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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI METODE BERCERITA TERHADAP 

MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SKI  

KELAS IV MI ISLAMIYAH PASIR PARAKAN  

BULOK TANGGAMUS 

 

Oleh: Erika Indriawati 

Dalam pembelajaran SKI di kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan, 

pendidik telah menggunakan metode yang bervariasi dalam 

pembelajaran, salah satunya yaitu metode bercerita. Menurut teoridan 

penelitian terdahulu, metode bercerita merupakan metode yang 

menarik dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Namun, 

berdasarkan hasil  angket minat belajar yang telah disebar kepada 

peserta didik kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan, dapat diketahui 

bahwa minat belajar peserta didik masih tergolong rendah. Hal 

tersebut dapat diketahui dari setiap indikator minat belajar, dimana 

pada beberapa indikator hanya mendapatkan hasil kurang dari 50%. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi metode 

bercerita terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan. Jenis 

penelitianini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan metode 

bercerita pada mata pelajaran SKI sudah berjalan dengan baik, namun 

dalam pelaksanaanya masih ada beberapa langkah metode bercerita 

yang belum dilaksanakan. Sehingga hal tersebutlah yang 

menyebabkan minat belajar peserta didik masih banyak yang rendah. 

Padahal menurut  teori dan penelitian terdahulu, metode bercerita  

adalah metode yang menarik dan dapat meningkatkan minat belajar 

peserta didik. Akan tetapi, ketika metode bercerita tidak dilaksanakan 

sesuai dengan langkah-langkah metode secara utuh, maka dapat 

mempengaruhi kepada minat belajar peserta didik. 

Kata Kunci : Metode Bercerita, Minat Belajar, Sejarah Kebudayaan 

Islam 
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MOTTO 

 

 

                 

                

   

 

Artinya : Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat 

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran 

itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi 

membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 

segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum 

yang beriman. (Q.S:Yusuf,Ayat : 111)
1
 

 

 

  

                                                             
1Departemen Agama RI,Al-qur’anTerjemahan(Q.S.Yusuf :111) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, 

maka penulis akan jelaskan terlebih dahulu mengenai istilah judul 

yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini diberi judul 

“Implementasi Metode Bercerita Terhadap Minat Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran SKI Kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan 

Bulok Tanggamus”. 

Adapun penjelasan tentang judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi 

Menurut Nurdin Usman, implementasi atau pelaksanaan 

adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
1
 Penulis berpendapat bahwa implementasi adalah 

aktivitas, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang 

sedang berlangsung. Implementasi bukan sekadar aktivitas,  

tetapi juga suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai 

kegiatan. Sedangkan implementasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan, penerapan, atau aktivitas 

pendidik dengan menggunakan metode bercerita. 

2. Metode Bercerita 

Metode bercerita menurut Bachri adalah menuturkan sesuatu 

berupa cerita atau dongeng yang berisi kisah-kisah atau perbuatan 

maupun peristiwa yang disampaikan secara lisan dengan tujuan 

dapat memberikan pengalaman, suri tauladan, dan pengetahuan 

kepada orang lain. Metode bercerita ialah suatu cara mengajar 

dengan bercerita. Karena informasi disampaikan melalui 

penuturan atau penjelasan lisan dari seseorang kepada orang lain. 

 

                                                             
1 Saipul Annur dan Suhono, “Implementasi Manajemen Perguruan Tinggi 

(Studi Kasus pada PTKIS Kopertais Wilayah VII Sumatera Selatan)” Jurnal 

Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 4, No.1, Januari-Juni 

2019. 
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3. Minat Belajar 

Secara bahasa, arti minat berarti kecenderungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu.
2
 Menurut Sardiman, belajar dalam usaha 

menguasai materi ilmu pengetahuan tertentu yang menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya.
3
 Jadi, minat belajar adalah 

aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam 

beberapa gejala, seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai 

kegiatan mencari pengetahuan dan pengalaman.  

4. Siswa atau Peserta Didik 

Siswa atau peserta didik adalah setiap orang yang menerima 

pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang 

menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik adalah unsur 

manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. 

5. Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah Kebudayaan Islam adalah pelajaran yang memuat 

tentang catatan-catatan masa lampau meliputi aspek-aspek 

budaya berupa ilmu pengetahuan, dogma, seni, nilai moral, 

hukum, tradisi, maupun aspek kehidupan lainnya yang berkenaan 

dengan ajaran agama Islam atau agama penyelamat pada masa 

itu, yang biasa mereka menyebutnya sejarah pada masa Nabi, 

Khulafaurrasyidin, serta para tabi‟in. Sejarah Kebudayaan Islam 

merupakan catatan perkembangan dalam perjalanan hidup 

manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, 

bermuamalah, berakhlak serta senantiasa bertakwa kepada Allah 

SWT, dan menjadi muslim yang kaffah untuk mencapai 

kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.
4
  

6. MI Islamiyah Pasir Parakan Bulok Tanggamus 

MI Islamiyah Pasir Parakan Bulok Tanggamus merupakan 

suatu lembaga pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar 

yang berada di desa Pair Parakan Kecamatan Bulok Kabupaten 

Tanggamus.  

                                                             
2 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti, Utari Sumarno, Hard Skills dan Soft 

Skills Matematik Siswa, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h.163 
3 Ibid. 
4 Irja Putra Pratama dan Zulhijrah, “Reformasi Pendidikan Islam di 

Indonesia”, Jurnal PAI Raden Fatah, Vol.1 No 2 (April 2019), h.2. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa yang menjadi pokok bahasan skripsi ini adalah suatu 

bentuk kegiatan pembelajaran di kelas yaitu implementasi metode 

bercerita terhadap minat belajar siswa pada mata SKI kelas IV 

MI Islamiyah Pasir Parakan Bulok Tanggamus. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan 

sekaligus pembeda antara manusia dengan makhluk hidup 

lainnya, dalam suatu negara tentu meiliki struktur pendidikan.  

Pendidikan memegang peran yang penting untuk menjamin 

keberlangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan 

merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia, demi pelaksanaan pembangunan 

yang berkesinambungan. Definisi pendidikan menurut 

Departemen Pendidikan Nasional yaitu proses pengunaan sikap 

dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, 

proses perbuatan, dan cara mendidik.
5
 Sementara dalam konsepsi 

Ki Hajar Dewantara, pendidikan dimaknai sebagai segala 

pengaruh dari siapapun dan darimana pun datangnya, yang 

bersifat positif bagi kemajuan seseorang.
6
  Mursidi dan 

Mujahidin menambahkan, pendidikan merupakan upaya sadar 

dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses 

belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensinya untuk memiliki moral, kekuatan spiritual, kepribadian, 

kecerdasan, pengendalian diri dan akhlak mulia.
7
  

 Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam 

kehidupan manusia karena pendidikan merupakan salah satu pilar 

yang mempunyai peranan penting untuk membentuk manusia 

                                                             
5 Rahmat Hidayat dan Abdullah, Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan 

Aplikas,i (Medan: LPPPI, 2019), h.23. 
6Yusuf Tri Herlambang, Pedagogik Telaah Kritis Ilmu Pendidikan dalam 

Multiperspektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.151. 
7 Ferry Irawan Febriansyah, Achyat Daroini, dan Widowati, “The Role of 

Islamic Education In Student Organizations To Realize Human Resource In The 
Review of Higher Education Law Perspectives”. Al-Hayat: Journal of Islamic 

Education, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2019), h. 62. 
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berkualitas. Pendidikan sebagai daya upaya kebudayaan 

diorientasikan pada upaya pengembangan individu agar mampu 

menjadi manusia yang dalam menjalani hidup dan berkehidupan 

secara beradab yang artinya pendidikan bertujuan menjadikan 

manusia berbudi pekerti luhur atau berkarakter. Dalam 

pelaksanaanya, tujuan pendidikan harus sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Tujuan pendidikan tidak selalu berpatokan dengan 

nilai angka-angka yang didapat peserta didik dalam proses belajar 

mengajar, tetapi juga dilihat dari segi keterampilan dan 

kemampuan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
8
 Tujuan 

pendidikan adalah untuk membawa peserta didik menuju 

perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, baik dari segi 

tingkah laku maupun intelektual. Fungsi utama seorang guru atau 

dosen adakah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut  

UU No. 14 tahun 2005, bahwa sebagai agen pembelajaran, 

seorang guru merupakan kunci utama untuk mencapai 

keberhasilan pendidikan. Guru sebagai ujung tombak 

pelaksanaan pendidikan di semua jenjang dan satuan pendidikan 

memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya 

sumber daya manusia yang berkualitas.
9
 

       Proses pendidikan secara formal diwujudkan dalam  kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Untuk mencapai tujuan tertentu, 

pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran 

yang berkualitas. Dalam proses tersebut diperlukan pendidik 

yang memberikan keteladan, membangun kemauan serta 

mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Guru 

berperan dalam memberikan pengetahuan kepada siswanya agar 

siswa dapat mengetahui dan mengembangkan potensi diri yang 

telah ada serta cerdas spiritual dan moral. Karena sejatinya 

pendidikan kepribadian dan akhlak merupakan pondasi dalam 

menjalani kehidupan. 

                                                             
8 Lusiana Surya Widiani, Wawan Darmawan dan Tarunasena Ma‟mur, 

“Penerapan Media Film Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Mengolah Informasi Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah”. Factum Jurnal Sejarah 

dan Pendidikan Sejarah, Vol. 7 No. 1, 2018 
9 Das Salirawati, Smart Teaching Solusi Menjadi Guru Profesional, 

(Jakarta:  Bumi Aksara, 2018), h.1. 
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       Pendidikan atau mencari ilmu merupakan suatu kewajiban 

bagi umat Islam. Sebagaimana Allah SWT telah  berfirman di 

dalam Al-Qur‟an surat Al-„Alaq ayat 1-5 Allah memerintahkan 

manusia untuk senantiasa mencari ilmu. 

 

                         

            

 

Artinya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

 Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kita diciptakan oleh Allah SWT salah satunya yaitu untuk mencari 

ilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, 

baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dicari adalah segala 

ilmu yang berguna mengajarkan kebaikan, baik itu ilmu agama 

atau pun ilmu pengetahuan umum. Dengan ilmu, orang akan 

mampu meraih cita-citanya, baik di dunia maupun di akhirat.ilmu 

juga dapat membuat seseorang diangkat derajatnya oleh Allah 

SWT.  

 Pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidayah (MI) atau 

Sekolah Dasar bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan 

keimanan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang 

berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah 

SWT, serta hal yang mengandung nilai-nilai kearifan untuk 

melatih kecerdasan, membentuk sikap yang berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 
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bernegara,

10
 untuk itu diperlukannya tenaga pendidik yang 

bermutu, dan sumber ajar yang bermutu yang dikembangkan 

dengan baik. mengajar merupakan suatu aktivitas dalam 

membimbing peserta didik untuk mendapatkan, mengubah dan 

mengembangkan pikiran, penataan perilaku, pengatur emosional, 

hubungan peranan manusia dengan dunianya, serta bagaimana 

manusia mampu memanfaatkan dunia, sehingga bisa meraih 

tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya. 

       Berdasarkan penjelasan di atas tentang pendidikan, kita dapat 

mengetahui bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran. Tanpa 

adanya kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran, maka 

pendidikan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.

 Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik dengan menggunakan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Proses pembelajaran adalah proses yang ditata 

dan diatur sedemikian rupa serta dengan menggunakan langkah-

langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengn 

lancar dan sesuai dengan rencana.
11

 Tujuan pembelajaran pada 

hakikatnya mengacu kepada hasil pembelajaran yang diharapkan. 

Tujuan pembelajaran dapat diklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu 

juan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pembelajaran yaitu 

pernyataan umum tentang hasil pembelajaran yang diinginkan. 

Tujuan ini diacukan kepada keseluruhan bidang studi. Tujuan 

khusus pembelajaran yaitu pernyataan khusus tentang hasil 

pembelajaran yang diinginkan. Tujuan ini diacukan pada konstruk 

tertentu (apakah fakta, konsep, prosedur, atau prinsip) dari bidang 

studi.
12

 Tantangan pendidikan yang sangat berat di masa 

mendatang ini mengharuskan guru berusaha meningkatkan 

kualitas diri dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif dan 

                                                             
10 Bashori, “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IX Pada 

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Melalui Penerapan Model 
Pembelajaran Time Token Arends di MTs Yapita Tambusai Kabupaten Rokan Hulu “. 

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol.2 No2 (Juli 2017), h.188.  
11 Syofnidah Ifrianti, Teori dan Praktik Microteaching (Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Pranala, 2019), h. 86. 
12 Wasis D Dwiyoga, Pembelajaran Berbasis Blended Learning, (Depok: 

Rajawali Pers, 2018), h.51-52. 
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inovatif. Dengan begitu, peserta didik dapat tertantang untuk 

belajar lebih kritis dan mendalam.
13

 

     Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku dan 

penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lainnya. Mszenurut Gagne 

mengatakan bahwa belajar adalah penerimaan, pemrosesan, dan 

penyimpanan informasi di dalam otak serta pengorekan kembali 

bila respon untuk menanggapi informasi perlu dijalankan.
14

 

Belajar akan lebih baik jika subjek belajar ikut mengalami atau 

melakukannya, sehingga tidak bersifat verbalistik (kaku).
15

 

Belajar adalah suatu perubahan prilaku yang relatif permanen dan 

dihasilkan dari pengalaman masalalu ataupun dari pembelajaran 

yang  memiliki tujuan atau yang telah direncanakan. Pengertian 

belajar menurut Eveline dan Nara yaitu proses yang kompleks 

yang di dalamnya terkandung beberapa aspek. Aspek-aspek 

tersebut yaitu: a) bertambahnya jumlah pengetahuan, b) adanya 

kemampuan mengingat dan memproduksi, c) adanya penerapan 

pengetahuan, d) menyimpulkan makna, e) menafsirkan dan 

mengaitkan dengan realitas 

       Belajar sebagai konsep mendapatkan pengetahuan, Guru 

bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu 

pengetahuan sebanyak-banyaknya sementara peserta didik giat 

mengumpulkan dan menerimanya. Dalam penerapannya, proses 

belajar mengajar saat ini lebih sering menggunakan aktivitas 

menghafal. Peserta didik bisa dikatakan belajar apabila mereka 

sudah bisa menghafal pelajaran yang telah dipelajari. Padahal 

mengahafal dalam aspek kognitif hanyalah satu dari beberapa 

aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Masih banyak 

aspek yang perlu diperhatikan dapat proses pembelajaran, 

contohnya aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Hal 

                                                             
13 Das Salirawati, Smart Teaching Solusi Menjadi Guru Profesional, 

(Jakarta:  Bumi Aksara, 2018), h.69. 
14 Pudyo Susanto, Belajar Tuntas Filosofi, Konsep, dan Implementasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.20. 
15 Nur Asiah, “Pembelajaran Calistung Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Ujian Masuk Calistung Sekolah Dasar di Bandar Lampung”. Terampil: Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 5 No. 1 (Juni 2018), h.25. 
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tersebut menyebabkan peserta didik kurang untuk membangung 

kerangka berfikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan 

kepada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi, otak 

peserta didik hanya untuk mengingat dan menimbun berbagai 

informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 

diingatnya agar dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintas 

dalam teori namun miskin aplikasi. 

       Kegiatan belajar mengajar merupakan serangkaian kegiatan 

yang disiapkan untuk memberikan pengalaman yang melibatkan 

proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswasiswa dengan 

guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya untuk mencapai 

kompetensi yang telah dibuat. Kegiatan pembelajaran dapat 

mencapai keberhasilan apabila terdapat beberapa komponen, 

komponen-komponen tersebut yaitu komponen tujuan, komponen 

materi, komponen strategi belajar mengajar, dan komponen 

evaluasi. Masing-masing komponen tersebut saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi. 

       Dalam menyampaikan pembelajaran, seorang guru tidak 

hanya menjelaskan apa yang mereka ketahui, tetapi juga harus 

memperhatikan komponen perencanaan serta komponen penyajian 

pesan, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat 

dipahami oleh siswa. Materi Sejarah Kebudayaan Islam juga 

menuntut untuk menguasai materi sejarah, cara kerja sejarah dan 

mengambil pelajaran dari sejarah kemudian mempraktekkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kemampuan 

tersebut dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat. Oleh karena 

itu seorang guru harus memiliki kompetensi dan kemampuan 

dalam menggunakan metode pembelajaran untuk menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran. 

 Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara yang 

berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di 

bawah kondisi yang berbeda. Metode pembelajaran adalah suatu 

cara atau prosedur yang ditempuh pendidik dalam mengelola 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Metode pembelajaran 

merupakan jenis langkah-langkah yang dipilih dan digunakan 
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dalam mengimplementasikan strategi (rencana yang telah disusun) 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik 

untuk menciptakan lingkungan dan mengkhususkan aktivitas 

pendidik dan peserta didik terlibat selama proses pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa suatu metode dikatakan efektif jika 

prestasi belajar yang diinginkan dapat dicapai dengan 

menggunakan metode yang tepat guna. Hasil pembelajaran yang 

baik haruslah bersifat menyeluruh, artinya bukan hanya sekadar 

penguasaan pengetahuan semata, tetapi juga tampak dalam 

perubahan sikap dan tingkah laku. 

       Menurut Ibu Lilis Mukhlisoh selaku guru mata pelajaran SKI 

kelas IV di MI Islamiyah Pasir Parakan Bulok Tanggamus, guru 

di MI tersebut memiliki cara yang menarik dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, salah satunya guru SKI di kelas IV ini 

menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan 

metode yang bervariasi, contohnya yaitu metode ceramah, 

penugasan, metode diskusi, metode tanya jawab dan metode 

bercerita.
16

 Keterangan tersebut mengisyaratkan bahwa guru telah 

menerapkan metode bercerita dalam mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. Penerapan metode bercerita dalam proses 

pembelajaran disesuaikan dengan materi pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang optimal. Namun berdasarkan pada hasil  

angket minat belajar yang telah disebar kepada peserta didik kelas 

IV MI Islamiyah Pasir Parakan, diketahui bahwa minat belajar 

peserta didik masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat diketahui 

dari setiap indikator minat belajar. Pada indikator perasaan senang 

diperoleh 51,75%, pada indikator ketertarikan siswa diperoleh 

49%, indikator keterlibatan siswa diperoleh 49,75%,  pada 

indikator rajin belajar dan rajin mengerjakan tugas diperoleh 

51,25%, dan pada indikator tekun dan disiplin dalam belajar 

hanya memperoleh 46,75%. Padahal menurut teori, menunjukkan 

bahwa metode bercerita dapat menarik dan menambah minat 

                                                             
16

Lilis Mukhlisoh, Wawancara dengan guru MI Islamiyah Pasir Parakan 

Bulok Tanggamus, 26 Desember 2020. 
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peserta didik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian terkait implementasi metode bercerita terhadap minat 

belajar peserta didik di kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan. 

 Metode bercerita ialah suatu cara mengajar dengan bercerita. 

Karena informasi disampaikan melalui penuturan atau penjelasan 

lisan dari seseorang kepada orang lain. Sebagai suatu metode, 

bercerita mengundang perhatian peserta didik terhadap pendidikan 

sesuai dengan tema pembelajaran. Menurut Abuddin, metode 

bercerita adalah suatu metode pembelajaran yang memiliki daya 

tarik yang dapat menyentuh perasaan peserta didik, yang mampu 

mendidik peserta didik dengan bertumpu pada bahasa, baik lisan 

maupun tulisan. 

 Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa metode bercerita 

merupakan metode yang dinilai efektif diterapkan dalam 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, karena pembelajaran 

dengan metode ini peserta didik menjadi lebih tertarik dan 

berminat dalam mengikuti pembelajaran. Metode bercerita juga 

sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti, salah satunya yaitu 

peneliti dari IAIN Purwokwerto Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018 yang bernama  

Eka Nur Hidayati. Dalam Skripsinya yang berjudul Penerapan 

Metode Bercerita dalam Pembelajaran Sejarah kebudayaan Islam 

Kelas III di MI Ma‟arif NU 01 Pangebatan Kecamatan Karang 

Lewas Kabupaten Banyumas, dikatakan bahwa dalam penerapan 

metode bercerita dalam pembelajaran SKI kelas III di MI Ma‟arif 

NU 01 Pangebatan mampu membangkitkan minat dan motivasi 

siswa, artinya siswa merasakan bahwa dengan menggunakan 

metode bercerita, mereka merasa memiliki kemampuan yang 

tinggi untuk mengikuti pembelajaran sehingga materi SKI lebih 

cepat dipahami siswa. Namun dalam pelaksanaan  matode 

bercerita yang telah diterapkan oleh pendidik pada kelas IV MI 

Islamiyah Pasir Parakan ternyata belum dapat menambah minat 

belajar peserta didik.  

      Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang metode bercerita yang 

digunakan oleh guru, sehingga penulis mengambil judul skripsi 
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yaitu “Implementasi Metode Bercerita Terhadap Minat Belajar 

pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV MI 

Islamiyah Pasir Parakan Bulok Tanggamus”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

memfokuskan penelitian ini dengan melihat bagaimana proses 

dari perencanaan dan pelaksanaan dari Implementasi Metode 

Bercerita Terhadap Minat Belajar pada Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan Bulok 

Tanggamus. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Metode 

Bercerita Terhadap Minat Belajar pada Mata Pelajaran SKI Kelas 

MI Islamiyah Pasir Parakan Bulok Tanggamus?” 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di 

atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan bagaimana implementasi metode bercerita 

terhadap minat belajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian 

ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

       Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi ilmiah dalam rangka memperluas pemahaman tentang 

implementasi metode bercerita terhadap minat belajar pada mata 

pelajaran SKI kelas IV. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan gambaran tentang implementasi metode 

bercerita pada pembelajaran SKI kelas IV di sekolah 

tersebut. 

b. Bagi Pendidik 

Meningkatkan motivasi guru untuk selalu menggunakan 

metode pembelajaran dalam kegiatan belakar mengajar. 

c. Bagi Mahasiswa PGMI 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam rangka 

menambah khasanah pengetahuan mengenai implementasi 

metode bercerita pada pembelajaran SKI di sekolah dasar. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

       Penulisan dalam skripsi ini peneliti terlebih dahulu 

melakukan penelaahan terhadap beberapa karya penelitian yang 

berhubungan dengan tema peneliti. Adapun penelitian yang 

dimaksud yaitu: 

1. Penerapan Metode Bercerita berbantuan Media audio visual 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara pernah diteliti 

oleh Komang Anggrayeni dalam e-Journal PG PAUD 

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan Guru 

Anak Usia Dini (Volume 3 No.1-Tahun 2015). Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 

penerapan metode bercerita berbantuan media audio visual 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak didik. 

2. Penerapan Metode Bercerita dalam Pembelajaran Sejarah 

kebudayaan Islam Kelas III di MI Ma‟arif NU 01 Pangebatan 

Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas, diteiti oleh 

Eka Nur Hidayati dari IAIN Purwokwerto Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 

2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa 

dalam penerapan metode bercerita dalam pembelajaran SKI 

kelas III di MI Ma‟arif NU 01 Pangebatan mampu 

membangkitkan minat dan motivasi siswa, artinya siswa 

merasakan bahwa dengan menggunakan metode bercerita, 
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mereka merasa memiliki kemampuan yang tinggi untuk 

mengikuti pembelajaran sehingga materi SKI lebih cepat 

dipahami siswa. 

3. Pengaruh penerapan metode kisah yang didukung media audio 

visual terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran PAI kelas X IPA 3 di SMA Negeri 1 Maiwa 

Kabupaten Enrekang, diteliti oleh Hasliana dari Universitas 

Islam Negeri Alauddin  Makassar Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2017. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa metode 

kisah yang didukung media audio visual sangat berpengaruh 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X IPA 3 

di SMA Negeri 1 Maiwa Kabupaten Enrang. 

 Dari beberapa penelitian yang relevan di atas dapat terlihat 

persamaan dan perbedaan variabel dan teknik penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis. Penellitian yang dilakukan penulis 

adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan judul penelitian, 

“Implementasi Metode Bercerita Terhadap Minat Belajar Siswa 

pada mata Pelajaran SKI Kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan 

Bulok Tanggamus”. Dalam penelitian ini, penulis akan 

membahas tentang implementasi metode bercerita terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MI Islamiyah Pasir 

Parakan Bulok Tanggamus. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Metode dan Pendekatan Penelitian 

 Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
17

 Metode 

penelitian dalam dunia pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah pada 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2018), h.3 
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bidang pendidikan.

18
 Setiap masalah tentu membutuhkan sebuah 

pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Krik  dan 

Miller, metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya 

dan dalam peristiwanya.
19

  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif, jika dilihat dari tujuan dilakukannya penelitian 

deskriptif adalah untuk menggambarkan fakta dari obyek dan 

subyek yang diteliti secara sistematis serta tepat pada yang 

diteliti. Agar penelitian dilakukan secara sistematis, maka perlu 

adanya perencanaan penelitian dengan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.  

 Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam 

tentang realitas sosial dan berbagai fungsi fenomena yang terjadi 

di masyarakat. Peneliti dapat berharap deskripsi yang diperoleh 

melalui ucapan, tulisan dan gambar memberikan perujudan dari 

tujuan penelitian berdasarkan fakta yang terjadi. Peneliti dalam 

penelitian ini akan mendeskripsikan imlementasi metode 

bercerita terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di kelas IV MI Islamiyah Pasir 

Parakan Bulok Tanggamus. 

 

2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partispan dalam penelitian ini adalah guru yang memegang 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan peserta 

didik kelas IV MI Islmaiyah Pasir Parakan Bulok Tanggamus. 

Peneliti melakukan penelitian di MI Islamiyah Pasir Parakan 

Bulok Tanggamus. 

 

                                                             
18

Ibid, h 6 
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2017), h.4 
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3. Data dan Sumber data 

     Fokus penelitian ini adalah pada implementasi metode 

bercerita terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di MI Islamiyah Pasir Parakan Bulok 

Tanggamus, oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

     Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi 

objek penelitian, yaitu siswa/siswi dan guru Sejarah Kebudayaan 

Islam di MI Islamiyah Pasir Parakan Bulok Tanggamus. 

b. Data Sekunder 

     Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah 

dari buku-buku yang berhubungan langsung maupun tidak 

langsung dengan judul dan pokok pembahasan penelitian ini. 

Akan tetapi mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan 

diteliti. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti adalah: 

a. Observasi  

 Observasi adalah pengumpulan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena yang diteliti. Jenis observasi yang 

digunakan adalah observasi non partisipan yang proses 

pengamatan di mana peneliti tidak mengambil bagian secara 

penuh dari aktivitas obyek yang diteliti. Adapun hal-hal yang 

diobservasi adalah tentang kegiatan proses belajar mengajar 

peserta didik, serta guru yang mengimplementasikan metode 

bercerita pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI 

Islamiyah Pasir Parakan. 

 

 



16 
 
b. Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan olh peneliti 

dengan narasumber. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responder 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
20

 

Wawancara merupakaan percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut.
21

 Dalam hal ini peneliti 

melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran SKI dan 

peserta didik kelas IV MI Islamiyah Pasir Parakan untuk mencari 

data tentang implementasi metode bercerita terhadap minat belajar 

siswa kelas IV. 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang telah 

berlalu, dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental yang diperoleh dari seseorang. Dokumentasi dalam 

bentuk tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, 

biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumentasi dalam bentuk 

gambar, patung, film dan lainnya.
22

 Dengan demikian 

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

RPP yang guru gunakan dalam proses pembelajaran dan hasil 

angket yang telah disebar kepada peserta didik. 

 

5. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang penting dan 

sangat menentukan dalam proses pengumpulan data dalam suatu 

penelitian. Karena data yang diperlukan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian tersebut diperoleh melalui instrumen. 

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2018), h.137 
21

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017), h.186 
22Ibid, h.329 
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 Adapun instrumen yang peneliti gunakan dalam memperoleh 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Pedoman observasi adalah daftar pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. 

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

aktivitas guru dan peserta didik selama proses pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam dengan menggunakan pembelajaran 

metode bercerita.   

 

Tabel 1 

Kisi-kisi Instrumen Observasi 

No. Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1.  Menetapkan tujuan 

dan tema 

   

2. Menetapkan bentuk 

cerita yang dipilih 

   

3. Menetapkan alat dan 

bahan 

   

4. Mengatur tempat 

duduk peserta didik 

   

5. Melakukan 

pembukaan kegiatan 

bercerita sesuai 

dengan tujuan dan 

tema yang telah 

ditetapkan 

   

6. Mengembangkan isi 

cerita 

   

7. Menetapkan teknik 

bertutur yang dapat 

menggtarkan 

perasaan peserta 

didik 

   

8. Mengajukan 

pertanyaan pada 
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akhir kegiatan 

bercerita 

 

b. Wawancara 

 Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara. Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dengan 

menggunakan seperangkat instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam 

melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan, baik kepada guru, peserta 

didik, maupun informan yang dipandang mengetahui kondisi 

penggunaan metode bercerita tehadap minat belajar siswa ini. 

 

    Tabel 2 

   Kisi-kisi pedoman wawancara  

No  Indikator  Pertanyaan  

1. Rancangan 

Guru 

Bagaimana Ibu menetapkan tujuan dan 

tema sebelum melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode bercerita? 

Bagaimana Ibu menetapkan bentuk 

cerita yang dipilih sebelum mulai 

bercerita? 

Bagaimana Ibu menetapkan bahan dan 

alat yang diperlukan untuk kegiatan 

bercerita? 

2. Langkah-

langkah metode 

bercerita 

Bagaimana Ibu mengatur tempat 

duduk peserta didik? 

Bagaimana Ibu melakukan pembukaan 

kegiatan bercerita sesuai dengan 

tujuan dan tema yang telah ditetapkan? 

Bagaimana cara Ibu mengembangkan 

cerita? 
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Bagaimana ibu menetapkan teknik 

bertutur yang dapat menggetarkan 

perasaan peserta didik yang 

merupakan bagian terkandung dalam 

tujuan dan tema yang telah ditetapkan? 

  Bagaimana Ibu mengajukan 

pertanyaan pada akhir kegiatan 

bercerita? 

 

c. Dokumentasi 

 Pedoman dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data 

yang belum ada pada saat melakukan wawancara dan observasi, 

selain itu untuk memperkuat data yang telah diperoleh oleh 

peneliti. Dokumantasi pada penelitian ini berupa RPP dan hasil 

angket minat belajar peserta didik. 

 

6. Teknik Analisis Data 

     Tahapan setelah pengumpulan data adalah analisis data. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan dengan unit-unit, melakukan sintasa, mentusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan dengan tujuan agar mudah dipahami 

peneliti maupun orang lain.
23

 Dalam analisis data peneliti dituntut 

untuk bekerja keras, karena bukan pekerjaan yang mudah dalam 

menganalisis data yang telah diperoleh karena data yang 

diperoleh tentunya perlu dipertimbangkan dengan fokus 

penelitian. 

 Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya 

dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak 

                                                             
23Ibid, h.335 
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berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang 

dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik 

triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut 

berkembang menjadi teori.
24

 

 Dalam proses pengambilan data di lapangan, untuk menjaga 

kevalidan data yang diperoleh peneliti menggunakan instrumen 

data berupa pertanyaan reponden, peneliti juga melakukan 

pencatatan data-data yang ada di MI Islamiyah Pasir Parakan 

Bulok Tanggamus. 

 Miles and Hubermen mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalan analisis 

data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verivication.25 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

     Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang 

tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi 

data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang 

dipandamg ahli. Melalui diskusi itu, maka wawancara penliti 

akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang 

memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
26

 

Reduksi data dilakukan dengan meletakkan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan selama proses 

penelitian berlangsung sehingga penelitian ini terfokus pada 

persoalan yang diangkat, yaitu implementasi metode bercerita 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MI Islamiyah Pasir Parakan Tanggamus. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitiatif, penyajian data 

bisa dlakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

                                                             
24Ibid, h.336 
25Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung 

Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2017), h.178. 

26Ibid, h.339 
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antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Miles dan Hubermen 

menyatakan bahwa “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative tex”. 

(yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif).
27

 

 Penyajian data dilakukann dengan menyusun secara sistematis 

keseluruhan data yang diperoleh dari wawancara pada responden 

yang dijadikan sebagai objek penelitian di MI Jami‟atul Falah 

Bulok Napal Tanggamus. setelah itu dilakukan pemilihan dan 

pemilahan data. Hal ini dilakukan agar dalam penarikan 

kesimpulan dan proses verivikasi dapat diuji validitasnya. 

c. Conclusion Drawing/Verivication (Penarikan Kesimpulan) 

 Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

and Hubarman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikumpulkan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 Setelah data diolah, maka peneliti analisa dengan cara berfikir 

induktif. Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudia dari fakta atau 

peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasinya yang 

mempunyai sifat umum. 

 

7. Uji Keabsahan Data 

 Pengujian kesesuaian data yaitu aktivitas yang membuktikan 

bahwasannya apa yang sudah diteliti oleh peneliti sesuai dengan 

apa yang semestinya ada di lapangan serta apakah penjelasan 

yang diberi apakah sudah sesuai dengan yang ada sebenarnya. 

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik dalam melihat 

kesesuain data dengan pengadaan: 

 

                                                             
27Ibid, h.341 
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1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber guna untuk menguji kerdibilitas 

(kekuatan) data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperroleh dari beberapa sumber. Yang mana sumber dari 

penelitian ini yaitu pendidik dan peserta didik. 

2. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama namun dengan teknik yang berbeda. Pada triangulasi teknik 

di sini yaitu menggunakan observasi, dokumentasi dan 

wawancara. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka 

peneliti perlu menyusun sitematika sedemikian rupa sehingga 

dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah 

dipahami. Maka peneliti akan mendeskripsikan sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, 

halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman 

riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

lampiran. 

Kedua, bagian ini terdiri dari 5 bab, yakni bab I merupakan 

bagian pendahuluan. Bab ini di dalamnya berisi penegasan judul, 

latar belakang masalah, fakus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang kajian teori. Dalam bab ini terdiri dari 

tiga sub bab yaitu metode bercerita, minat belajar dan mata 

pelajaran SKI. Sub bab tentang metode becerita terdiri dari 

pengertian metode bercerita, tujuan, manfaat dan fungsi metode 

bercerita, teknik-teknik metode bercerita, bentuk-bentuk metode 

bercerita, kelebihan dan kekurangan metode bercerita, dan 

rancangan kegiatan metode bercerita. Sub bab minat belajar 

terdiri dari pengertian minat belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar, dan indikator minat belajar. Sub 
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bab mata pelajaran SKI terdiri dari pengertian mata pelajaran 

SKI, tujuan SKI di MI, manfaat mempelajari SKI, ruang lingkup 

mata pelajaran SKI, dan kompetensi inti dan kompetensi dasar 

SKI. 

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang deskripsi objek 

penelitian. Gambaran umum tentang kodisi MI Islamiyah Pasir 

Parakan Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dan penyajian 

fakta dan data penelitian. 

Kemudian dilanjutkan bab IV berisi tentang analisis 

penelitian, meliputi analisis data penelitian dan temuan 

penelitian. 

Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab V yang 

berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. 

Sementara akhir bagian ketiga dalam penulisan ini ialah 

bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Bercerita 

1. Pengertian Metode Bercerita 

Menurut Gordon dan Browne, bercerita merupakan cara untuk 

meneruskan warisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
28

 

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

menyampaikan pesan, informasi atau sebuah dongeng belaka, 

yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, serta 

merupakan sebuah metode dari suatu kegiatan pengembangan 

yang ditandai dengan pendidik memberikan pengalaman belajar 

kepada anak melalui pembacaan cerita secara lisan.
29

 

Daya imajinatif peserta didik dapat ditingkatkan melalui 

metode bercerita. Metode bercerita ialah suatu cara mengajar 

dengan bercerita. Karena informasi disampaikan melalui 

penuturan atau penjelasan lisan dari seseorang kepada orang lain. 

Bercerita berarti menolong orang lain melihat apa yang 

terkandung dalam suatu peristiwa. Bercerita adalah salah satu 

keterampilan yang sangat imajinatif dan komunikatif. 

Metode bercerita adalah metode yang digunakan untuk 

menyampaikan suatu materi kepada peserta didik. metode 

bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi 

pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada 

peserta didik.
30

 Bercerita yaitu menyampaikan atau melisankan 

tentang suatu kejadian merupakan alat peraga maupun tidak 

disertai dengan gerak anggota tubuh danintonasi suara yang 

berbeda yang bertujuan untuk memberi gambaran dan 

                                                             
28  Syamsidah, 100 Metode Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 

h.129 
29 Agus Sutisna dan Aay Farihah Hesya, Metode Pembelajaran di Era Milenial, 

(Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari: 2019),h.78. 
30 Tika Fitana Citra, Ikha Listyarini, Aries Tika Damayani, “Analisis 

Penanaman Nilai Karakter Siswa Kelas I Menggunakan Media Boneka Tangan 
Dengan Metode Bercerita di SD Negeri Karangsumber 02 Kecamatan Winong 

Kabupaten Pati”. Praniti Vol. 1 No 1, (Januari 2021), h. 26.  
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pengetahuan kepada orang lain.

31
 Bercerita juga merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain 

tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, 

informasi, atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam 

bentuk cerita yang dapat didengar dengan rasa menyenangkan. 

Metode bercerita adalah metode yang banyak digunakan oleh 

guru, selain karena metode bercerita ini menarik, juga karena 

peserta didik menyukai cerita yang membangun daya 

imajinasinya. Metode bercerita merupakan suatu proses belajar 

yang diberikan guru dengan memberikan pengalaman-

pengalaman belajar kepada peserta didik. Biasanya, di dalam 

suatu cerita terdapat nilai-nilai keagamaan, moral, perjuangan, 

teladan dan lain-lain. Metode bercerita menurut Bachri adalah 

menuturkan sesuatu berupa cerita atau dongeng yang berisi kisah-

kisah atau perbuatan maupun peristiwa yang disampaikan secara 

lisan dengan tujuan dapat memberikan pengalaman, suri tauladan, 

dan pengetahuan kepada orang lain. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

metode bercerita merupakan cara yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan informasi atau penyajian pembelajaran dari 

uraian gambar atau peristiwa yang disampaikan secara lisan, 

cerita tersebut dapat berupa legenda, pengelaman maupun 

kehidupan sehari-hari. Cara penyampaian tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat peraga atau tanpa alat 

peraga, cerita yang disampaikan tidak terpaku pada guru saja, 

tetapi peserta didik pun dapat berperan serta untuk 

menyampaikan cerita. 

Metodebercerita disampaikan melalui cerita yang menarik 

dengan atau tanpa bantuan media pembelajaran. Cerita yang 

disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, dan informasi 

yang dapat ditangkap oleh peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat dengan mudah memahami cerita serta meneladani hal-hal 

baik yang terkandung di dalam isi cerita yang telah disampaikan. 

                                                             
31 Nur „Aini Fitria, “Penerapan Metode Bercerita Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Bahasa Anak Kelompok A RA Muslimat NU 26 Malang”, (Jurnal 

Dewantar, Vol.1 No 1 Januari 2019), h. 8. 
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Kegiatan bercerita merupakan kegiatan yang bermakna dalam 

kaitannya dengan perkembangan peserta didik. Alasan cerita 

sebagai suatu yang penting bagi peserta didik, dapat disimak pada 

uraian berikut: 

a. Bercerita merupakan alat pendidikan budi pekerti yang 

paling mudah dicerna peserta didik di samping teladan yang 

dilihat peserta didik setiap hari 

b. Bercerita memberi ruang lingkup yang bebas pada peserta 

didik untuk mengembangkan kemampuan bersimpati dan 

berempati terhadap peristiwa yang menimpa orang lain. 

c. Bercerita memberi contoh pada peserta didik bagaimana 

menyikapi suatu permasalahan dengan baik, bagaimana 

melakukan pembicaraan yang baik, sekaligus memberi 

pelajaran bagi peserta didik bagaimana cara mengendalikan 

keinginan-keinginan yang dinilai negatif oleh masyarakat. 

d. Bercerita memberikan efek psikologis yang positif bagi 

peserta didik dan guru sebagai pencerita, seperti kedekatan 

emosional sebagi pengganti fitur lekat orangtua.
32

 

 

2. Tujuan Manfaat, dan Fungsi Metode Bercerita 

a.  Tujuan Metode Bercerita 

Menurut Tadkiroatun Musfiroh tujuan metode bercerita 

adalah mengembangkan beberapa aspek yaitu perkembangan 

sosial, aspek perkembangan emosi, aspek perkembangan 

kognitif, aspek perkembangan moral dan aspek perkembangan 

bahasa.
33

 Selanjutnya menurut Gunarti tujuan metode 

bercerita yaitu: (1) mengembangkan kemampuan berbahasa, 

diantaranya kemampuan menyimak, kemampuan dalam 

berbicara serta menambah kosa kata yang dimilkinya, (2) 

mengembangkan kemampuan berpikirnya karena dengan 

bercerita, anak diajak untuk memfokuskan perhatian dan 

berfantasi mengenai jalan cerita serta mengembangkan 

                                                             
32

Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak, (Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 164. 
33 Hasmawati, “Upaya Peningkatan Kemampuan Berbicara Dengan Metode 

Bercerita Bebas Non Tek Dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VI di SDN 

153 Pekan Baru”. (Jurnal Pendidikan, 1.2. 2017), h.3. 
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kemampuan berpikir secara simbolik, (3) menanamkan pesan-

pesan moral yang terkandung dalam cerita yang akan 

mengembangkan kemampuan moral dan agama, (4) 

mengembangkan kepekaan sosial-emosi anak tentang hal-hal 

yang terjadi di sekitarnya melalui tuturan cerita yang 

disampaikan, (5) melatih daya ingat atau memori anak untuk 

menerima dan menyampaikan informasi melalui tuturan cerita 

yang disanpikan, (6) mengembangkan potensi kreatif anak 

melalui keragaman ide cerita yang dituturkan.
34

 

 

b.  Manfaat Metode Bercerita 

Pembelajan dengan menggunakan metode bercerita 

terdapat beberapa manfaat, yang meliputi: 

1) Kegiatan bercerita memberikan sejumlah pengetahuan 

sosial nilai-nilai moral keagamaan. 

2) Kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar 

untuk melatih pendengaran. 

3) Memberikan pengalaman belajar dengan 

menggunakan metode bercerita memungkinkan anak 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

4) Memberikan pengalaman belajar yang unik dan 

menarik, serta dapat mengatakan perasaan, 

membangkitkan semangat, dan menimbulkan 

keasyikan tersendiri.
35

 

Metode bercerita dapat membuat anak didik lebih 

memahami pesan yang hendak disampaikan guru, selain 

menarik perhatian dan tidak membosankan, cerita juga dapat 

mendekatkan guru dengan peserta didik.
36

 

 

c. Fungsi Metode bercerita 

                                                             
34Ibid. 
35 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak, (Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 168. 
36 Ucu Sulastri dan Wahyudi, Super Teaching, (PT. Luxima Metro Media, 

2014), h.61-62. 



28 
 

Menurut Fadilah, fungsi metode bercerita adalah sebagai 

berikut: (1) bercerita merupakan alat pendidikan budi pekerti 

yang paling mudah dicerna anak, disamping teladan yang 

dilihat anak setiap hari, (2) bercerita merupakan metode dan 

materi yang diintegrasikan dengan dasar keterampilan lain, 

yaitu berbicara, membaca, menulis dan menyimak, (3) 

bercerita memberikan ruang lingkup yang bebas pada anak 

untuk mengembangkan kemampuan bersimpati dan 

berempati pada peristiwa yang menimpa orang lain, (4) 

bercerita memberi contoh pada anak bagaimana menyikapi 

permasalahan dengan baik, bagaimana melakukan 

pembicaraan yang baik, sekaligus memberi pelajaran pada 

anak bagaimana cara mengendalikan keinginan-keinginan 

yang dinilai negatif oleh masyarakat, (5) bercerita 

memberikan pelajaran sosial pada anak, nilai-nilai apa saja 

yang diterima oleh masyarakat sekitar, seperti patuh pada 

perintah orangtua, mengalah pada adik, selalu bersikap jujur, 

(6) bercerita memberikan pelajaran budaya dan budi pekerti 

yang memiliki retensi lebih kuat daripada pelajaran budi 

pekerti yang diberikan melalui penuturan dan perintah 

langsung. 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan metode 

bercerita memegang peranan penting dalam perkembangan 

anak, dengan metode bercerita inii bukan saja menumbuhkan 

minat baca, tetapi semua lingkup dalam perkembangan bahasa 

anak, menumbuhkan rasa simpati dan empati dan lain 

sebagainya. 

 

3.    Teknik-teknik Metode Bercerita 

Suatu cerita sebaiknya diberikan secara menarik dan 

membuka kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya dan 

memberikan tanggapan setelah guru selesai bercerita. Cerita 

akan lebih bermanfaat jika dilaksanakan sesuai dengan minat, 

kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Guru sebaiknya 

menggunakan teknik bercerita yang sesuai dengan tahap 
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perkembangan peserta didik, baik dari bahasa, media dan 

langkah-langkah pelaksanaannya. 

Ada beberapa teknik bercerita yang dapat dipergunakan 

antara lain dapat membaca langsung dari buku, menggunakan 

ilustrasi dari buku, gambar, menggunakan papan flanel, 

menggunakan boneka, bermain peran dalam suatu cerita dan 

bercerita sambil memainkan jari-jari tangan.
37

 

a. Membaca Langsung Dari Buku Cerita 

Teknik bercerita dengan membacakan langsung itu 

sangat bagus bila guru mempuyai puisi atau prosa itu 

dibacakan kepada anak. Ukuran kebagusan puisi atau 

prosa itu ditekankan pada pesan-pesan yang disampikan 

yang dapat ditangkap oleh peserta didik, memahami 

perbuatan itu salah dan perbuatan ini benar, atau hal ini 

bagus dan hal itu jelek, atau kejadian itu lucu, kejadian 

itu menarik, dan sebagainya. 

b. Bercerita Dengan Menggunakan Ilustrasi Gambar dari 

Buku 

Bila cerita yang disampaikan kepada anak selalu 

panjang dan terinci dengan menambahkan ilustrasi 

gambar dari buku yang dapat menarik perhatian peserta 

didik, maka teknik bercerita ini akan berfungsi dengan 

baik. Mendengarkan cerita tanpa ilustrasi gambar 

menuntut pemusatan perhatian yang lebih besar 

dibandingkan bila anak mendengarkan cerita dari buku 

bergambar. Untuk menjadi seorang yang dapat bercerita 

dengan baik, guru memerlukan persiapan dan latihan. 

Penggunaan ilustrasi gambar dalam bercerita 

dimaksudkan untuk memperjelas pesan-pesan yang 

dituturkan, dan untuk mengikat perhatian peserta didik 

pada jalannya cerita. 

c. Menceritakan dongeng 

Cerita dongeng merupakan bentuk kesenian yang 

paling lama. Mendingen merupakan cara meneruskan 

                                                             
37 Syamsidah, 100 Metode Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 

h.130. 
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warisan budaya dari suatu generasi ke generasi yang 

berikutnya. Misal menyampaikan pesan-pesan 

kebajikan dan sebagainya. 

d.   Bercerita dengan menggunakan papan flanel 

 Guru dapat membuat papan flanel dengan melapisi 

seluas papan dengan kain flanel yang berwarna netral, 

misalnya warna abu-abu. Gambar tokoh-tokoh yang 

mewakili perwatakan dalam cerita digunting polanya 

pada kertas yang di belakangnya dilapis dengan kertas 

goso yang paling halus untuk menempelkan pada papan 

flanel supaya dapat melekat. Gambar foto-foto itu dapat 

dibeli di pasaran atau dikreasi oleh guru, sesuai dengan 

tema dan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui 

bercerita. 

e. Bercerita dengan menggunakan boneka 

Pemilihan cerita dengan menggunkan boneka akan 

tergantung pada usia dan pengalaman peserta didik. 

Biasnya boneka itu terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki 

dan anak perempuan, nenek, kakek dan bisa 

ditambahkan anggota keluarga yang lain. Boneka yang 

dibuat itu masing-masing menunjukkan perwatakan 

pemegang peran tertentu. Misalnya ayah yang 

penyabar, ibu yang cerewet, anak laki-laki yang 

pemberani, anak perempuan yang manja, dan 

sebagainya. 

f. Dramatisasi suatu cerita 

Guru dalam bercerita memainkan perwatakan tokoh-

tokoh dalam suatu cerita yang disukai peserta didik dan 

merupakan daya tarik yang bersifat universal. Cerita 

anak yang disukai seperti timun mas, si kancil mencuri 

ketimun, dan sebagainya. 

g. Bercerita sambil memainkan jari-jari tangan 

Bercerita sambil memainkan jari-jari tangan seperti 

dengan menggunakan sepuluh jari tangan, tngan 

tersembunyi, mengatupkan jari tangan, menyilangkan 

jari tangan dan lain-lain. 
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Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

teknik yang dipergunakan guru dalam bercerita ditentukan pula 

oleh bentuk cerita yang akan disajikan. Cerita yang membekas 

pada diri peserta didik akan sangat berpengaruh dalam 

kehidupan selanjutnya.  

 

4. Bentuk-bentuk Metode Bercerita 

Metode bercerita dapat dilakukan semenarik mungkin agar 

anak tidak merasa bosan dengan satu metode saja. Metode 

bercerita bisa dimodikasi dengan berbagai media agam 

menambah daya tarik cerita yang disampaikan. 

Bentuk-bentuk metode bercerita ada dua jenis yaitu: 

a. Bercerita tanpa berbatuan media 

Bercerita tanpa berbantu media dapat diartikan sebagai 

segiatan bercerita yang dilakukan oleh guru atau orangtua 

tanpa menggunakan media yang bisa diperhatikan pada 

anak. 

b. Bercerita dengan berbantuan media 

Bercerita dengan berbantu media berarti kita 

menggunakan media atau alat pendukung untuk 

memperjelas penuturan bercerita yang kita sampaikan. 

Media tersebut digunakan untuk menarik perhatian dan 

mempertahankan perhatian peserta didik dalam jangka 

waktu tertentu. Media yang digunakan hendaknya aman 

bagi peserta didik, menarik serta sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Cerita akan menarik untuk 

didengarkan dan diperhatikan apabila menggunakan 

media. 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Bercerita 

  Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, 

begitu pula dengan metode bercerita yang juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan.  
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a. Kelebihan metode bercerita 

Kelebihan metode bercerita yaitu dapat mengaktifkan dan 

membangkitkan semangat peserta didik, mengarahkan emosi 

menyatu pada kesimpulan, memikat, mempengaruhi emosi, 

dan membekas dalam jiwa dan menarik perhatian. 

1) Mengaktifkan dan membangkitkan semangat 

peserta didik 

2) Mengarahkan emosi 

3) Mengandung pendengaran untuk mengikuti dan 

merenungkan maknanya 

4) Mempengaruhi emosi 

5) Membekas dalam jiwadan menarik perhatian 

 

Menurut Dhieni dkk bahwa kelebihan metode bercerta 

adalah: 

1) Dapat menjangkau jumlah anak yang relatif lebih 

banyak 

2) Waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan 

efektif dan efisien 

3) Pengaturan kelas menjadi lebih sederhana 

4) Guru dapat menguasai kelas dengan mudah 

5) Secara efektif tidak memerlukan banyak biaya. 

 

b. Kekurangan Metode Bercerita 

Selain memiliki kelebihan, metode bercerita juga memiliki 

kekurangan. Kekurangan ini sekaligus juga untuk dihindari 

pendidik dalam proses penggunaannya dan juga untuk 

diminimalisir hal tersebut dalam proses pembelajaran. 

Kekurangan metode bercerita ini dapat dilihat pada hal-hal 

berikut: 

1) Pemahaman peserta didik menjadi sulit ketika 

cerita tersebut telah terakumulasi oleh masalah 

lain 

2) Bersifat monolog dan menjenuhkan peserta didik 



33 
 

3) Sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan 

konteks yang dimaksud sehingga pencapaian 

tujuan sulit diwujudkan 

4) Waktu banyak terbuang bila cerita kurang tepat 

 

Menurut Dhieni dkk bahwa kekurangan dari metode 

bercerita adalah sebagai berikut: 

a. Anak didik menjadi pasif, karena lebih banyak 

mendengarkan atau dari guru 

b. Kurang merangsang perkembangan kreativitas dan 

kemampuan anak untuk mengutarakan pendapatnya 

c. Daya serap atau daya tangkap anak didik berbeda dan 

masih lemah sehingga sukar memahami tujuan pokok isi 

cerita 

d. Cepat menumbuhkan rasa bosan terutama apabila 

penyajiannya tidak menarik. 

 

6. Rancangan Kegiatan Metode Bercerita 

a. Rancangan  guru 

1) Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk 

kegiatan bercerita 

2) Menetapkan bentuk cerita yang dipilih 

3) Menetapkan alat dan bahan yang diperlukan  

4) Menetapkan rancangan langkah-langkah bercerita 

5) Menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita 

 

b. Adapun langkah-langkah metode bercerita sebagai 

berikut: 

1) Mengkomunikasikan tema dan tujuan 

2) Mengatur tempat duduk 

3) Sebagai pembukaan guru menggali pengalaman-

pengalaman peserta didik dalam kegiatan yang 

berkaitaan dengan peristiwa cerita. 

4) Mengembangkan cerita yang dituturkan guru 

5) Menetapkan cara bertutur agar dapat menggetarkan 

perasaan peserta didik 
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6) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan isi cerita.
38

 

Jadi dalam kegiatan bercerita perlu adanya persiapan serta 

langkah-langkah yang matang sebelum memulai bercerita agar 

metode bercerita dapat berlangsung dengan baik. 

 

B. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

Dalam dunia pendidikan di sekolah, minat memegang peranan 

penting dalam belajar.
39

 Minat belajar yang tinggi akan 

memudahkan siswa mencapai tujuan belajar. Sedangkan 

kurangnya minat belajar dapat mengakibatkan kurangnya rasa 

ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang tertentu. Secara 

bahasa, arti minta belajar berarti kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu.
40

 Menurut Sardiman, belajar dalam usaha 

menguasai materi ilmu pengetahuan tertentu yang menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya.
41

 Minat sangat erat 

hubungannya dengan belajar. Seseorang yang belajar namun 

tidak berminat biasanya mengakibatkan peserta didik cepat bosan 

dan jenuh. Menurut Nadia Ahlul Lulita, bahwa pemilihan objek 

kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan 

mengembirakan akan mendatangkan kepuasan tersendiri bagi 

dalam diri seseorang. Apabila peserta didik sudah merasakan 

kepuasan akan kegiatan belajarnya, maka dengan sendirinya 

minat belajar itu akan muncul. 
42

 

                                                             
38

Syamsidah, 100 Metode Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 

h.131. 
39 Siti Hidayatus Sholehah, Diana Endah Handayani, dan Singgih Adi 

Prasetyo, “Minat Belajar Siswa PadaMata Pelajaran Matematika Kelas IV SD Negeri 

Karangroto 04 Semarang”. (Jurnal Mimbar Ilmu, Vol. 23 No 3, 2018), h.238. 
40 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti, Utari Sumarno, Hard Skills dan Soft 

Skills Matematik Siswa, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h.163 
41 Ibid. 
42 Liana Kusniyawati, Laila Fatmawati, dan Tri Kismilah, "Upaya 

Meningkatkan Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV dengan Metode 

Discovery Learning dalam Pembelajaran Tematik secara Daring SD Muhammadiyah 
Tlogolelo”. (Prosiding Pendidikan Profesi Guru Faakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas, 2020), h.57. 
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Pengertian minat menurut Gie yaitu sebagai berikut: a) minat 

menunjukkan kondisi sibuk, tertarik, atau terlibat sepenuhnya 

dalam suatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan 

tersebut, b) minat belajar adalah keterlibatan sepenuhnya 

seseorang dengan segenap pikiran dan perhatiannya untuk 

memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang 

pengetahuan ilmiah yang dituntutnya, c) minat merupakan rasa 

ketertarikan perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang 

terhadap suatu hal, tanpa ada paksaan.
43

 Menurut Slameto, minat 

merupakan rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
44

 Sadirman mengartikan 

minat sebagai kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-

ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Menurut Taufani 

GK, bahwa minat bukanlah sebuaah bawaan dari lahir, minat 

sangat dipengaruhi bakat, dalam arti minat dapat diciptakan, 

dibina agar tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan.
45

 

Minat menurut Warsito merupakan tanda suka atau 

ketertarikan seseorang terhadap sesuatu hal yang ada 

dihadapannya tanpa terdapat suatu paksaan.
46

 Menurut Winkel, 

minat adalah kecenderungan individu yang agak menetap untuk  

merasa tertarik, menyenangi pada suatu bidang, objek atau 

kegiatan sehingga dapat meningkatkan aktivitasnya.
47

 Hamalik 

berpendapat bahwa minat merupakan perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan atau 

                                                             
 43Ibid.  

44 Nur Asiyah, “Analisis Kemampuan Praktik Strategi Pembelajaran Aktif 

(Active Learning) Mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden 
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(Juni 2017),h.26 

45 Syaifur Rohman, “Membangun Budaya Membaca Pada Anak Melalui 

Program Gerakan Literasi Sekolah”. Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 

Dasar. Vol.4 No.1 (Juni 2017), h.161 
46 Indah Ayu Anggraini, Wahyu desti utami, dan salsa Bila Rahma, 

“Analisis Minat dan bakat Peserta Didik terhadap Pembelajaran”. Terampil: Jurnal 

Pendidikan  dan pembelajaran Dasar, Vol.7 No.1, (2020), h.1. 
47 Yulia Siska, “Hubungan Minat Belajar dengan Pemahaman Sejarah Lokal 
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reaksi untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya suatu tujuan, maka 

seseorang tidak akan berminat melakukan sesuatu. Seorang 

peserta didik tentu memunyai suatu tujuan untuk melakukan 

belajar tersebut. 

Sudirman mengemukakan ciri-ciri seseorang mempunyai 

minat yang tinggi yaitu: 

a. Tekun dalam menghadapi tugas (dapat bekerja terus 

menerus dalam waktu yang lama, tidak akan berhenti 

sebelum selesai). 

b. Ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak putus asa.  

c. Menunjukkan minat tehadap bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan terhadap tugas-tugas rutin (yang bersifat 

berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif). 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (apabila telah 

yakinakan sesuatu). 

g. Tidak mudah melepaskan hal-hal yang telah diyakininya. 

h. Sang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
48

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam 

beberapa gejala, seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai 

kegiatan mencari pengetahuan dan pengalaman.  

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Belajar 

Minat belajar peserta didik sangat menentukan 

keberhasilannya dalam proses belajar. Ada beberapa faktor yang 

memengaruhi minat belajar, antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor dari dalam siswa (Internal) 

Faktor dalam diri siswa merupakan faktor yang 

mempengaruhi minat belajar peserta didik yang berasal dari 

peserta didik itu sendiri. Faktor dari dalam diri siswa terdiri 

dari: 

1)  Aspek jasmaniah 
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Aspek jasmaniah mencakup kondisi fisik atau kesehatan 

jasmani dari individu siswa. Kondisi fisik yang prima 

sangat mendukung keberhasilan belajar dan dapat 

mempengaruhi minat belajar. Namun jika terjadi 

gangguan kesehatan pada fisik terutama indera 

penglihatan dan pendengaran, otomatis dapat 

menyebabkan berkurangnya minat belajar dalam 

dirinya. 

2) Aspek Psikologis (kejiwaan) 

Aspek psikologis menurut Sardiman meliputi 

perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, 

berfikir, bakat dan motivasi.  

 

b. Faktor dari Luar Siswa (Eksternal) 

1)  Keluarga  

Keluarga memiliki peran yang besar dalam 

menciptakan minat belajar bagi anak krena keluarga 

merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak. 

Cara orangtua dalam mengajar dapat mempengaruhi 

minat belajar anak. Orangtua harus siap sedia saat 

anak membutuhkan bantuan terlebih terhadap materi 

pelajaran yang sulit ditangkap oleh anak. Dengan kata 

lain, orangtua harus terus mengetahui perkembangan 

belajar anak pada setiap hari. Suasana harus 

mendukung anak dalam belajar, kerapian dan 

ketenangan di dalam rumah perlu juga. Hal tersebut 

bertujuan agar anak merasa nyaman dan mudah 

membentuk konsentrasinya terhadap materi yang 

dihadapi. 

2) Sekolah  

Faktor dari dalam sekolah meliputi metode mengajar, 

kurikulum, sarana dan prasarana belajar, sumber-

sumber belajar, media pembelajaran, hubungan siswa 

dengan temannya, guru-guru dan staf sekolah serta 

berbagai kegiatan kurikuler. Pengetahuan dan 

pengalaman yang diberikan melalui sekolah harus 
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dilakukan dengan proses mengajar yang baik. 

Pendidik menyelenggarakan pendidikan dengan tetap 

memperhatikan kondisi anak didiknya. Dengan 

demikian akan tercipta situasi yang menyenangkan 

dan tidak membosankan dalam proses pembelajaran. 

3)   Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat meliputi hubungan dengan 

teman bergaul, kegiatan dalam masyarakat dan 

lingkungan temaot tinggal. Kagiatan akademik, akan 

lebih baik apabila diimbangi denngan kegiatan di luar 

sekolah. Banyak kegiatan di dalam masyarakat yang 

dapat menumbuhkan minat belajar anak.
49

 

 

3. Indikator Minat Belajar 

Ada beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar 

tinggi, hal ini dapat dikenali melalui proses belajar di kelas 

maupun di luar rumah: 

a. Perasaan senang 

Seorang siswa yang memilki perasaan senang atau suka 

terhadap pelajaran agama misalnya, maka ia harus terus 

mempelajari ilmu yang berhubungan dengan agama. 

Sama sekali tidak ada perasaan terpaksa untuk 

mempelajari bidang tersebut. 

b. Perhatian dalam belajar 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

kita terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya 

dengan mengesampinkan yang lain dari pada itu. 

Seorang yang memiliki minat belajar pada objek 

tertentu maka dengan sendirinya dia akan 

memperhatikan objek tersebut. Misalnya seorang siswa 

menaruh minat belajar terhadap SKI, maka ia berusaha 

untuk memperhatikan penjelasan gurunya. 

c. Bahan pelajaran dan sikap guru yang menarik 
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Ada yang mengembangkan minat belajarnya karena 

pengaruh dari gurunya, teman sekelas dan bahan 

pelajaran yang menarik. Tertarik kepada guru, artinya 

tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh, tertarik 

pada mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai 

antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya 

terutama kepada guu, ingin selalu bergabung dalam 

kelompok kelas, ingin identitasnya diketahui oleh 

oranglain, tindakan kebiasaan dan moralnya selalu 

dalam kontrol diri, selalu mengingat pelajaran dan 

mempelajarinya kembali, dan selalu terkontrol oleh 

lingkungannya. 

d. Manfaat dan fungsi mata pelajaran 

Setiap pelajaran mempunyai manfaat dan fungsinya 

masing-masing. Minat belajar juga dapat dilihat melalui 

tiga indikator antara lain sebagai berikut:
50

 

1) Ada pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran diri 

subyek terhadap pembelajaran karena adanya 

ketertarikan. 

2) Adanya perasaaan senang terhadap pembelajaran. 

3) Adanya kemauan dan kecenderungan pada diri 

subyek untuk terlibat dalam pembelajaran serta 

untuk mendapat hasil yang baik. 

 

C. Mata Pelajaran SKI 

1. Pengertian Mata Pelajaran SKI 

  Sejarah merupakan kajian tentang masa lalu, khusunya 

berkaitan dengan manusia, yang disusun berdasarkan 

peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-

peninggalan itu yang disebut dengan sejarah. Dalam bahasa 

Inggris, sejarah disebut history artinya adalah massa lampau umat 

manusia. Sedangakan dalam bahasa Arab, sejarah disebut 

Syajaratun yang artinya pohon. 
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Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Buddhayah 

yang merupakan bentuk jamak dari kat Buddhi (budi atau akal). 

Budi mempunyai arti akal, kelakuan dan norma. Sedangkan daya 

berarti hasil karya cipta manusia. Dengandemikian, kebudayaan 

adalah semua hasil karya, karsa dan cipta manusia di masyarakat. 

Islam sendiri memiliki dua aspek pengertian yaitu: 

a. Secara bahasa, Islam Berarti Istislam (berserah diri) dan Al-

Inqiyaz (tunduk). Islam berarti salamah yang memiliki arti 

selamat. 

b. Secara istilh, Islam adalah agama yang mengatur manusia 

agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai dan 

menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT. 

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah pelajaran yang 

memuat tentang catatan-catatan masa lampau meliputi aspek-

aspek budaya berupa ilmu pengetahuan, dogma, seni, nilai moral, 

hukum, tradisi, maupun aspek kehidupan lainnya yang berkenaan 

dengan ajaran agama Islam atau agama penyelamat pada masa itu, 

yang biasa mereka menyebutnya sejarah pada masa Nabi, 

Khulafaurrasyidin, serta para tabi‟in. Sejarah memiliki komponen 

dasar. Komponen-komponen dasar tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Kejadian 

Sejarah merupakan kejadian penting yang pernah terjadi. 

Kejadian juga harus mewujudkan gagasandan 

mempertahankan nilai dari kejadian tersebut.  

b. Manusia 

Tokoh utama dalam sejarah 

c. Latar Belakang 

Latar belakang menjadi landasan dalam sejarh itu. Bagaimana 

kejadia tersebut bisa terjadi. 

d. Sarat/Makna 

Kejadian yang memiliki makna bagaimana, dan mengapa 

suatu kejadian bisa terjadi. 

Keempat unsur ilmiah yang menjadi komponen penting dari 

sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lampau yang berarti. 
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Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah 

Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang 

menelaah tentang asal usul, perkembangan, peranan kebudayaan 

atau peradaban Islam dan para toko yang berprestasi. Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam memiliki makna sejarah yang luas, dan 

berimplikasikan banyaknya aspek yang dapat dijangkau dengan 

menggunakan strategi dan metode di dalamnya. Karena besarnya 

arti dan makna sejarah yang berimplikasi pada banyak aspek 

dalam pendidikan. Baik pada bahan ajar, kearah penyempurnaan, 

pembudayaan, dan pemberdayaan melalui proses learning to 

know, learning to believe, laerning to do, learning to be, dan 

learning to live live together.51
  

 

2. Tujuan Sejarah Kebudayaan Islam di MI 

Materi Sejarah Kebudayaan Islam memiliki sejumlah manfaat 

dalam proses pembelajarannya, menumbuhkan kesadaran 

komunitas, membangkitkan inspirasi, membiasakan berpikir 

kontekstual, mendorong berpikir kritis, dan meningkatkan 

penghargaan atas jasa masyarakat sebelumnya. Secara substansial, 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk mengenal, 

memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam yang 

mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk 

melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian 

siswa. 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di madrasan 

Ibtidaiyah bertujuan agar siswa memiliki kemampuan-

kemampuan sebagai berikut: 

a. Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya 

mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma 

Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam 

rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

                                                             
51 Aminah, “Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa Pada Peserta Didik MTs Negeri 2 
Bandar Lampung”. (Tesis Pendidikan Agama Islam Universitas Agama Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, Lampung, 2020), h. 22. 
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b. Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya waktu 

dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa 

lampau, masa kini dan masa depan. 

c. Melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta sejarah 

secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

d. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswa terhadap 

peninggalan sejarh Islam sebagai bukti peradaban umat 

islam di masa lampau.  

e. Mengembangkan kemampuan siswa dalam mengambil 

ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), 

meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya 

dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomis, iptek, 

seni dan lain-lain utuk mengembangkan kebudayaan dan 

peradaban Islam.
52

 

 

     Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah bertujuan memberikan motivasi kepada siswa agar 

dapat mengenal, memahami, menghayati Sejarah kebudayaan 

Islam selain untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak 

dan kepribadian siswa, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

juga bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk 

membangun kesadaran akan pentingnya mempelajari landasan 

ajaran, nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun Rasulullah, 

melatih daya kritisnya untuk memahami fakta-fakta sejarah, 

menumbuhkan apresiasi serta agar siswa dapat meneladani 

peristiwa-peristiwa dalam Sejarah Kebudayaan Islam. 

 

3. Karakteristik Materi SKI  

Pendidik harus paham struktur yang ada dalam penyampaian 

sejarah, berikut adalah struktur dalam Sejarah Kebudayaan Islam: 

a. Fakta  

Sejarah secara umum tentu memiliki data-data yang 

berhubungan dengan sebuah peristiwa. Fakta-fakta tersebut 

                                                             
52 Moh. Nasrul Amin, “Pemanfaatan Media Pembelajaran dalam 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah”. Jurnal Awwaliyah, 

Vol.2 No 2 (Desember 2020), h. 118. 
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berupa nama, tempat, atau benda-benda bersejarah lainnya 

termasuk hijrah. 

b. Konsep  

Konsep adalah sesuatu yang berwujud pengertian, yang bisa 

timbul sebagaihasil, ciri khusus, isi, dan contoh dari konsep 

adalah Mi‟raj. 

c. Prinsip 

Prinsip merupakan komponen penting dalam sejarah. Karena 

prinsip merupakan pokok keluarnya dalil, paradigma, dan 

hubungan antar konsep yang dibuat untuk menggambarkan 

sebab akibat. 

d. Prosedur 

Prosedur merupakan urutan dalam mengerjakan aktivitas dan 

kronologi terjadinya peristiwa. Prosedur pula merupakan 

perumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, 

pengujian hipotesis dan kesimpulan.  

e. Sikap/Nilai 

Komponen yang merupakan struktur materi afektif yang berisi 

aspek sikap dan nilai. 

 

4. Manfaat Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam 

Manfaat mempelajari sejarah di Madrasah Ibtidaiyah antara 

lain: 

a. Menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang 

merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu 

b. Memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para 

ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari 

c. Membangun kesadaran generasi muslim akan 

bertanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam 

d. Memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari 

setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari 

perjuangan para tokoh masa lalu guna perbaikan dari 

dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan negerinya 

serta demi Islam pada masa yang akan datang 

e. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan 

prestasi yang telah diraih umat terdahulu. 
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5. Fungsi Pembelajaran SKI 

Pembelajaran SKI setidaknya memiliki tiga fungsi sebagai 

berikut: 

a. Fungsi Edukatif 

Melalui sejarah, peserta didik ditanamkan menegakkan 

nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan islami dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari. 

b. Fungsi ilmuan peserta didik memperoleh pengetahuan 

yang memadai tentang masalalu Islam dan kebudayaannya. 

c. Fungsi Transformasi 

Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat penting 

dalam rancangan transformasi masyarakat. 

 

6.  Ruang Lingkup Mata Pelajaran SKI 

Ruang lingkup mata pelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah 

adalah tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW serta 

para Khalifah-khalifahnya sejak sebelum beliau lahir hingga 

wafat, dan juga yang mana dalam cerita tersebut menyisipkan 

berbagai dasar-dasar ilmu agama kebiasaan atau tabi‟at dari para 

panutan tersebut untuk dijadikan sebuah contoh dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

a. Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan 

kerasulan Nabi Muhammad SAW. 

b. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, 

yang meliputi kegigihan dan ketabahannya dalam 

berdakwah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, hijrah 

Nabi Muhammad SAW ke Thaif, peristiwa Isra’ Mi’raj 

Nabi Muhammad SAW. 

c. Peristiwa hijrah nabi Muhammad SAW ke Yastrib, 

keperwiraan nabi Muhammad SAW, peristiwa Fathu 

Makkah, dan peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW. 

d. Peristiwa-peristiwa pada masa Khulafaurrasyidin. 
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e. Sejarah Perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-

masing.
53

 

 

7. Kompetensi Inti dan kompetensi Dasar Mata pelajaran 

SKI Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah 

 

Tabel 3 

Kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran SKI 

kelas IV Madrasah Ibtidaiyah semester genap 

 

KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI DASAR 

1.  Menerima dan 

menjalankan ajaran 

agama yang 

dianutnya 

1.1 Menunaikan kemauan untuk selalu 

berubah menuju kebaikan sebagai bentuk 

implementasi semangat hijrah Rasulullah 

Saw. ke Thaif 

1.2 Terbiasa menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya perintah salat lima waktu 

1.3 Melaksanakan salat lima waktu secara 

tertib sebagai bentuk pengamalan 

peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad 

Saw. 

1.4 Membiasakan untuk selalu berubah 

menuju kebaikan sebagai implementasi 

semangat hijrah Rasulullah ke Yastrib 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan percaya 

2.1 Menunjukkan  kesabaran Nabi 

Muhammad Saw. dalam peristiwa hijrah 

ke Thaif. 

2.2 Menunjukkan hikmah dari peristiwa 

IsraMikraj Nabi Muhammad Saw. 

                                                             
53 Istimah Abu Bakar, “Merancang dan Mengembangkan Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah”. Journal of Islamic, Vol.2 No 2 (Maret 

2018), h.8-9. 
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KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI DASAR 

diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, 

guru, dan 

tetangganya 

2.3 Menunjukkan nilai-nilai positif dari 

kehidupan masyarakat Yastrib sebelum 

hijrah yang tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam 

3. Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara 

mengamati dan 

menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di sekolah 

dan tempat bermain 

3.1     

 

  

Mengetahui sebab-sebab Nabi 

Muhammad Saw. hijrah ke  Thaif 

3.2 Mengenal latar belakang Nabi 

Muhammad Saw.  di-Isramikrajkan 

Allah SWT. 

3.3 Memahami keadaan masyarakat Yastrib 

sebelum hijrah Nabi Muhammad Saw. 

3.4 Mengetahui sebab-sebab hijrah Nabi 

Muhammad Saw. ke Yatsrib 

a Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang 

jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak mulia 

4.1 Menceritakan  peristiwa hijrah Sahabat 

ke Thaif 

4.2 Menceritakan  kembali peristiwa penting 

di dalam Isra Mikraj Nabi Muhammad 

Saw. 
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     Pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang 

efektif adalah dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

fungsi manajemen pembelajaran. Pentingnya pelaksanaan 

pembelajaran merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Kemendikbud telah 

memberikan rambu-rambu bagaimana pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara ideal. Dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran, pendidik harus memperhatikan alokasi waktu, 

mempersiapkan buku teks pelajaran, dan mengelola dengan baik. 

implikasi pengelolaan kelas dilakukan pendidik dengan maksud 

menciptakan suasana pembelajaran senyaman mungkin. 

Implementasi dari RPP dan silabus digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 
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