Nabi yang berani dalam 

menghadapi kekejaman dan kebaghilan. 

c. Pelajaran yang dapat diambil 



 Allah SWT akan melindungi kepada setiap umat manusia yang 

dapat selalu menjaga keteguhan imannya, dengan tidak mudah 

goyah terhadap segala cobaan. 

3. Meneladani Perilaku Nabi Isa as 

a. Siapakah Nabi Isa as 

 

 Nabi Isa as adalah seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang 

bernama Maryam, dan merupakan anak yang lahir tanpa ayah 

(tidak punya ayah). Nabi Isa as adalah Nabi yang ke- 24 

b. Perilaku Nabi Isa as 

 Nabi Isa as merupakan nabi yang diberi mukjizat oleh Allah 

berupa kemampuan menyembuhkan dan menghidupkan orang 

yang sudah mati. 

c. Pelajaran yang dapat diambil 

 Allah mampu menciptakan apapun yang tidak terpikirkan oleh 

kita, karena itu kita harus tunduk patuh kepada semua 

perintahnya. Dan semua manusia kita perlakukan secara baik dan 

tidak membeda-bedakan serta jangan saling menyakiti
18

 

 

 

 

B. Metode Cerita dan Sosiodrama dalam Pembelajaran Akhlak 

1.  Pengertian Metode Cerita 

                                                 
18

 M. Zaka Al Farisi, Kisah Seru 25 Nabi dan Rosul (Jakarta 2007) hal : 156 - 253 



  Metode Cerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi 

pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada peserta 

didik, atau dari peserta didik kepada peserta didik lainnya. 
19

 

  Selain itu Metode Cerita  adalah suatu cara memudahkan untuk 

mengungkapkan tulisan yang dituturkan oleh seseorang kepada orang 

lain,kelompok,umum,baik itu mengenai pengalaman pribadi maupun 

pengalaman orang lain yang benar-benar terjadi ataupun hanya merupakan 

khayalan
20

 

 

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode cerita 

adalah cara yang memudah untuk menyampaikan atau menyajikan materi 

pembelajaran tertulis yang dituturkan secara lisan baik dalam bentuk cerita 

oleh seseorang kepada orang lain, kelompok, guru, peserta didik lain, baik 

mengenai pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang benar-

benar terjadi ataupun khayalan. 

   Rangkaian urutan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, 

menulis dan menyimak adalah sesuai dengan tahap perkembangan anak, 

karena tiap anak berbeda latar belakang dan cara belajarnya, untuk itu 

melalui bercerita diharapkan guru memahami gaya belajar anak baik 

individual maupun secara kelompok dengan mengembangkan 

pembelajaran terpadu dan tematik yang berpusat pada anak 
21

. 

    2.  Fungsi Metode Cerita 

    Fungsi cerita bagi anak-anak berkaitan erat dengan manfaat sebuah 

cerita bagi anak-anak.,yaitu : 
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1. Anak akan memperoleh kematangan emosi 

2. Intelektual 

3. Pengalaman-pengalaman tentang kehidupan 

4. Memberikan pandangan tentang rasa percaya diri 

5. Menanamkan rasa peka
22

 

 

    Di lain hal metode cerita juga akan memberikan fungsi yang sangat 

besar bagi anak-anak,yaitu dalam: 

1. Menanamkan daya ingat peserta didik dalam jangka waktu yang 

panjang 

2. Membiasakan peserta didik dalam mengingat alur cerita
23

 

  Dari kedua uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

metode cerita memiliki fungsi yang sangat besar bagi perkembangan 

peserta didik, diantaranya peserta didik  akan memperoleh kematangan 

emosi,intelektual dan pengalaman-pengalaman tentang kehidupan. Metode 

ini juga akan memberikan rasa peka dan daya ingat peserta didik dalam 

jangka waktu yang panjang,sehingga peserta didik dapat meresapi materi 

yang disampaikan oleh guru. 

      Sebab dengan mengingat alur cerita, mereka dapat menangkap apa 

yang telah disaji  oleh guru, karena ketika mereka lupa materi yang 

disampaikan, mereka akan merasakan ada sesuatu yang kurang pada 

dirinya. Itulah kelebihan pada metode cerita 

3. Tujuan Metode Cerita 

  Dalam pelaksanaannya semua metode yang digunakan dalam 

penyajian materi pembelajaran pastilah memiliki tujuan yang baik demi 
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terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah secara efektif. Begitu 

pula metode cerita yang dijadikan bahan penelitian oleh peneliti. 

  Adapun tujuan Metode Cerita adalah: 

1. Melatih daya tangkap 

2. Melatih daya pikir 

3. Melatih daya konsentrasi 

4. Membantu perkembangan fantasi/imajinasi anak 

5. Membantu menciptakan suasana yang menyenangkan dan akrab di 

kelas
24

 

 

       Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode cerita ini benar-

benar memberikan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segala 

potensi yang ada pada dirinya agar dapat berkembang secara optimal dan 

positif. Terkait dengan usia setingkat SD para peserta didik cenderung 

menyukai pada hal yang berbau cerita dan mereka akan mulai 

mengidolakan para tokoh yang ada dalam cerita, sebab pada usia SD anak 

juga punya kecenderungan untuk meniru. Mereka akan meniru setiap apa 

yang mereka lihat. Karena itu tidak ada salahnya apabila sebagai guru 

agama harus dapat mengalihkan perbuatan yang negatif kepada perbuatan 

yang positif, salah satunya melalui cerita-cerita yang baik yaitu cerita-

cerita tentang tokoh-tokoh dalam Al-Qur’an ataupun para Nabi beserta 

para sahabatnya yang memiliki Akhlaqul Karimah, sehingga mereka dapat 

mengambil intisarinya dan mengimplementasikannya. 

   Di wilayah Timur Tengah, cerita tampaknya sudah lazim berlaku. 

Para peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) dari kelas satu hingga kelas 

enam dipastikan akan mendengarkan paling sedikit 20 cerita dalam setiap 
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tahunnya. Ditambah lagi konvensi yang disepakati bahwa cerita untuk 

masing-masing kelas diberikan secara berjenjang,sehingga tidak 

mengganggu pertumbuhan logika anak. Dan apabila sejak kelas satu telah 

dibiasakan untuk mengulang cerita yang sudah disampaikan oleh guru baik 

secara lisan maupun dengan peragaan, maka peserta didik akan mampu 

mengungkapkan ekspresi idenya secara lugas dan cekatan 
25

.    

   Di lain hal apabila ini diterapkan dalam penyampaian aspek Akhlak, 

maka peserta didik akan memiliki kemampuan untuk mengingat dan 

memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru. 

4. Pengertian  Metode Sosiodrama 

       Istilah Sosiodrama berasal dari kata Sosio yang berarti sosial dan 

drama berarti suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan manusia yang 

mengandung konflik 
26

.  

      Dengan demikian metode Sosiodrama adalah cara mengajar yang 

memberi kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan memainkan 

peran tertentu, seperti yang terdapat dalam kehidupan masyarakat 

kehidupan sosial.
27

 

   Metode sosiodrama merupakan metode mengajar dengan cara 

mempertunjukkan kepada siswa tentang masalah-masalah hubungan sosial 

untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Melalui metode ini guru ingin 
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mengajarkan cara-cara bertingkah laku dalam hubungan antara insan 

manusia.
28

 

   Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa metode 

sosiodrama adalah metode yang mengajarkan dengan cara memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memainkan peran secara 

langsung yang terdapat di kehidupan nyata, seperti masalah-masalah 

hubungan sosial dan cara bertingkah laku dalam hubungan antara manusia 

5. Manfaat Metode Sosiodrama 

   Dalam penerapannya metode sosiodrama memiliki manfaat yang 

besar  untuk perkembangan peserta didik yaitu sebagai berikut: 

a. Menyalurkan ekspresi anak-anak ke dalam kegiatan yang 

menyenangkan. 

b. Mendorong aktivitas, inisiatif dan kreatif sehingga mereka 

berpartisipasi dalam pelajaran. 

c. Memahami isi cerita karena ikut memainkan. 

d. Membantu menghilangkan rasa malu, rendah hati, kesenggangan dan 

kemurungan pada anak. 

e. Mengajar anak saling membantu dan bekerja sama dalam permainan 

sosiodrama dan menimbulkan rasa saling percaya mempercayai satu 

sama lain atas kesanggupan masing-masing 
29

. 

 

   Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

sosiodrama bermanfaat untuk menyalurkan ekspresi,mendorong aktivitas, 

inisiatif dan kreativitas peserta didik,sehingga peserta didik akan mudah 

memahami si materi,serta bermanfaat untuk menghilangkan rasa 

malu,rendah hati,kesenggangan antar kawan,dan mengajarkan peserta 

didik untuk dapat bekerja sama dan saling membantu antar kelompok.  
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6. Tujuan Metode Sosiodrama 

     Metode sosiodrama selain memiliki manfaat yang banyak juga 

memiliki tujuan yang dapat meningkatkan kretifitas peserta didik dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Memperkaya pengalaman siswa 

2. Menjadikan siswa lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa di 

sekelilingnya.
30

 

 

      Joeslina Aziz (Debdikbud, 1996 : 6) dalam makalahnya menyatakan 

tujuan Metode Sosiodrama adalah : 

1. Memecahkan suatu masalah 

2. Memberikan kesempatan untuk dapat merasakan perasaan orang lain 

3. Mendorong anak agar dapat mencari dan menemukan jawabannya 

4. Belajar membuat pertanyaan 

5. Menemukan hubungan-hubungan baru dalam bersosialisasi di 

masyarakat
31

 

       Dari keterangan di atas maka peneliti dapat memberi kesimpulan 

bahwa metode sosiodrama memiliki tujuan khusus yaitu agar peserta didik 

dapat belajar memecahkan suatu masalah dengan cara mencari dan 

menemukan jawabannya,serta belajar untuk membuat pertanyaan,serta 

metode ini dapat memperkaya pengalaman siswa, sehingga mereka dapat 

tanggap terhadap peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. 

      Berkaitan metode sosiodrama yang merupakan salah satu 

pembelajaran drama, maka drama anak-anak merupakan kegiatan yang 

dipersiapkan untuk pengembangan daya cipta (kreatifitas) dan mendorong 

ekspresi pribadi. Di tingkat-tingkat selanjutnya kegiatan drama di sekolah 
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dipergunakan untuk mempersiapkan dan membantu anak menyesuaikan 

diri dengan tuntutan-tuntutan sosial dalam kehidupannya.
32

 

      Adapun nilai tambah dari penggunaan metode sosiodrama pada 

pembelajaran pendidikan Agama Islam khususnya aspek Akhlak, adalah 

apabila ada perayaan hari besar Islam, keahlian dan kebiasaan anak untuk 

melaksanakan sosiodrama dapat dipentaskan di depan wali murid atau 

khalayak ramai. 

7. Keterkaitan Metode Cerita dan Sosiodrama dengan Mata Pelajaran Akhlak 

   Dalam perkembangan peserta didik sangatlah diperlukan segala 

sesuatu yang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta 

didik agar dapat berkembang secara optimal..Pendidikan setingkat SD 

menjadi tempat pertama anak-anak memperoleh pendidikan dan menjadi 

dasar bagi pendidikan yang lain. Di tempat inilah anak lebih cepat 

mendapat pengaruh dan lebih mudah dibentuk pribadinya. Disini pula 

pentingnya sekolah sebagai counter untuk menjauhkan anak dari pengaruh 

lingkungan yang buruk,baik secara jasmani, akal, moral maupun kepekaan 

rasa, sehingga dapat menempatkannya pada lingkungan yang baik.
33

 

 

       Pada masa anak-anak mereka masih membutuhkan pengajaran 

tentang akhlak (etika/budi pekerti) apa yang baik dan apa yang buruk bagi 

mereka. Sehingga diharapkan mereka akan dapat mengimplementasikan di 

lingkungan dimana mereka berada dengan baik.Untuk mencapai hal 

tersebut maka diperlukan suatu cara ataupun metode yang dapat di terima 

oleh peserta didik,sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

secara optimal dan peserta didik akan mudah menyerap materi yang 

disampaikan. Terutama dalam mata pelajaran aqidqh akhlak yang 
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merupakan pondasi bagi pengajara dan pembentukan etika dan budi 

pekerti. 

   Metode pengajaran yang tepat sangatlah mendukung terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran anak. Sehingga 

pembelajaran tersebut akan dapat mudah diterima oleh peserta didik. 

Metode cerita dianggap sangat sesuai dengan dunia alur pikiran anak, yang 

sangat menyukai hal-hal yang bernuansa cerita. 

   Metode cerita dan sosiodrama memiliki keterkaitan yang sangat 

besar dengan mata pelajaran aqidah- akhlak. Sebab dalam mata pelajaran 

aqidah-akhlak banyak materi yang seharusnya dapat diaktualisasikan 

secara langsung oleh peserta didik. Tidak hanya melalui metode 

konfensional saja yaitu melalui metode Tanya jawab yang terkadang tidak 

terarah, sehingga peserta didik hanya akan menerima materi secara teori 

saja,tanpa adanya pemahaman secara lebih dalam. Padahal dalam materi 

aqidah-akhlak banyak hal-hal yang perlu adanya penjabaran melalui 

berperan langsung,sehingga peserta didik tidak akan mengalami 

kebingungan dan menimbulkan tanda tanya  pada diri peserta didik. 

   Adapun keterkaitan metode cerita dan sosiodrama dengan mata 

pelajaran Akhlak adalah : 

1. Sama-sama mengajarkan tentang bagaimana bersosialisasi dengan 

lingkungan.   

2. Mengajarkan bagaimana cara bersikap yang uswatun khasanah.  

3. Mengajarkan tentang cara bertingkah laku dalam berhubungan dengan 

insan manusia, sesuai dengan yang dicontohkan oleh para Nabi.
34
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   Maka jelaslah bahwa metode cerita dan sosiodrama memiliki 

keterkaitan yang sangat besar dengan materi pembelajaran aqidah akhlak 

sebab sama-sama memberikan pemahaman tentang bagaimana cara 

bersikap yang baik dan bagaimana berbudi pekerti yang baik sebagaimana 

yang telah di contohkan oleh nabi Muhammad SAW. 

 

 

 

 

 

BAB III 

          METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

     Penelitian yang dilaksanakan dengan bertajuk Metode Cerita dan 

Sosiodrama dalam penyampaian aspek Akhlak di SD Bahrul Ulum Malang 

ini berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ingin mengungkapkan atau menjawab tentang pertanyaan bagaimana 

sosial suatu hal / objek diamati 
35

.  
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     Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat suatu 

barang / jasa, yang dimaksud adalah berupa kejadian / fenomena / gejala 

sosial 
36

 

    Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami serta 

mengungkapkan atau menjawab tentang fenomena gejala sosial yang sedang 

diamati.       

 Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah tentang latar 

belakang SD Bahrul Ulum yang merupakan sekolah SD yang berada dibawah 

Yayasan Mabarrot, sekolah ini dibangun atas dasar ingin memiliki sebuah 

sekolah dasar yang berlandaskan agama yang berada di pertengahan kampung. 

Data yang ingin di peroleh peneliti adalah segala sesuatu yang berkaitan erat 

dengan perkembangan dan keadaan Sekolah Bahrul Ulum. Selain itu peneliti 

juga mendapatkan data tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran  dengan 

menggunakan metode cerita dan sosiodrama dalam penyampaian aspek akhlak 

di SD Bahrul Ulum Malang beserta kendala-kendala yang dihadapi oleh guru 

sebagai pengampu mata pelajaran  akhlak, yang mana pendokumentasiannya 

disesuikan dengan kebutuhan peneliti yang mengacu kepada keadaan yang 

diperoleh peneliti saat melakukan pencarian data di lapangan. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah SD Bahrul Ulum 

Malang yang berada di Jalan Kolonel Sugiono VII/ 48 Malang. SD ini berada 

dibawah Yayasan Mabarrot yang letaknya ada di pertengahan kampung. 

Sejak berdirinya pada tahun 1969, SD ini dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat sekitar, sebab tidak dapat mencetak lulusan yang berkualitas dan 

tidak memiliki Akhlak yang berkualitas juga. Namun delapan tahun terakhir 

SD ini dapat mulai menunjukkan kualitas dan eksistensinya di dunia 

pendidikan, dengan mencetak lulusan yang mempunyai nilai NEM yang 

tertinggi se – Kedung Kandang.  

 Adapun alasan peneliti untuk melakukan penelitian di SD Bahrul Ulum 

adalah : 1) Sebagai pemecahan masalah semakin rendahnya mutu Akhlak 

(budi pekerti) yang dimiliki oleh peserta didik yang disebabkan  kurangnya 

pemahaman pendidikan Akhlak di SD Bahrul Ulum Malang, 2) Untuk 

memberikan metode pilihan selain metode konfensional (metode 

ceramah/Tanya jawab yang tidak terarah) sebagaimana yang telah sering 

dipakai dalam penyampaian mata pelajaran Akhlak, 3) Untuk 

mengembangkan mutu pendidikan  dalam hal pembentukan akhlak di SD 

Bahrul Ulum. 

 

C. Penentuan Informan 

  Informan adalah orang yang diwawancarai, di minta informasi oleh 

pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan 



memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian 
37

. 

Informan juga bisa disebut dengan sumber data yang berupa manusia 
38

.  

  Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa informan 

adalah sumber  data yang berupa manusia yang menguasai dan memahami 

informasi tentang situasi dan kondisi tempat dilakukannya penelitian. 

  Adapun  Informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah  

a. Kepala Sekolah SD Bahrul Ulum Malang, selaku penanggung jawab 

terhadap seluruh proses pendidikan. Adapun data yang ingin diperoleh 

adalah latar belakang sekolah, profil sekolah, kurikulum yang dipakai, data 

guru, dan perkembangan siswa. 

b. Guru Agama atau Guru Mata Pelajaran  Akhlak di SD Bahrul Ulum, 

sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Data 

yang ingin diperoleh peneliti dari guru adalah bagaimana penerapan dan 

pelaksanaan metode cerita dan sosiodrama dalam penyampaian aspek 

Akhlak, persiapan apa sajakah yang harus disiapkan, dan kendala apa yang 

dihadapi oleh guru. 

c. Murid Kelas V SD Bahrul Ulum, sebagai pelaku pembelajaran yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada aspek Akhlak. Peneliti memilih kelas V adalah karena pada usia SD 

kelas lima ini siswa mulai labil hingga memerlukan praktek langsung 

untuk memahami sesuatu, baik itu tentang materi pembelajaran. Selain itu 

pada siswa pada usia kelas V sudah benar-benar dapat bertanggung jawab 

                                                 
37

  Burhan Bungin,  Penelitian Kualitatif, (Jakarta, 2007), hal 108 
38

 Thohah Hasan Muhammad, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis, 

(Surabaya, 2009), hal 21 



terhadap tugas yang diberikan secara mandiri. Adapun data yang ingin 

diperoleh oleh peneliti adalah bagaimana respon peserta didik terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan metode  cerita dan sosiodrama dalam 

penyampaian aspek Akhlak. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

  Terkait dengan data yang diperlukan, maka data yang akan digali 

adalah tentang persiapan di kelas, proses pembelajaran yang dilakukan di 

dalam kelas dengan menggunakan metode cerita dan sosiodrama serta 

evaluasi akhir sudah dilakukan. Untuk memperoleh data yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan akurat dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah : 

1. Metode Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai “ pengamatan dan pencatatan 

secara      sistematis terhadap fenomena yang diselidiki 
39

”. Sedangkan 

Suharsini Arikunto mengartikan bahwa Observasi adalah “ sebagai 

aktivitas untuk memperhatikan sesuatu dengan menggunakan alat indera 

yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran dan peraba 
40

”. 

Dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Observasi 

adalah pengumpulan data yang diambilkan melalui pengamatan langsung 

terhadap objek dengan menggunakan panca indera. Metode ini digunakan 

dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan proses pembelajaran 
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Aspek  Akhlak di SD Bahrul Ulum, seperti : mempersiapkan kondisi kelas 

yang kondusif, membuka pelajaran dengan pre-test, penyajian materi dan 

post test.  

Sedangkan informan di penelitian  ini adalah: 

a. Guru pengampu mata pelajaran Akhlak, sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan  kegiatan pembelajaran. Adapun data yang ingin diperoleh 

dengan metode ini   adalah, bagaimana penerapan ataupun pelaksanaan 

metode cerita dan sosiodrama  dalam penyampaian aspek Akhlak, 

persiapan apa sajakah yang dipersiapkan, dan kendala apa yang 

dihadapi oleh guru 

b.  Peserta didik kelas V semester I di SD Bahrul Ulum, data yang     ingin 

diperoleh oleh peneliti adalah bagaimana respon peserta didik terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan metode cerita dan sosiodrama 

dalam penyampaian aspek Akhlak 

2. Interview (Wawancara) 

  Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai 
41

. 

Wawancara juga suatu pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 

yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab 
42

. 
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  Berdasarkan dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

wawancara adalah pengumpulan data berdasarkan tanya jawab dengan 

informan untuk mendapatkan data yang valid. Sedangkan informan yang  

peneliti wawancarai adalah: 

a. Kepala Sekolah SD Bahrul Ulum Malang, selaku penanggung jawab 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Sedangkan data yang ingin diperoleh 

adalah latar belakang sekolah, profil sekolah, kurikulum yang dipakai, 

data guru, dan perkembangan siswa. 

b. Guru pengampu mata pelajaran Akhlak, sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan  kegiatan pembelajaran di kelas. Data yang ingin diperoleh 

peneliti dari guru adalah bagaimana penerapan dan pelaksanaan metode 

cerita dan sosiodrama dalam penyampaian aspek Akhlak, persiapan apa 

sajakah yang harus disiapkan, dan kendala apa yang dihadapi oleh guru 

c. Peserta didik kelas V semester I di SD Bahrul Ulum Malang,sebagai 

subjek pelaksanaan pembelajaran, data yang ingin diperoleh adalah 

bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan metode  cerita dan sosiodrama dalam penyampaian aspek 

Akhlak. 

3. Metode  Dokumentasi 

  Suharsini Arikunto mengatakan bahwa metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal / variabel yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya 
43

. Dengan demikian 

                                                 
43

 Suahrsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta, 1986), hal 200 



Kesimpulan dari teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan 

data yang tertulis, seperti buku, notulen rapat dan sebagainya.  

    Dokumentasi penelitian ini diambil dari:  

a. Kepala Sekolah, adapun data yang ingin diperoleh adalah latar belakang 

sekolah, profil sekolah, kurikulum yang dipakai, data guru, dan 

perkembangan siswa. 

b. Guru, data yang ingin diperoleh peneliti dari guru adalah bagaimana 

penerapan dan pelaksanaan metode cerita dan sosiodrama dalam 

penyampaian aspek Akhlak, persiapan apa sajakah yang harus 

disiapkan, dan kendala apa yang dihadapi oleh guru 

4. Metode Analisa Data 

  Mengingat jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka analisis data     

menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu cara analisis yang cenderung 

menggunakan kata-kata untuk menjelaskan data yang didapat serta sebagai 

proses dalam merinci data yang akan ditulis.
44

 

  Deskriptif kualitatif juga memiliki pengertian yaitu analisa data yang 

digunakan untuk menggambarkan, menuturkan melukiskan, serta 

menguraikan perolehan dari hasil metode pengumpulan data.
45

 

     Dari kedua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

deskriptif kualitatif adalah cara menentukan dan menafsirkan data yang 
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ada dengan cara menuangkannya dalam tulisan tentang kondisi objek 

penelitian dengan tema yang dikaji. 

  Adapun proses pengumpulan data dimulai dari berbagai sumber 

yaitu dari berbagai informan dan pengamatan langsung berjalannya 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode cerita dan 

sosiodrama dalam penyampaian mata pelajaran akhlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 



E. Latar Belakang Objek Penelitian 

1.  Profil Sekolah 

  SD Bahrul Ulum merupakan suatu sekolah yang berada di bawah 

yayasan Mabarrot yang pada awalnya hanya mengelola Panti Asuhan 

Anak Yatim yang berada di Jalan Kolonel Sugiono VII / 48 Malang 
46

. 

  Pada perkembangannya SD Bahrul Ulum yang berdiri di atas tanah 

seluas 11,26.00 meter
2 

ini mengalami pasang surut 
47

. Sejak pendiriannya 

pada tahun 1969, SD Bahrul Ulum ini hanya dipandang sebelah mata oleh 

para penduduk, sebab SD ini di nilai tidak dapat mencetak lulusan yang 

berkualitas, selain itu para peserta didik dan lulusan SD Bahrul Ulum 

dianggap memiliki akhlak yang jelek. 

  Delapan tahun terakhir ini SD Bahrul Ulum mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. SD Bahrul Ulum mampu menunjukkan 

eksistensinya di dunia pendidikan. SD Bahrul Ulum mampu mencetak 

lulusan yang berkualitas baik secara akademik maupun secara spiritual. 

Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai NEM yang tertinggi se-Kedung 

Kandang dengan jumlah 46,42. Selain itu SD Bahrul Ulum juga dapat 

membuktikan kualitasnya dengan menjuarai berbagai kejuaraan baik 

setingkat kecamatan maupun tingkat kota 
48

. 

  Perkembangan SD Bahrul Ulum ini pun dapat dilihat dari semakin   

meningkatnya jumlah peserta didik dari tahun ke tahun, salah satunya 
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adalah jumlah peserta didik kelas V menjadi objek penelitian, yang pada 

tahun 2009/2010 berjumlah 27 siswa, saat ini yang pada tahun ajaran 

2010/2011 berjumlah 37 siswa 
49

. Hal ini menunjukkan semakin pesatnya 

perkembangan SD Bahrul Ulum, yang telah mendapat kepercayaan dari 

penduduk setempat. 

2. Visi dan Misi 

  Setiap sekolah haruslah mempunyai sebuah Visi dan Misi yang 

nantinya akan menjadi tolak ukur dan tujuan yang harus dicapai agar dapat 

menghasilkan peserta didik yang bermutu, seperti yang telah dirumuskan 

didalamnya. Adapun Visi dan Misi SD Bahrul Ulum Malang, adalah : 

Visi : Mewujudkan sekolah sebagai wahana unggulan yang mampu 

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. 

Misi : Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, baik secara 

moral maupun intelektual untuk mempersiapkan generasi bangsa 

yang berkualitas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia 
50

. 

 

 Tujuan Lembaga SD Bahrul Ulum Malang adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bermu’amalah baik 

secara   vertikal maupun horizontal. 

2. Meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri sejak dini sehingga 

mampu    mandiri dan berpartisipasi di masyarakat. 

3. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. 

4. Standart kelulusan belajar minimal 70 % untuk semua mata pelajaran. 

5. Memantapkan penyelenggaraan ekstrakulikuler yang sesuai dengan 

bakat dan minat anak 
51

. 

 

3. Kurikulum 
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  Pembelajaran merupakan sebuah ketentuan dari unsur-unsur yang 

saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Pembelajaran dapat 

terlaksana secara efektif diatur dalam suatu kurikulum. Kurikulum yang 

dipakai sebagai acuan di SD Bahrul Ulum adalah kurikulum KTSP, namun 

SD Bahrul Ulum tidak memakai kurikulum KTSP secara murni, tetapi SD 

Bahrul Ulum juga menggunakan kurikulum dari Departemen Agama 

(Depag) sebagai muatan lokal, khususnya yang mengandung pendidikan 

Agama Islam. Diantaranya aspek  Akhlak. 

  Adapun silabus dalam penyampaian aspek  Akhlak adalah sebagai 

berikut : 



TABEL I 

ASPEK  AKHLAK 

KELAS V SEMESTER I 

Kompetensi Dasar Hasil Belajar 

 

Indikator Pencapaian 

 

1.1. Meneladani perilaku 

Nabi Ayyub As 

1.2. Meneladani perilaku 

Nabi Musa As 

1.3. Meneladani perilaku 

Nabi Isa As 

 

1. Siswa dapat 

meneladani 

ketabahan Nabi 

Ayyub As dan 

keteguhan iman 

nabi Musa As 

1. Menunjukkan sikap meneladani 

ketabahan nabi Ayyub As ketika 

menderita sakit. 

2. Meneladani keteguhan iman nabi 

Musa as terhadap Allah SWT. 

3. Meneladani keberanian nabi Musa 

as terhadap Fir’aun. 

4. Meneladani sikap penolong nabi Isa 

as terhadap kaumnya
52

 

 

   Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa mata pelajaran akhlak kelas 

V semester I terdapat pembelajaran yang diharapkan siswa dapat 

menceritakan dan meneladani perilaku Nabi Ayyub, Nabi Musa, dan Nabi 

Isa as. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat meniru dan 

mempunyai akhlaqul karimah seoerti yang telah dicontohkan oleh nabi. 

4.  Guru dan Tenaga Kepegawaian 

  Guru merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar 

(KBM) di sekolah, keberadaanya sangat mempengaruhi dalam kegiatan 

belajar mengajar dan sangat menentukan tujuan pembelajaran terhadap 

peserta didik. 

      Guru di SD Bahrul Ulum merupakan guru tetap yayasan yang dalam 

pengaturan gaji dikelola oleh yayasan. Saat ini guru di SD Bahrul Ulum 

berjumlah 10 orang, dan hanya satu yang telah diangkat menjadi Pegawai 
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Negeri. Sebagai pendukung agar meningkatnya kualitas pendidikan di SD 

Bahrul Ulum, maka guru di SD Bahrul Ulum rata-rata merupakan lulusan 

S1. Adapun nama, ijazah, jabatan dan status kepegawaian akan terjabarkan 

di bawah ini. 

TABEL III 

DATA GURU DAN KEPEGAWAIAN 

SD BAHRUL ULUM MALANG 

Tahun Pelajaran 2010/2011 

No Nama 

Tempat dan Tanggal Lahir  

L / P Ijazah 

Tertinggi 

Jabatan di Sekolah Status 

Kepegawaian 

1. Fathur Rohman, S.Pd.I 

Malang, 04-06-1973 

L S-1 Ka. Sekolah PNS 

2. Kholifah, A.Ma.Pd 

Tuban, 01-08-1966 

P D2-PGSD Guru Kelas II GTY 

3. Nur Khasanah, S. Ag 

Malang, 04-08-1969 

P S-1 Guru Mapel GTY 

4. Muhammad Ghazi, S.Pd.I 

Pamekasan, 12-08-1976 

L S-1 Guru Kelas III GTY 

5. Nisfullaily Yuniarsih, S.Pd 

Malang, 07-06-1981 

P S-1 Guru Kelas IV GTY 

6. Nuruddiniah 

Malang, 02-07-1972 

P MAN Guru Kelas VI GTY 

7. Anang Iskandar B, S.Pd 

Sidoarjo, 02-05-1977 

L S-1 Guru Mapel GTY 

8. Erie Saptaniastuti 

Madiun, 27-02-1987 

P PGSD-D2 Guru Kelas I GTY 

9. Iswanti 

Malang, 15-05-1981 

P SMA Guru Kelas V GTY 

10. Abdillah 

Malang, 07-09-1988 

L MAN Guru Kesenian dan TU GTY
53

 

  Dari data pada tabel di atas dapat diketahui  banwa SD Bahrul Ulum 

Malang mempunyai 10 orang guru dengan latar belakang pendidikan S1 
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sebanyak 5 orang, D2 sebanyak 2 orang, SLTA ataupun sederajat 

sebanyak 3 orang. 

 

F. Penyajian Analisa Data 

   Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data-data yang di dapatkan 

dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian menganalisanya 

untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah dengan data-data yang 

sudah peneliti dapatkan. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti akan 

mendiskripsikan  data-data berdasarkan logika dan diperkuat dengan teori-

teori yang sudah ada yang kemudian diharapkan bisa menemukn sesuatu yang 

baru.      Sesuai dengan teknik analisa yang sudah dikemukakan pada bab 

III,yaitu bahwa peneliti menggunakan teknik analisanya dengan deskriptif 

kualitatif (menggambarkan) untuk menjelaskan semua temuan yang sudah 

ada, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.  

   Adapun penyajian data dan anlisis datanya sebagai berikut: 

1. Penerapan Metode Cerita dan Sosiodrama 

  Di pandang dari segi tujuan, diadakannya penelitian dengan metode 

cerita dan sosiodrama dalam penyampaian aspek Akhlak, yaitu ingin 

meningkatkan Akhlak dan suritauladan yang baik bagi peserta didik 

melalui cerita-cerita dan ketauladanan dalam Al-Qur’an yang dicontohkan 

oleh para Nabi secara murni. 

  Penerapan metode ini dilakukan pada saat mata pelajaran ataupun 

aspek Akhlak yang  berlangsung. Cara penerapannya, melalui : 



a. Perencanaan 

      Guru membuat rancangan pembelajaran dalam bentuk rancangan 

pelaksanaan pembelajaran sebelum melaksanakan pengajaran di 

kelas.Proses perencanaan tersebut diidentifikasi sesui dengan aspek 

kebutuhan pembelajaran. Perencanaan yang dirancang oleh guru sudah 

sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi : 

(1) Tema/topik pembelajaran, adapun tema yang dibahas adalah  

 - Meneladani perilaku Nabi Ayyub as 

 -  Meneladani perilaku Nabi Musa as 

-  Meneladani perilaku Nabi Isa as 

(2) Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu ; 

  Anak dapat menceritakan dan meneladani perilaku serta 

mengambil hikmah atas keteladanan Nabi Ayyub, Nabi Musa, dan 

Nabi Isa as. 

 (3) Media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu : 

 Buku paket pendidikan akhlak, buku cerita 25 Nabi dan Rasul 

(4) Materi pembelajaran adalah, perilaku terpuji ( ketabahan Nabi 

Ayyub as, keteguhan iman dan keberanian Nabi Musa as, dan sikap 

penolong Nabi Isa as. 

(5)  Lembar evaluasi hasil belajar.
54

 

b. Pre-Test 
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     Sebelum guru menyampaikan materi, sebaiknya guru dapat 

memberikan pemanasan terlebih dahulu melalui pertanyaan-pertanyaan 

seputar materi yang akan disampaikan sesuai dengan pengetahuan anak. 

Hal ini dilakukan untuk membangun dan membangkitkan semangat 

belajar peserta didik. Adapun isi pertanyaan yang diajukan pada waktu 

pre test adalah: 

1. Siapakah yang telah memahami tentang cerita Nabi ayyub, Nabi 

Musa dan Nabi Isa as ? 

2. Siapakah yang mengetahui nama ayah dari Nabi Ayyub dan Nabi 

Musa as  

3. Bagaimanakah sifat dan perilaku nabi Ayyub dalam menerima sakit, 

bagaimanakah perilaku Nabi Musa  dalam menghadapi fir’aun?
55

 

 

 

 

c. Penyajian Materi (pelaksanaan metode cerita dan sosiodrama) 

   Pelaksanaan ataupun penyajian materi dilaksanakan sebagai berikut : 

(1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yang mengharapkan 

peserta didik dapat meneladani perilaku terpuji dari para nabi. 

Guru juga memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan kepada guru. 
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(2) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, tiap kelompok 

mempunyai tugas masing-masing untuk dapat menceritakan dan 

memperagakan sesuai tugas yang diberikan, yaitu : kelompok 1) 

menceritakan dan memperagakan ketabahan Nabi Ayyub as ketika 

menderita sakit, kelompok 2) Menceritakan dan memperagakan 

keteguhan iman Nabi Musa as terhadap Allah SWT, kelompok 3) 

Mempraktekkan keteguhan iman seseorang dalam menghadapi 

cobaan (seperti keteguhan iman Nabi Musa as), kelompok 4) 

Menceritakan dan memperagakan keberanian Nabi Musa as 

terhadap Fir’aun, kelompok 5) Menceritakan dan mempraktekkan 

sikap penolong Nabi Isa as terhadap kaumnya, kelompok 6) 

Memperagakan sikap penolong terhadap teman (seperti yang 

dicontohkan oleh Nabi Isa as). Dalam hal ini guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat berimajinasi atau 

berimprovisasi namun tida lepas dari bimbingan guru. 

(3) Siswa diajak untuk mendiskusikan pembagian tugas sesuai 

kelompok masing-masing 

(4) Siswa melaksanakan metode cerita dan sosiodrama secara 

bergantian 

(5) Guru memberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk 

mengamati. 



(6) Guru dan siswa membahas hasil diskusi dari masing-masing 

kelompok.
56

 

d. Post Test 

  Pada kegiatan setelah bercerita dan sosiodrama,  yang dilakukan 

guru adalah meminta siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan 

sebagai evaluasi untuk memantapkan pemahaman terhadap materi yang 

disampaikan. Adapun pertanyaan yang diberikan senagai pemantapan 

pemahaman materi adalah: 

(1) Bagaimanakah seharusnya sikap kita bila kita mendapat cobaan 

dari Allah berupa penyakit seperti nabi Ayyub as?
57

 

(2) Bagaimanakah sikap kita bila menemukan saudara kita 

mendapatkan cobaan berupa penyakit?
58

 

(3) Bagaimanakah cara kita untuk selalu dapat menjaga keimanan kita 

sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Musa as?
59

 

 

(4) Apakah hikmah yang dapat kalian ambil dari cerita Nabi Musa 

as?
60

 

(5) Keberanian bagaimanakah yang telah diajarkan oleh Nabi Musa?
61

 

 

2. Respon Peserta Didik Terhadap Metode Pembelajaran Akhlak  
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  Sebagaimana diketahui bahwa peserta didik pada usia SD sangat 

menyukai hal-hal yang berbau cerita dan mereka akan dengan cepat 

mengingat seluruh jalan ceritanya baik itu bersifat positif ataupun negatif. 

Selain itu mereka akan dengan cepat mencontoh setiap tindak tanduk ataupun 

tingkah laku tokoh yang ada di cerita tersebut. 

  Dalam pembelajaran Akhlak dengan menggunakan metode cerita dan 

sosiodrama guru harus menyiapkan skenario materi semenarik mungkin 

sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa. Adapun skenario dalam 

penyajian materi ini adalah : 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yang mengharapkan peserta didik 

dapat meneladani perilaku terpuji dari para nabi. Guru juga memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. 

2. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, tiap kelompok mempunyai 

tugas masing-masing untuk dapat menceritakan dan memperagakan sesuai 

tugas yang diberikan, yaitu: kelompok 1) menceritakan dan 

memperagakan ketabahan Nabi Ayyub as ketika menderita sakit, 

kelompok 2) Menceritakan dan memperagakan keteguhan iman Nabi 

Musa as terhadap Allah SWT, kelompok 3) Mempraktekkan keteguhan 

iman seseorang dalam menghadapi cobaan (seperti keteguhan iman Nabi 

Musa as), kelompok 4) Menceritakan dan memperagakan keberanian Nabi 

Musa as terhadap Fir’aun, kelompok 5) Menceritakan dan mempraktekkan 

sikap penolong Nabi Isa as terhadap kaumnya, kelompok 6) 

Memperagakan sikap penolong terhadap teman (seperti yang dicontohkan 



oleh Nabi Isa as). Dalam hal ini guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk dapat berimajinasi atau berimprovisasi namun tidak  lepas dari 

bimbingan guru. 

3. Siswa diajak untuk mendiskusikan pembagian tugas sesuai kelompok 

masing-masing 

4. Siswa melaksanakan metode cerita dan sosiodrama secara bergantian 

5. Guru memberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk mengamati. 

6. Guru dan siswa membahas hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 

  Untuk lebih menguatkan  bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan 

metode cerita dan sosiodrama, maka peneliti melakukan wawancara dengan 

siswa yang bernama Choirul Umam siswa kelas V sebagai informan. Dalam 

interview yang peneliti lakukan, ia mengemukakan : 

   “Saya senang belajar akhlak sebab menyenangkan dan mengasyikkan, 

sebab kita bisa mendengarkan cerita, kadang kita juga bermain drama, 

menjadi tokoh-tokoh islam. Sehingga belajar sekarang lebih ramai dan 

asyik. Dan saya juga bisa  meniru menjadi anak yang baik
62

” 

 Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Devi Dian Safitri, yang menyatakan : 

   “Saya jadi senang belajar akhlak, karena sekarang belajarnya jadi 

tambah asyik dan lucu, kita belajarnya sambil memperagakan dan  

bercerita ke depan, pokoknya asyik
63

” 

 Pernyataan lain juga didapatkan dari siswa bernama Achmad Irham Ghunafa, 

yang menyatakan: 
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“Saya juga senang sekali belajar akhlak, apalagi pada waktu 

mempraktekkan atau bermain peran (sosiodrama), aku senang  sekali 

sebab teman-teman lucu sekali kalau memperagakannya, aku jadi 

mudah mengingat pelajaran
64

” 

   Dari interview di atas menunjukkan respon peserta didik terhadap suatu 

cerita yang mereka tonton ataupun mereka lihat. Maka setelah peneliti 

terapkan metode cerita dan sosiodrama dalam penyampaian aspek Akhlak, 

mereka menunjukkan respon yang sangat positif. Walaupun pelaksanaan 

metode ini terkadang menimbulkan gelak tawa, namun peserta didik sangat 

enjoy untuk mengikutinya. Sehingga mereka dengan mudah dapat 

memberikan tanggapan atas materi yang telah disampaikan dan 

menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. 

3. Kendala Penerapan Metode Cerita dan Sosiodrama dalam Penyampaian 

Aspek Akhlak  

   Dalam setiap penerapan metode pembelajaran, tidaklah lepas dari 

kendala yang harus dihadapi. Dalam penerapan Metode Cerita dan 

Sosiodrama dalam penyampaian aspek Akhlak di SD Bahrul Ulum Malang, 

peneliti menemukan  kendala yang dihadapi baik  dari  guru maupun dari 

siswa dan sarana prasarana, sebagai berikut: 

1. Kendala dari guru 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, beliau menyatakan bahwa: 

“Kendala yang saya hadapi dalam menerapkan metode ini adalah 

jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas sehingga sulit 

melakukan pembagian kelompok sedangkan  alokasi waktu yang 

disediakan kurang. Selain itu kondisi siswa yang berbeda ada yang 
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malu dan ada yang semangat membuat kendala yang cukup 

sigtifikan
65

”. 

 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari kepala sekolah, yang 

menyatakan bahwa: 

“Alhamdulillah jumlah siswa saat ini memang mengalami 

peningkatan, sehingga jumlah kelas dan kondisinya kurang 

memadai, namun saat ini pihak sekolah berusaha menambah lokasi 

kelas yang memadai sehingga siswa akan merasa nyaman untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Untuk kondisi siswa, memang 

sekolah kami menerima siswa yang rata-rata dari keluarga kurang 

mampu dan rata-rata murid kami adalah murid yang tidak diterima di 

sekolah lain, namun memang ada juga siswa yang memang 

tergolong pandai namun dari keluarga yang kurang mampu. Maka 

kami berusaha meningkatkan kualitas akademik siswa sehingga 

memiliki kualitas yang sama.
66

 

  Dari hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menganalisa bahwa 

kendala yang dihadapi guru dalam penerapan metode cerita dan 

sosiodrama adalah banyaknya siswa dalam satu kelas, kondisi siswa yang 

berbeda dalam melaksanakan  metode ini dan juga kurangnya alokasi 

waktu yang disediakan. Namun hal itu telah telah mendapat respon dari 

pihak sekolah terutama kepala sekolah yang selalu rutin melakukan 

superfisi. 

2. Kendala dari siswa  

  Untuk memperoleh data yang akurat tentang kendala yang dihadapi 

maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa diantaranya 

adalah Adit siswa kelas  V, menyatakan bahwa : 

“Saya senang belajar Akhlak, tetapi saya malu kalau  harus bercerita 

didepan teman-teman dan memperagakannya juga 
67

“ 

Peneliti kemudian bertanya, apakah yang membuat kamu malu untuk 

bercerita dan memeragakan di depan temanmu? 

“Karena aku tidak pernah maju (tampil) didepan orang atau teman-

teman, dan aku juga malu kalau nani ditertawakan, tapi kalau 

memperagakannya dengan teman-teman tidak apa-apa”
68

 

Peneliti bertanya kembali, apa yang kamu rasakan setelah kamu tampil dan 

memperagakannya, apakah kamu masih malu ? 
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“ Ehm…….. lumayan, tapi akhirnya aku bias”
69

 

Selain itu peneliti juga mewawancarai  Mufidatul Fenia siswa kelas V, ia 

menyatakan bahwa : 

“Saya senang sekali belajar Akhlak apalagi sekarang belajarnya 

sambil bercerita dan memperagakannya seperti di TV
70

” 

Peneliti kemudian bertanya, apakah yang membuat kamu senang 

belajarnya ? 

“Sebab sekarang belajarnya sambil cerita, dan aku suka sekali 

bercerita, apalagi kalau bercerita kepada teman terus sambil 

memperagakannya jadi tambah asyik. Aku jadi tambah ingat sama 

pelajarannya
71

” 

  Pernyataan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kendala ekstern yang dihadapi adalah dari siswa itu sendiri. Mereka 

terkadang malu untuk bercerita dan memperagakan didepan teman-

temannya. Namun ada juga yang semangat untuk bercerita dan 

memperagakan didepan teman-teman. Hal inilah yang merupakan salah 

satu tujuan matode cerita yaitu untuk meningkatkan percaya diri siswa. 

      3.  Sarana dan Prasarana 

  Kendala lainnya dalam penerapan metode cerita dan sosiodrama 

adalah dari sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara yang peneliti 

lakukan dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, beliau 

menyatakan bahwa : 

“Faktor yang menjadi kendala dalam penyampaian mata pelajaran 

Akhlak dengan menggunakan metode cerita dan sosiodrama adalah 

kurangnya kelas yang memadai, sebab kelas yang dpakai di kelas V 

lumayan sempit, sehingga untuk pelaksanaan metode ini jadi kurang 

leluasa. Maka alternatifnya kami gunakan Musholla sekolah. Selain 

itu juga minimnya buku panduan yang digunakan sebagai penunjang 

penyampaian materi
72

” 

 

  Selain hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, guru juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah, 

yang menyatakan: 

  “ Kendala yang kami hadapi saat ini adalah kurangnya lokal sebagai 

tempat anak-anak belajar atau ruang kelas, namun kami selalu 

berusaha untuk dapat menyediakan ruang kelas yang nyaman, dan 

kami juga berusaha untuk dapat memfasilitasi segala sarana yang di 
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butuhkan untuk memperlancar proses kegiatan belajar di sekolah 

kami, seperti buku-buku pegangan siswa dan kami juga berusaha 

memfalitasi sekolah dengan internet sebagai sara belajar siswa
73

” 

 

  Dari beberapa wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kendala yang dihadapi dalam penerapan metode cerita dan sosiodrama 

dalam penyampaian aspek  Akhlak di SD Bahrul Ulum adalah adanya 

kendala dari guru dan kendala dari siswa maupun sarana prasarana yaitu 

sebagai berikut : 

1. Jumlah siswa yang terlalu banyak dalam kelas 

2. Alokasi waktu yang kurang 

3. Kelas yang kurang memadai 

4. Minimnya fasilitas yang dimiliki sekolah, diantaranya buku panduan 

sebagai penunjang penyampaian materi. 

 

  Maka jalan keluar yang dapat diambil sebagai jawaban dari setiap 

kendala yang dihadapi adalah: 

1. Membagi siswa sesuai kebutuhan materi sedangkan yang lain sebagai 

pengamat 

2. Mempersiapkan metode cerita dan sosiodrama dan membagi kelompok 

jauh-jauh hari 

3. Memakai fasilitas sekolah yang lain sebagai tempat melakukan kegiatan 

cerita dan sosiodrama 

4. Menggunakan media lainnya sebagai penunjang materi selain buku   ( 

seperti Internet) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

G. Kesimpulan 

Bertitik tolak pada serangkaian aktifitas penelitian di lapangan, dapat 

dikatakan bahwa SD Bahrul Ulum sedang berbenah dan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang terlihat 

bahwa masyarakat sekitar mulai mempercayakan pendidikan anaknya di SD 

Bahrul Ulum. Di lain hal SD Bahrul Ulum juga berusaha untuk dapat 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, berilmu, bertaqwa 

dan berakhlak mulia. Begitu pula metode cerita dan sosiodrama dalam 

penyampaian aspek Akhlak telah mampu menunjang pendidikan ataupun 

pembelajaran peserta didik di SD Bahrul Ulum agar memiliki akhlak yang 

berkualitas. 

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti  dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode cerita dan sosiodrama dalam 

penyampaian aspek Akhlak di SD Bahrul Ulum telah berjalan dengan 

lancar. Metode cerita dan sosiodrama mampu memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik dalam pemahaman tentang  akhlak. Dalam 

penerapan metode ini  Peserta didik harus berperan aktif dalam seluruh 

kegiatan belajar mengajar, sebab dengan berperan langsung dalam proses 

kegiatan belajar mengajar para peserta didik akan mendapatkan suatu 



pengalaman berharga. Adapun penerapan metode cerita dan sosiodrama 

telah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan yang meliputi: 

perencanan, pre test, pelaksanaan atau penyajian materi, post test. 

2. Metode Cerita dan Sosiodrama mampu memberikan pembelajaran secara 

langsung dengan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 

penerapannya. Metode Cerita dan Sosiodrama sangatlah efektif dalam 

meningkatkan daya ingat peserta didik yang akan tersimpan dalam kurun 

waktu yang relatif lama, serta mampu menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak akan 

mengalami kejenuhan. Metode Cerita dan Sosiodrama mampu 

mengembangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengembangkan kreatifitas peserta didik 

b. Memupuk kerjasama peserta didik 

c. Menumbuhkan bakat siswa 

d. Siswa lebih memperhatikan pelajaran 

e. Memupuk keberanian berpendapat 

f. Melatih siswa untuk menganalisa dan Mengambil Keputusan 

3. Hal-hal yang menjadi kendala dalam penyampaian pembelajaran dengan 

menggunakan metode cerita dan sosiodrama, adalah kendala dari guru. 

Guru merasakan kendala dalam penerapan metode ini karena, a) jumlah 

murid yang terlalu banyak dalam satu kelas, b) alokasi waktu yang kurang, 

c) kondisi dan kemampuan siswa yang berbeda. Kendala lainnya adalah 

dari siswa ataupun sarana prasarana. Kendala yang dihadapi siswa adalah 



mereka malu bila harus tampil di depan teman-temannya untuk 

menyampaikan materi yang telah menjadi tugasnya. Sedangkan kendala 

dari sarana prasarana adalah, kondisi kelas yang lumayan sempit hingga 

tidak leluasa, dan kurangnya fasilitas sekolah, seperti buku panduan 

Akhlak. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang bila akan 

menerapkan metode cerita dan sosiodrama, sehingga sesuai dengan alokasi 

waktu yang ada pada setiap tatap mukanya. Bila kondisi kelas kurang 

memadai maka dapat menggunakan fasilitas yang ada yaitu musholla 

sekolah. Untuk mengatasi kurangnya buku panduan  Akhlak siswa dapat 

memanfaatkan internet untuk mencari bahan yang sesuai dengan materi 

yang disampaikan. 

 

H. Saran-Saran 

Sekedar sumbang saran yang barangkali dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan oleh para pengasuh 

SD Bahrul Ulum dalam upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penerapan 

sistem pendidikan dan pengajaran yang telah ada hingga menjadi 

menyenangkan dan tidak kaku. 

1. Kepada Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab terhadap proses 

pendidikan hendaknya mampu melakukan pengadaan fasilitas ataupun 

sarana dan prasarana hingga penerapan metode cerita dan sosiodrama 

dapat berjalan dengan baik. Hendaknya kepala sekolah juga harus 

memberikan pembinaan dan pemantauan dalam kegiatan belajar mengajar 



sehingga dengan cepat dapat mengetahui kendala ataupunpersoalan apa 

yang dihadapi guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar. 

2. Kepada guru mata pelajaran  Akhlak. Dalam pembelajaran  Akhlak dengan 

menggunakan metode cerita dan sosiodrama, perlu adanya perencanaan 

yang matang agar pembelajaran lebif efektif, sehingga sesuai dengan 

alokasi waktu yang ada pada setiap tatap mukanya. Bila kondisi kelas 

kurang memadai maka dapat menggunakan fasilitas yang ada yaitu 

musholla sekolah. Untuk mengatasi kurangnya buku panduan Akhlak 

siswa dapat memanfaatkan internet untuk mencari bahan yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan. Guru Agama Islam juga harus selalu 

menambah wawasan mengenai metode pengajaran guna kelancaran proses 

pembelajaran 

3. Dalam penerapannya khususnya dalam kegiatan belajar mengajar agar 

tercapai sesuai tujuan yang diinginkan maka harus disesuaikan dengan 

perkembangan psikologi anak dan jaman yang semakin maju yang selalu 

menuntut keaktifan pelaku kegiatan belajar mengajar. Maka hendaknya 

guru ataupun pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengemas 

materi pengajaran sehingga peserta didik tidak jenuh, terutama dalam 

bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


