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ABSTRAK   

 

Nama  : Selviana 

NIM  : 20100117024 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

Judul : “Implementasi Metode Kisah Islami dalam Membina Akhlak 

Mulia Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 

VIII.2 di MTs Negeri 2 Jeneponto” 

 

Skripsi ini berfokus pada implementasi metode kisah Islami dalam membina 

akhlak mulia peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto, dengan tujuan untuk 1. 

Mengetahui implementasi metode kisah Islami di MTs Negeri 2 Jeneponto 2. 

Mengetahui hasil penerapan metode kisah Islami di MTs Negeri 2 Jeneponto. Seiring 

dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi terjadi kemorosotan akhlak 

dikalangan generasi bangsa. Kondisi ini ternyata memiliki solusi dan dapat dirubah 

secara bertahap dengan diterapkannya pendekatan metode kisah Islami sebagai upaya 

dalam menanamkan akhlak mulia, dalam diri peserta didik. Sehingga dengan adanya 

metode kisah tersebut menjadi langkah untuk mengantisipasi dari dekadensi moral. 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. 

Analisis data yang dilakukan adalah secara induktif yaitu dengan menggunakan data 

deskriptif melalui penalaran logika secara sistematis terhadap data (keabsahan data) 

dan menganalisis data setelah data terkumpul dengan menggunakan teknik triangulasi 

(membandingkan, memeriksa, dan mengecek keabsahan data) dengan hasil 

wawancara dan hasil isi dokumen yang diperoleh selama penelitian di laksanakan.  

Hasil implementasi metode kisah Islami ini sangat membantu peserta didik 

untuk memahami bagaimana akhlak mulia yang harusnya di miliki dalam diri seorang 

muslim, sehingga kondisi peserta didik yang awalnya bersikap susah dikontrol dan 

cenderung kasar, secara bertahap dapat dibina dengan baik, hal ini dapat dilihat 

setelah metode kisah Islami di implementasikan dalam kegiatan pembelajaran, 

dimana diperoleh hasil adanya perubahan yang siknifikan pada sikap dan perilaku 

peserta didik setelah diterapkannya metode ini. Diharapkan metode ini dapat di 

laksanakan oleh  setiap guru dalam mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, 

sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penelitian  ini dapat berjalan 

dengan baik, jika dilengkapi dengan sarana yang memadai an kerjasama antara pihak 

sekolah dan orang tua dirumah. 

 

Kunci: Implementasi, Metode kisah Islami, Pembinaan Akhlak, Akidah Akhlak. 
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ABSTRACT  

Name  : Selviana  

ID   : 20100117024  

Department of     : Islamic Religious Education  

Faculty  : Tarbiyah and Teacher Training 

Title   : “Implementation of the Islamic Story Method in Fostering   

Morals Noble Learners in Akhlak Akidah Subjects Class 

VIII.2 at MTs Negeri 2 Jeneponto”  

 

This thesis focus on the implementation of the Islamic story method in 

fostering the noble character of students at MTs Negeri 2 Jeneponto, with the aim of 

1. Knowing the implementation of the Islamic story method in MTs Negeri 2 

Jeneponto 2. Knowing the results of applying the Islamic story method in MTs 

Negeri 2 Jeneponto. Along with the times and the flow of globalization, there has 

been a decline in morals among the nation's generation, this can be seen from the 

symptoms of behavior that are not controlled and tend to be rude. This condition 

turns out to have a solution and can be changed gradually by being introduced to the 

Islamic story method approach as an effort to instill noble character. This research is 

a qualitative descriptive research, where data collection is carried out using the 

methods of observation, interviews, and documentation. The data analysis was carried 

out inductively, namely by using descriptive data through systematic logical 

reasoning on the data (data validity) and analyzing the data after the data was 

collected using triangulation techniques (comparing, checking, and checking the 

validity of the data) with the results of interviews. and the results of the contents of 

the documents obtained during the research carried out.  

The results of the implementation of the Islamic story method are very helpful 

for students to know and understand how noble character should be possessed in a 

Muslim, so that the condition of students who initially behaved uncontrollably and 

tended to be rude, lacked manners and had low social behavior , can gradually be 

fostered properly, this can be seen after the Islamic story method is applied in 

learning activities, where there are significant changes in attitudes and behavior of 

students that lead to positive things. With this Islamic story method, it is hoped that it 

can be implemented for every teacher in developing their competencies, so that 

students can easily understand learning material in accordance with learning 

objectives based on cognitive, affective and psychomotor aspects. This goal can work 

well, when supporting facilities and infrastructure in the aspect of the family 

environment. 

Keywords: Implementations, Islamic Story Method, Moral Development, Moral 

Theolog 
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    BAB I 

       PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa dan masyarakat Indonesia diresahkan dengan berbagai macam 

peristiwa yang menunjukkan generasi muda di negeri ini terindikasi memiliki 

karakter dan moral yang rendah. Ada banyak kasus dan kejadian yang kurang terpuji 

diberitakan di media massa yang menunjukkan rendahnya moral generasi muda 

bangsa kita. Misalnya saja kasus yang sempat viral tahun 2019 lalu di Manado 

Sulawesi Utara, tentang seorang siswa yang menganiaya gurunya dengan melakukan 

penusukan beberapakali kepada gurunya lantaran hanya karena peserta didik tersebut 

dilarang merokok di area sekolah
1
, tentu saja ini adalah perilaku yang sangat tidak 

terpuji dan sangat disayangkan jika seorang peserta didik memiliki sikap 

tempramental yang mampu membahayakan nyawa orang lain. Tidak hanya kasus 

tadi, banyak pula kasus pelajar yang hamil dan melahirkan di toilet sekolah, Dan 

beberapa pelajar yang terjerat obat-obatan yang terlarang seperti narkoba dan 

sejenisnya serta beberapa kasus lainnya yang tak kalah hebohnya. Sama halnya 

dengan masalah yang terjadi di lingkup MTs Negeri 2 Jeneponto, beberapa tahun 

yang lalu sempat heboh dengan beberapa masalah antar peserta didiknya, misalnya 

saja permasalahan tentang perkelahian antar siswa, siswa yang bolos belajar dan ada 

pula siswa yang tidak patuh dengan aturan sekolah. Ada banyak pelanggaran yang 

terjadi, utamanya pelanggaran yang berkaitan dengan akhlak dan moral peserta 

                                                             
1
Johan Fatzry, “Ditegur karena Merokok di Lingkungan Sekolah, Siswa SMK  Aniaya Guru”, 

Liputan6.com.https://www.liputan6.com/regional/read/4092830/ditegur-karena-merokok-di-

lingkungan-sekolah-siswa-smk-aniaya-guru  (14 Agustus 2021). 

https://www.liputan6.com/regional/read/4092830/ditegur-karena-merokok-di-lingkungan-sekolah-siswa-smk-aniaya-guru
https://www.liputan6.com/regional/read/4092830/ditegur-karena-merokok-di-lingkungan-sekolah-siswa-smk-aniaya-guru
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didiknya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MTs Negeri 

2 Jeneponto. Kejadian-kejadian diatas menunjukkan bagaimana rapuhnya karakter 

bangsa negeri kita. 

Rapuh dan lemahnya karakter bangsa menjadi hal yang sangat mencemaskan 

bagi tatanan kehidupan masa kini dan masa depan negeri kita. Globalisasi serta 

kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sarana berbagai informasi 

untuk masuk dan di akses dengan muda oleh para pemuda dan pemudi negeri kita. 

Yang menjadi problem adalah informasi-informasi yang masuk ini, tidak semuanya 

membawa dampak positif bagi pembentukan akhlak generasi bangsa. Masuknya 

virus-virus sekularisme dan berkembangnya budaya barat yang kemudian banyak 

diadopsi oleh masyarakat Indonesia terutama dikalangan para generasi mudanya, 

melahirkan generasi bangsa yang rapuh dengan kualitas akhlak yang sangat 

memprihatinkan. Hanya dengan adanya pemahaman Islam yang kuat dan akhlak 

karimah yang dilahirkan dari pemahaman yang sahih dari sang pencipta Allah swt. 

Pemahaman-pemahaman yang keliru dan merusak di atas dapat kemudian tersaring 

dan terhindarkan, hal ini bisa terwujud jika pembangunan akhlak generasi bangsa 

mendapat perhatian yang serius. 

Pendidikan merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan terkait rendahnya akhlak dan moral bangsa Indonesia. Hal ini sesuai 

dengan undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang menyatakan:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara

2
. 

Tujuan pendidikan telah dirumuskan sebagaimana tujuan dari sistem 

pendidikan nasional yang tertera dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan Nasional  pasal 3. 

Sebagai pelaksana langsung dari pendidikan, Guru mempunyai peranan yang 

penting dan serius dalam mendidik moral dan akhlak generasi bangsa Indonesia. 

Dimana kurikulum adalah jantungnya pendidikan (Curriculum of the heart 

education) sedang yang menjadi pelaksana terwujudnya kurikulum adalah seorang 

pendidik. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya setiap guru memiliki pemahaman tentang 

pendidikan akhlak dan moral serta memiliki wawasan yang luas tentang metode 

penanaman akhlak yang cocok di gunakan untuk peserta didik. 

Adapun solusi alternatif atau pendekatan untuk mengatasi masalah di atas 

adalah diperlukannya sebuah metode yang bisa membangun Akhlak dan kepribadian 

peserta didik, yang dengan adanya metode ini bisa kemudian menjadi wasilah 

terwujudnya generasi bangsa yang bertakwah kepada Allah, berakhlak mulia, 

beradab, cakap, cerdas dan unggul.  

Segala permasalahan yang kita hadapi di setiap lini kehidupan, Islam selalu 

hadir membawa sebuah solusi tuntas untuk ummat manusia. Tentunya kita tidak lupa 

bahwasanya Islam pernah sangat berjaya pada masanya, dimana para pemuda pemudi 

masa itu adalah generasi-generasi terbaik, berakhlak mulia, dan unggul dibidang-

bidang keilmuan. Berbanding terbalik dengan kehidupan generasi muda dewasa ini, 

yang cenderung pada kemaksiatan, kesia-siaan, bermental krupuk, miskin adab dan 

akhlak, mudah dibodohi, dan cenderung masa bodoh dengan masa depannya. Oleh 

                                                             
2
Ani Mulyana, “Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional” (Liputan), https://ainamulyana.blogspot.com (1 Juni 2020), h. 1. 

https://ainamulyana.blogspot.com/
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karena itu sebagai seorang pendidik, sudah kemudian menjadi tugasnya kita untuk 

kembali melahirkan generasi-generasi mudah yang bertakwah kepada Allah, 

berakhlak mulia, cerdas dan unggul.  

Dalam Islam, metode yang bisa kita gunakan untuk mencetak generasi mudah 

yang berakhlak mulia, cerdas dan unggul, adalah kita bisa menggunakan Metode 

Kisah untuk mendidik generasi bangsa negeri ini. Al-Qur‟an mengungkapkan kisah 

sebanyak 44 kali  salah satunya adalah kisah dari nabi Luqman yang dianugerahi 

hikamah oleh Allah swt. Yang ia gunakan untuk memberikan nila-nilai baik kepada 

anaknya, dimana nabi Luqman mengajari anaknya tentang pentingnya kejujuran. Hal 

ini terdapat dalam QS Luqman 31/16 berikut ini: 

                         

                 

Terjemahnya: 

Lukman berkata, ”Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat 

biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan 

memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti.
3
  

Ayat diatas menjelaskan tentang  nasehat Luqman kepada anaknya untuk 

melakukan kebaikan sekecil apapun, karena sekecil apapun kebaikan pasti mendapat 

kebaikan dari Allah swt. Adapun isi kandungan pada ayat diatas adalah dimanapun 

kita melakukan kebaikan Allah akan mengetahuinya, jadi tidak perlu memberitahu 

orang lain bahwa kita mengerjakan kebaikan karena itu hanya akan menimbulkan 

sifat riya. 

                                                             
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004). 

h. 276. 
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Ibnu katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ini adalah wasiat yang sangat 

bermanfaat yang Allah Ta‟ala ceritakan tentang Luqman al-Hakim agar setiap orang 

bisa mencontohnya. Dosa dan kedzaliman sekecil apapun, pasti allah akan 

memberikan balasannya pada hari kiamat ketika setiap amalan ditimbang. Dimana 

jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun berupa kebaikan. Namun 

jika amalannya jelek, maka balasan yang diperolehpun berupa kejelekan.
4
 

Ayat diatas juga menggambarkan bagaimana cara menyeru kepada kebaikan 

dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik, maksudnya adalah ketika kita 

hendak menyampaikan ajaran Allah hendaklah dengan cara yang baik, lemah lembut, 

dan tidak menyinggung perasaan, serta sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, 

dalam hal ini penggunaan metode kisah islami bisa menjadi salah satu pilihan yang 

bisa digunakan ketika hendak menyampaikan ajaran-ajaran Allah swt. Terlebih jika 

digunakan dalam hal membina akhlak mulia peserta didik maka metode ini adalah 

metode yang tepat, sebab dalam kisah terdapat cerita-cerita atau contoh teladan yang 

bisa dijadikan sebagai Role Mode dalam bersikap atau bertingkah laku, agar 

terbentuk akhlak mulia dalam diri peserta didik. 

Terkait uraian diatas untuk membina akhlak mulia peserta didik, maka peneliti 

memilih metode kisah Islami untuk di implmentasikan dalam proses pembelajaran 

yang nantinya akan diterapkan di MTs Negeri 2 Jeneponto.   
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Adika Mianoki, “Wasiat Luqman: Setiap Amal Ada balasannya di Akhirat”, Situs Resmi 

Umma. https://umma.id/post/wasiat-luqman-bag5--setiap-amal-ada-balasannya-di-akhirat-

969478?lang=id (25 Agustus 2021). 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Implementasi Metode Kisah 

Implementasi sederahanya adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasai 

adalah kegiatan yang saling menyesuaikan, disini implementasi yang di maksud 

peneliti adalah bukan hanya sebuah aktivitas, tapi merupakan sebuah kegiatan 

terencana yang dilaksanakan secara serius, serta sesuai dengan acuan norma yang ada 

dalam mencapai tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. 

Metode kisah digunakan sebagai cara untuk menyampaikan pesan atau materi 

pelajaran kepada siswa. Metode pembelajaran yang tidak tepat hanya akan menjadi 

penghambat jalannya suatu proses pembelajaran sehingga banyak waktu dan tenaga 

yang terbuang percuma. Oleh karena itu, metode yang diterapkan oleh guru baru 

berhasil, jika metode tersebut mampu digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
5
 

Metode cerita merupakan salah satu upaya mendidik siswa untuk mengambil 

pelajaran dari peristiwa masa lalu. Jika kejadian tersebut merupakan kejadian yang 

baik, maka harus diikuti, sebaliknya jika kejadian tersebut merupakan kejadian yang 

bertentangan dengan syariat Islam maka harus dihindari. 

Berdasarkan penjelasan diatas bisa kemudian disimpulkan bahwasanya yang 

dimaksud dengan implementasi metode kisah adalah menyampaikan atau menuturkan 

kisah secara lisan dihadapan peserta didik sehingga dengan kisah tersebut dapat 

tersampaikan pesan-pesan yang baik.  

 

                                                             
5
Samsul Irawan, “Implementasi Metode Bercerita dalam Menanamkan Akhlak Mulia Bagi 

Peserta Didik di SDN 60 Salubattang Kota Palopo”, Thesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN 

Alauddin, 2017), h. 12 – 13. 
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Kata Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata khuluq 

yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, dan muru‟ah. Dengan demikian secara 

etimologi akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Sedangkan dalam 

bahasa inggris istilah ini sering diterjemahkan sebagai character.
6
 

Akhlak merupakan hasil dari menjalankan perintah dan menghindari larangan 

Allah SWT, yang dapat dibentuk dengan mengajak peserta didik kepada keimanan 

yang benar dan melaksanakan Islam dengan sempurna. Rasulullah saw. Mendorong 

ummatnya untuk memiliki akhlak yang baik (terpuji) Allah swt. Menyukai sifat-sifat 

yang baik, sifat-sifat baik tersebut meliputi:  

1. Sifat Sabar 

Kesabaran adalah kekuatan jiwa seorang mukmin yang tenang dan yakin akan 

rahmat Allah dan percaya pada janji dan keadilan-Nya dimana jiwanya bertaqwa dan 

kuat untuk mengatasi dan mengendalikan hawa nafsunya, serta takut akan murka 

Tuhannya sehingga  ia dapat mengatasi keinginannya. 

2. Sifat Benar atau Jujur 

Jujur adalah menceritakan (menyatakan) sesuatu yang sesuai dengan apa 

adanya, artinya sesuai dengan kenyataan.  

3. Sifat Amanah 

Amanah menurut bahasa (etimologi) ialah kesetiaan, ketulusan hati, 

kepercayaan (istiqomah) atau kejujuran. 

4. Sifat Adil 

Adil adalah tindakan memberikan hak kepada yang memiliki hak. Ketika 

seseorang mengambil haknya dengan cara yang benar atau memberikan hak orang 

lain "tanpa mengurangi haknya, itulah yang disebut tindakan adil. 
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5. Sifat Kasih sayang 

Pada dasarnya sifat kasih sayang (ar-rahmah) adalah fitrah yang di 

anugerahkan Allah kepada makhluk-Nya.  

6. Sifat Malu 

Rangkaian dari sifat ini adalah malu kepada Allah dan malu kepada diri 

sendiri ketika melanggar peraturan-peraturan Allah swt. 

7. Memelihara Kesucian 

Menjaga diri dari segala kejahatan dan menjaga kehormatan harus dilakukan 

setiap saat. Dengan penjagaan diri yang ketat, seseorang dapat menjaga dirinya untuk 

selalu berada dalam status khair-annas (manusia terbaik).
7
 

2. Pembinan Akhlak 

Pembinaan akhlak adalah sebuah usaha berupa tindakan maupun kegiatan 

yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan akhlak peserta didik dengan tujuan 

agar dalam diri peserta didik tertanam akhlak mulia, serta memiliki kebiasan yang 

terpuji. Dengan kata lain peserta didik diharapkan dapat memiliki kepribadian yang 

akhlakul kharimah. Dimana pendidikan akhlak dan budi pekerti berdasar pada 

perbuatan atau akhlak baik manusia sebagai hamba-Nya dan sebagai manusia yang 

notabene adalah makhluk sosial.
8
 

3. Deskripsi Fokus  

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah berfokus pada kisah-kisah 

yang bersumber dari al-Qur‟an, adapun kisah-kisah tersebut adalah sebagai berikut: 
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Muhammad amri, Aqidah Akhlak (Cet. I; Watampone: Syahadah, 2016), h.83-84. 

8
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a. Kisah Kesabaran Rasulullah Saw. 

Dalam diri Nabi Muhammad SAW. Selalu ada nilai keteladanan, salah 

satunya keteladanan dalam hal kesabaran. Ketika nabi disakiti dia tidak pernah 

membalasnya, tetapi nabi menghadapinya dengan kesabaran. Abu Hurairah RA 

berkata bahwa suatu hari kami duduk bersama Rasulullah. Di masjid, ketika dia 

berdiri kita berdiri. Suatu hari dia berdiri, begitu pula kami. Ketika sampai di tengah 

masjid, tiba-tiba seorang laki-laki menarik jubah Nabi dengan keras, padahal 

mantelnya terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah terlihat 

merah.  

Seorang laki-laki berkata, “Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan 

apa saja, karena kau tidak pernah membawa harta, baik dari harta sendiri maupun dari 

harta bapakmu”. Lalu Rasulullah saw menjawab, “Tidak, dan aku memohon ampun 

kepada Allah. Aku tidak akan memenuhi kedua untamu sehinggah kau terlebih 

dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku”. Laki-laki dusun itu berkata kembali: “ 

Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi 

permintaanku”. Rasulullah saw mengulang perkataannya tiga kali. Namun laki-laki 

itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. 

Begitu mendengar jawaban laki-laki dusun tadi, kami para sahabat segera 

bermaksud menghampiri laki-laki tersebut, namun Rasulullah segera berpaling 

kepada kami dan berkata “Tolong semuanya, jangan mengubah posisi dan tempat 

laki-laki tersebut sampai aku memberikan izin”. Rasulullah saw berkata kepada laki-

laki saat itu: “Wahai fulan, penuhi unta laki-laki tadi dengan gandum, dan untanya 

yang satu lagi dengan kurma”. Setelah dipenuhi, Rasulullah saw berkata “Ayo 

bubarlah kalian”.  
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Berdasarkan kisah diatas kita bisa memahami dan ikut merasakan bagaimana 

kemudian Rasulullah bersabar terhadap kedzaliman yang dilakukan oleh seorang laki-

laki kepadanya. Dalam hal ini beliau bersabar dan mampu mengendalikan diri untuk 

tidak ikut terpancing emosi ketika mantel baginda Rasulullah saw ditarik paksa 

hingga leher beliaupun tampak merah.
9
  

Inilah sikap teladan Rasulullah yang harusnya mampu diteladani oleh para 

peserta didik, dimana ketika kita dihadapkan pada persoalan yang mengundang emosi 

jiwa, hendaknya kita mengingat bagaimana cara Rasulullah dalam menghadapi 

persoalan yang mengundang pertikaian seperti diatas. Yakni dengan bersabar dan 

mampu mengendalikan diri dalam mencari solusi masalah yang dihadapi. 

b.  Kisah bijak Luqmanul Hakim 

Selanjutnya ada kisah dari Luqmanul hakim, baliau adalah anak dari Faghur 

bin Nahur bin Tarikh yaitu Azar. Dengan demikian beliau adalah anak dari saudara 

laki-laki Nabi Ibrahim as. Pendapat yang lain mengatakan bahwa beliau anak dari 

ukht Ayyub as. Ada juga yang mengatakan beliau adalah anak dari Khalat Ayyub as. 

Dikatakan pula Luqman merupakan salah satu anak dari azar yang hidup seribu tahun 

dan menemui nabi Daud as. Dan berguru kepadanya. Luqman memberi fatwah 

sebelum diutusnya nabi Daud as., namun setelah nabi Daud diutus menjadi nabi 

beliau berhenti memberi fatwa, malah berguru dan mengambil ilu dari nabi Daud as.  

Kisah-kisah keteladanan dari Luqmanul hakim banyak diceritakan Allah 

dalam Al-Qur‟an, dimana kisah beliau dikisahkan dalam surah khusus yakni Allah 

jadikan nama beliau sebagai salah satu nama surah dalam al-Qur‟an.
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kedermawanan-dan-kesabaran-nabi-muhammad-saw (19 Oktober 2021). 

https://ntb.kmenag.go.id/baca/1605267780/7-kisah-kedermawanan-dan-kesabaran-nabi-muhammad-saw
https://ntb.kmenag.go.id/baca/1605267780/7-kisah-kedermawanan-dan-kesabaran-nabi-muhammad-saw


 
 

11 
 

Pada suatu kesempatan, saat itu Luqman mengajari anaknya tentang 

kehidupan nyata di tengah masyarakat, Luqman al-Hakim berkata, “wahai putraku, 

lakukanlah hal yang apat mendatangkan kebaikan untuk agama dan duniamu. 

Lakukanlah terus menerus hingga kau kau mendapat puncak dari kebaikan. Abaikan 

saja omongan dan cacian orang, karena engkau tidak akan dapat membuat mereka 

semua lega dan terima. Tidak ada pula cara untuk menyatukan hati mereka” 

“Duhai putraka ! datangkanlah keledai kepadaku, dan ayo kita buktikan.” 

Dia bermaksud mengajaknya anaknya untuk jalan-jalan di lingkungan masyarakat 

untuk melihat kita tidak bisa membuat semua orang “Legawa”. Bahkan dapat 

dikatakan itu adalah sebuah ketidak mungkinan. Untuk setiap hal yang dilakukan, 

akan selalu ada yang mempermasalahkannya. Mereka kemudian segera melakukan 

perjalanan.  

Luqman bersama puteranya menaiki keledai dan menyuruhnya berjalan 

menuntun keledai. Kemudian beberapa orang melihat hal tersebut, mereka yang 

melihatnya aneh, segera berkomentar dengan cacian, “ lihat anak kecil itu menuntun 

keledai, sedangkan bapaknya duduk nyaman diatas keledai. Sungguh congkak dan 

sombong orang itu.” Luqman kemudin berkata “ Anakku, dengarlah apa yang mereka 

katakan.” 

Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan, dimana saat ini keduanya 

menunggangi keledai itu, mereka kemudian berjalan melewati sekelompok orang-

orang yang sedang duduk dipinggir jalan. Dan lagi mereka kembali mendapat cacian. 

“Mereka berdua menaiki keledai bersama, padalah mereka tidak dalam keadaan sakit.  

Mereka mampu untuk berjalan kaki. Ahh, sungguh mereka tidak kasihan pada 

hewan,” sindiran salah seorang masyarakat yang melihat Luqman, ia kemudian 
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kembali menasehati puteranya, “Wahai anakku lihatlah apa yang mereka yang 

katakan.”  

Namun Luqman dan Puteranya kembali melanjutkan perjalanan dan 

menghiraukan caci maki sekolompok orang yang ditemuinya. Dan akhirnya mereka 

berdua memilih berjalan kaki bersama sambil menuntun keledainya, “Subhanallah! 

Lihatlah seorang bapk dan puteranya itu menuntun keledai bersama, sedangkan 

keledai itu kuat dan sehat. Mengapa mereka tidak menaikinya? Ahh, sungguh bodoh 

mereka.” 

“Dengarlah nak apa yang mereka katakan, bukankah telah aku katakan 

padamu? Lakukanlah hal yang bermanfaat untukmu dan jangan hiraukan penilaian 

orang lain,” ucap Luqman mengakhiri perjalanan bersama puteranya. 

Kisah kebijaksanaan Luqmanul Hakim diatas dapat diambil hikmanya, 

bahwasanya manusia seharusya menjadi orang yang kuat, sehingga memiliki 

pendirian yang teguh dan kokoh. Tidak muda goyah dengan terpaan angin, nasihat 

Luqman sangat banyak sekali, baik itu yang dikisahkan langsung oleh Al-Qur‟an 

maupun yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama.
10

 

Berdasarkan ayat diatas, Luqman menasehati anaknya sesuai perintah Allah 

swt. Untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, karena benar bahwa keridoan 

Allah ada pada ridho orang tua. Orang tua adalah mereka yang jasanya tak akan 

pernah mampu kita balas sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati sekalipun. 

Sudah seharusnya sebagai seorang anak yang berpendidikan untuk selalu 

menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua, senantiasa memuliakan ayah dan 
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ibu dirumah. Nasihat Luqmanul Hakim ini sangat perlu di sampaikan kepada peserta 

didik untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.
11

 

c. Kisah Pengorbanan Nabi Ismail  

Nabi Ismail adalah putra nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Dimana menurut catatan 

sejarah usia beliau mencapai 137 tahun. Dari segi silsilah, beliau masih keturunan 

Nabi Idris as. Beliau dibesarkan dilingkungan yang taat beribadah. Ayahnya Ibrahim 

adalah seorang nabi dan rasul yang berjasa membangun kakbah pada masa awal.  

Kisah teladan yang terkenal dari beliau adalah peristiwa tentang awal mula 

ibadah Qurban, dimana ketika nabi Ismail beranjak remaja, nabi Ibrahim mendapat 

mimpi berupa petunjuk untuk menyembelih putranya sendiri. Ia segera mendatangi 

putranya dan menyampaikan mimpi tersebut. Dan Ibrahim berkata pada Ismail, 

“Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 

menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!”. Lalu nabi Ismail menjawab, 

“Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; In syaa Allah kamu 

akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” 

Begitu taatnya nabi Ismail membuatnya berani mengatakan hal itu pada 

ayahnya. Tak ada rasa keberatan dalam diri nabi Ismail, ia rela disembelih oleh 

ayahnya sendiri jika itu merupakan perintah Allah. Akhirnya tibalah saat dimana nabi 

Ibrahim akan menyembelih anaknya. Dimana nabi Ibrahim bersama nabi Ismail pun 

pergi ke Mina. Kemudian, nabi Ibrahim mengikat kain diatas muka anaknya agar ia 

tidak dapat melihat raut wajah anaknya. Beliau takut tidak akan tega melakukan itu 

pada putra yang sangat ia cintai. Baik nabi Ibrahim maupun nabi Ismail, 

menyerahkan semuanya kepada Allah swt.  
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Namun ketika benda tajam hampir mengenai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim 

mendengar seruan Allah, “Wahai Ibrahim sesungguhnya kamu telah membenarkan 

mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang 

yang brbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata”.  

Allah pun menyelamatkan nabi Ismail, malaikat jibril membawa kambing 

besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Dari 

peristiwa ini turunlah perintah Allah bagi ummat Islam untuk menunaikan kewajiban 

berqurban bagi ummat muslim yang telah mampu. Dari kisah ini kita belajar, bahwa 

balasan dari ketaatan adalah kasih sayang Allah yang melimpah pada hambanya, 

sesungguhnya kita di uji sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, sebarapa 

mampu dan taat kita kepada-Nya. Dalam kisah ini Nabi Ibrahim dan nabi Ismail 

berserah diri kepada Allah atas segala perintah yang diperintahkan Allah 

kepadanya.
12

 

d. Kisah teladan Rabiatul Adawiyah 

Kisah teladan selanjutnya datang dari wanita yang Allah muliakan, yaitu 

rabiatul Adawiyah. Memiliki perasan cinta adalah salah satu anugerah dari Allah swt. 

Rabi‟ah Al-adawiyah pun memiliki rasa cinta itu. Yaitu rasa cinta yang begitu tinggi 

yang beliau tujukan untuk Allah swt. Rabi‟ah diperkirakan lahir pada 95 H atau 713 

M. Ia adalah anak ke empat dari keluarga Ismail Al-Adawi, dimana Rabi‟ah 

dilahirkan di kota  Basrah Irak. Tasawuf sangat melekat dalam diri beliau. Beliau 

dikenal sebagai orang yang peduli kepada banyak orang dan dapat menyentuh hati 

banyak orang, terutama muslim dan muslimah. 

                                                             
12

Deta Jaudah Najmah, “Kisah Nabi Ismail dan Awal Mula Ibadah Kurban”, m.brilio.net, 06 

Mei 2020. https://m.brilio.net/sosok/kisah-nabi-ismail-dan-awal-mula-ibadah-kurban-200505s.html 

(19 Oktober 2021). 

https://m.brilio.net/sosok/kisah-nabi-ismail-dan-awal-mula-ibadah-kurban-200505s.html
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Dimana dari kisah Rabi‟ah Al-Adawiyah ini, kita dapat mempelajari sisi-sisi 

teladan darinya yang In Syaa Allah dapat membuat  kita lebih berusaha untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun sisi teladan dari Rabiatul adawiyah 

adalah beliau telah menghafal Al-Qur‟an sejak usia sepuluh tahun, dimana Rabi‟ah 

telah menanamkan Al-Qur‟an dalam hidupnya sejak kecil. Sejak usia sepuluh 

tahunpun Rabi‟ah telah berusaha menghafal Al-Qur‟an. Dimana Al-Qur‟an 

membuatnya bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan.semasa hidupnya 

Rabi‟ah Al-Adawiyah juga dikenal sebagai orang yang melakukan semuanya dengan 

ikhlas, beliau tidak pernah bangga ketika dipuji. Beliaupun tidak pernah sedih ketika 

orang lain tidak menghormatinya, dimana ia menjalankan kehidupannya dengan 

ikhlas, dan apapun kata orang dia biarkannya berlalu. Yang Rabi‟ah sangat pedulikan 

adalah bagaimana Ia mendapat ridho dari Allah. Ia ingin Allah mencintainya, Rabi‟ah 

tidak takut pada kemurkaan orang lain, karena ia hanya takut kepada Allah. Ia juga 

memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu memberi yang terbaik untuk 

dirinya. 

Beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat sederhana. Rumah 

beliaupun sangat sederhana, beliaupun senang menggunakan pakaian-pakaian yang 

sederhana, makan dan minumpun tidak dilakukannya secara berlebihan, rumah 

beliaupun begitu kecil. Hingga pernah suatu saat ada orang yang ingin membantu 

Rabi‟ah Al-Adawiyah dengan maksud hendak memberikan rumah yang lebih layak 

kepada beliau. Namun beliau menolaknya dengan sangat halus, ia tidak ingin 

menyusahkan orang lain. Ia juga tidak ingin meminta belas kasihan dari orang lain. 

Baliau merasa malu jika harus meminta kekayaan dari orang lain.  

Rabi‟ah Al-Adawiyah adalah contoh wanita muslimah yang begitu mencintai 

Allah. Dari dirinya kita bisa mengambil sisi teladan. Dari Rabi‟ah pula kita belajar 



 
 

16 
 

bahwa sehebat-hebatnya manusia tetap saja kehebatan itu ada karena Allah yang 

memberikan kehebatan itu, dan Allah adalah yang Maha Hebat.
13

 

e. Kisah Maryam binti Imran dalam menjaga kesucian diri 

Maryam adalah teladan bagi setiap muslimah, dalam catatan sejarah Maryam 

adalah salah satu wanita terbaik sepanjang masa. Namanyapun disebut sebagai salah 

satu wanita penghuni syurga. Maryam dikenal sebagai wanita shalehah yang 

senantiasa menjaga dirinya dari gangguan laki-laki. Meskipun beliau tumbuh dalam 

keadaan yatim, namun karena keberkahan dari keshalehan kedua orang tuanya, 

banyak ahli ibadah di baitul Maqdis yang mau mengasuhnya. Namun nabi 

Zakariyahlah yang menjadi pengasuh Maryam binti Imran, karena adanya kedekatan 

hubungan kekeluargaan. Allah memuji Maryam sebagai wanita yang sangat menjaga 

kesucian dirinya, beliau tidak sembarangan dekat dengan laki-laki yang bukan 

mahramnya. Beliau tidak pernah menggoda laki-laki dan juga menjauhi godaan laki-

laki yang hendak mendekatinya.  

Pernah suatu waktu Jibril datang kehadapan Maryam, dalam bentuk fisik laki-

laki yang sempurna. Namun Maryam tetap menjaga dirinya, meskipun Maryam 

melihat sosok laki-laki yang sangat sempurna ketampanannya, Maryam tetap tidak 

terkecoh dengan merendahkan dirinya untuk menarik perhatian laki-laki tersebut. 

Sebaliknya beliau malah berlindung kepada Allah dan meminta agar laki-laki tersebut 

dijauhkan darinya. Hingga Akhirnya Jibril berkata dalam QR. Maryam 19 : 

                      

 

 

                                                             
13

Wulan Wahyuning Ratri, “7 Teladan Rabi‟ah Al-Adawiyah, Wanita Basrah Sangat 

Mencintai Allah”, m.brilio.net, 10 Januari 2019. https://m.brilio.net/creator/7-teladan-rabiah-al-

adawiyah-wanita-basrah-sangat-mencintai-allah-ea5cd9.html (19 Oktober 2021). 

https://m.brilio.net/creator/7-teladan-rabiah-al-adawiyah-wanita-basrah-sangat-mencintai-allah-ea5cd9.html
https://m.brilio.net/creator/7-teladan-rabiah-al-adawiyah-wanita-basrah-sangat-mencintai-allah-ea5cd9.html
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Terjemahnya : 

Ia Jibril berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, 
untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.

14
 

Barulah kemudian Maryam tahu bahwa laki-laki tersebut tidak ada maksud 

menggoda dan mengganggu Maryam. Dan beliau juga bisa menjaga diri darinya, 

yang ternyata  sosok yang menemui dirinya adalah malaikat Jibril yang di utus oleh 

Allah swt. Dari sosok Maryam kita belajar hendaknya sebagai seorang wanita 

muslimah, kita menjadikan Maryam sebagai tauladan dalam bersikap, sudah 

seharusnya wanita muslimah menjaga dirinya dari gangguan laki-laki yang bukan 

mahromnya. Karena itulah kemuliaan seorang wanita, jangan menjadi wanita yang 

bermudah-mudahan akrab dengan lelaki asing.
15

 

Dewasa ini banyak wanita yang tidak memiliki sikap menjaga diri, oleh 

karena itu penting sebagai seorang pendidik kita mengenalkan kepada peserta didik 

tentang bagaimana sebenarnya wanita bersikap ketika ia berhadapan dengan laki-laki 

yang bukan mahromnya, juga tentang bagaimana seyogyanya wanita menjaga dirinya 

dari gangguan laki-laki yang bisa menimbulkan sesuatu yang Allah haramkan. 

Senantiasa meminta taufik dan pertolongan kepada Allah swt. adalah bentuk 

penjagaan diri dan kehormatan sebagai seorang Muslimah.  

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus 

pada penelitian ini bersumber dari kisah Islami berdasarkan al-Qur‟an dan Hadis, hal 

ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

                                                             
14

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 306. 
15

Nurfitri Hadi, “Maryam Teladan Bagi Muslimah”, kisahmuslim.com. 17  Mei 2017. 

https://kisahmuslim.com/4995-maryam-teladan-bagi-mulimah.html  (12 Januari 2022). 

https://kisahmuslim.com/4995-maryam-teladan-bagi-mulimah.html
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 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Implementasi Metode Kisah Islami  

2. Pembinaan Akhlak Mulia  

 

a. Kisah Kesabaran Rasulullah 

Saw. 

b. Kisah Bijak Luqmanul Hakim 

c. Kisah Pengorbanan Nabi 

Ismail 

d. Kisah Kecintaan Rabiatul 

Adawiyah pada Allah 

e. Kisah Maryam binti Imran 

dalam menjaga kesucian diri 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat di uraikan berdasarkan latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi metode kisah Islami di MTs Negeri 2 Jeneponto? 

2. Bagaimana hasil penerapan metode kisah Islami di MTs Negeri 2 

Jeneponto? 

D. Kajian Pustaka 

Sesuai dengan penelusuran yang penulis lakukan, kajian tentang implementasi 

metode kisah islami dalam membina akhlak mulia peserta didik pada mata pelajaran 

akidah akhlak di MTs Negeri 2 Jeneponto, belum pernah ada yang menelitinya, baik 

itu pada tesis, skripsi, maupun disertasi, namun penulis menemukan beberapa peneliti 

yang membahas tentang akhlak secara umum. 

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah sebagai 

berikut : 



 
 

19 
 

1. Dessy Syofiyanti dalam jurnal yang berjudul “ Implementasi metode Kisah 

Islami dalam menanamkan moral keagamaan siswa di MIS nurul Islam 

Seresam”. Tahun ajaran 2017/2018. Dengan Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa:  

a)  Hasil kelebihan metode kisah  adalah metode kisah dapat mengaktifkan dan 

mengembangkan semangat siswa. Terlihat saat implikasi metode kisah pada siswa, 

siswa senantiasa memahami makna dan sehingga siswa termotivasi oleh tokoh dan 

topik tersebut. 

b) Hasil kekurangan metode kisah adalah terlihat pemahaman siswa menjadi sulit 

ketika kisah itu telah terakumulasi oleh masalah lain. 

c) Pada pelaksanaan oleh guru, terkadang terjadi ketidakselarasan antara isi cerita 

dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan oleh 

siswa.
16

 

2. S Irawan dengan tesis yang berjudul “Implementasi metode bercerita dalam 

menanamkan akhlak mulia bagi peserta didik di SDN 60 Salubattang kota 

Palopo.
 

Tahun ajaran 2017/2018. “Dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwah : 

a)  Di SDN 60 Salubattang Kota Palopo seiring dengan arus global perkembangan 

zaman terjadi kemorosotan akhlak . ini dapat dilihat dengan gejala perilaku yang 

kurang terkontrol dan cenderung kasar rendahnya perilaku sopan santun , dan 

rendahnya tingkat perkembangan sosial yang masih rendah . kondisi ini ternyata 

dapat dirubah secara bertahap dengan dikenalkan kepada pendekatan metode 

                                                             

16
Dessy Syofianti, “Implementasi Metode Kisah Islami dalam Menanamkan Moral 

Keagamaan siswa di MIS Nurul Islam Seresam”, Jurnal ke Islaman 10, no. 1 (2021): h. 12. 
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bercerita dalam upaya menanamkan nilai-nilai kesopanan , tata krama, budi 

pekerti , etika dan moral, mtode bercerita tersebut merupakan langkah untuk 

mengantisipasi dari dekadensi moral. 

b) Penerapan metode bercerita dilakukan dengan tahap-tahapan berawal dari bahan 

ajar yang di siapkan pada RPP, kemudian disampaikan kepada peserta didik 

dengan gaya improvisasi pendidik sangat besar terhadap perubahan perilaku 

positif peserta didik. Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam memberikan 

pendidikan agama islam melalui metode bercerita selalu membiasakan peserta 

didik pada hal-hal yang baik dan tepat serta terpuji.  

c) Hasil penerapan metode bercerita sangat membantu peserta didik untuk 

mengetahui dan memahami ajaran agama dalam islam.sehingga kondisi peserta 

didik yang mulanya berperangai tidak terkontrol dan cenderung kasar, kurang 

sopan dan rendahnya perilaku sosial secara bertahap dapat terbina dengan baik, 

terbukti setelah metode bercerita dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan adanya perubahan sikap dan perilaku peserta didik mengarah pada hal-

hal yang positif . karena itu tiga komponen yang ada pada peserta didik pada 

aspek kognitif,afektif, dan psikomotorik dapat terbina dengan baik sehingga 

cerdas otaknya, bersih hatinya dan mampu melahirkan keterampilan khusus.
17

 

3. Eka Suryati dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Metode Kisah 

Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Di SDN 01 Tunas 

Jaya tulang Bawang Barat. ”Dengan hasil penelitian  menunjukkan bahwah: 

                                                             
17

Irawan Samsul, “Implementasi Metode Bercerita dalam Menanamkan Akhlak Mulia Bagi 

Peserta Didik di SDN 60 Salubattang Kota Palopo”, Thesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN 

Alauddin, 2017), h. 125-126. 
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a) Bercerita bisa menjadi metode pembelajaran yang menyenangkan. Banyak 

manfaat yang bisa dipetik dari cerita yang merupakan salah satu alasan terkait 

dengan pemilihan cerita sebagai metode pembelajaran. 

b) Faktor-faktor yang memengaruhi metode kisah dibagi menjadi beberapa faktor 

yaitu, faktor pendukung, seperti pendidik,sarana dan prasarana, serta memiliki 

buku-buku Islami. Adapun faktor penghambatnya seperti latar belakang peserta 

didik, peserta didik mudah tidak fokus /konsentrasi yang mudah berubah-ubah 

dan lingkungan belajar. 

c) Metode kisah sangat efektif digunakan dalam penanaman nilai-nilai pendidikan 

agama islam yaitu nilai akhlak.
18

 

4. M. Irfangi dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Metode Kisah dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah. “Dengan hasil penelitian: 

a) Metode kisah diterapkan dalam pembelajaran Akidah Akhlak sebagai salah satu 

bentuk variasi metode dan diharapkan dapat membantu pendidik dalam proses 

belajar mengajar agarlebih mudah menyampaikan mata pelajaran dan 

memberikan hasil yang maksimal.  

b) Penerapan metode kisah dalam pembelajaran akifah akhlak sangat efektif karena 

dapat membuat siswa lebih antusias selama proses pembelajaran berlangsung dan 

membuat para siswa lebih mudah memahami materi pelajaran.
19

 

5. Sri Mahmudah dengan skripsi yang berjudul “ Penerapan Metode Kisah untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Materi Akhlak Terpuji di RA Muslimat 

                                                             
18

Eka Suryati, “Implementasi Metode Kisah Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan 

Agama Islam Di SDN 01 Tunas Jaya tulang Bawang Barat.” Skripsi (Repository.metrouniv.ac.id, 17 

Agustus 2021), h. 81-82. 

19
M Irfangi, “Implementasi Metode Kisah dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 

Aliyah”, Jurnal Kependidikan 5, no. 1 (2017): h. 56. 
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NU Ketunggeng Magelang tahun Pelajaran 2010/2011. ”Dengan hasil 

penelitian bahwa: 

a) Perhatian anak didik kelompok A RA Muslimat NU Ketunggeng Magelang 

Tahun pelajaran saat proses pembelajaran PAI materi akhlak terpuji pada tahap 

pra siklus sebanyak 9 peserta didik dengan tingkat keaktifan 45,45%, sedangkan 

pada siluks 1 setelah penerapan metode kisah.  

b) Setelah digunakan metode kisah dalam proses pembelajaran PAI materi akhlak 

terpuji, prestasi belajar peserta didik kelompok A RA Muslimat NU Ketunggeng 

Magelang Tahun Pelajaran. Pada tahap prasiklus nilai rata-rata kelas PAI materi 

akhlak terpuji sebesar 64,14, sedangkan pada siklus satu setelah penerapan 

metode kisah pada proses pembelajaran PAI  materi akhlak terpujinya mencapai 

nilai rata-rata 68,41, dan pada siklus II yang tetap menggunakan penerapa 

metode kisah pada proses pembelajaran PAI materi akhlak terpuji prestasi belajar 

anak didik menjadi 78,64.
20

 

Setelah melihat penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang 

hendak peneliti lakukan. Adapun perbedaannya yaitu : 

a. Pada batasan persoalan yang dihadapi, tidak sama dengan penekanan 

pembahasan peneliti terdahulu. 

b. Metode yang di bahas pada penelitian sebelumnya lebih kepada metode 

bercerita secara umum, berbeda dengan peneliti yang hendak meneliti 

pengaplikasian metode kisah Islami yang lebih khusus pada hal-hal spiritual 

keagamaan peserta didik yang nantinya mampu mencetak peserta didik yang 

berakhlak mulia. 
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Mahmudah Sri, “Penerapan Metode Kisah untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Materi 

Akhlak Terpuji di RA Muslimat NU Ketunggeng Magelang tahun Pelajaran 2010/2011”, Skripsi 

(library.walisongo.ac.id, 17 Agustus 2021), h. 53. 
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c. Berdasarkan penelusuran yang diperoleh, peneliti terdahulu orientasi 

pembahasannya lebih kepada pendidikan agama islam yang bersifat umum. 

tidak secara detail membahas tentang penyebab krisisnya akhlak  dan 

bagaimana cara yang tepat dalam menanamkan dan membina akhlak peserta 

didik. 

Berdasarkan kelima unsur diatas, terdapat kemudian gambaran tentang 

perbedaan arah dan tujuan pembahasan penyususnan proposal peneliti terdahulu 

dengan apa yang akan penulis teliti. 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui implementasi metode kisah Islami di MTs Negeri 2 

Jeneponto 

2) Untuk mengetahui hasil penerapan metode kisah Islami di MTs Negeri 2 

Jeneponto 

2. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk orang banyak, adapun 

manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoretis  

Hasil dari penelitan ini diharapkan bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan 

yang dapat menambah khazanah Islam yang berkaitan dengan  bagaimana 

pengaplikasian metode kisah Islami dalam mencetak generasi bangsa yang bertakwah 

kepada Allah dan berakhlak mulia. 

b. Secara praktis  
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Secara praktis, Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 

1) Bagi sekolah, penelitian ini sebagai bahan acuan dan inovasi yang tepat 

dalam hal memberi kontribusi yang positif bagi lembaga pendidikan  sebagai 

usaha meningkatkan kualitas peserta didik melalui proses pembelajaran, 

utamanya dalam penerapan metode. 

2) Bagi Kepala sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

supervise, juga sebagai bahan evaluasi terhadap bentuk kinerja guru dalam 

menggunakan model pembelajaran metode kisah islami. 

3) Bagi Pendidik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik  yang 

bersangkutan dan dalam penerapan metode yang berkesinambungan dengan 

aspek pengamalan. 

4) Bagi penulis, menambah dan memperkaya wawasan keilmuwan penulis 

dalam dunia pendidikan, utamanya dalam penerapan metode kisah Islami 

untuk membinah akhlak mulia peserta didik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Metode Pembelajaran Kisah Islami  

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Secara etimologi, Metode berasal dari kata “Method” yang artinya suatu cara 

kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu 

tujuan. Metode pembelajaran bisa juga diartikan sebagai sebuah cara yang sistematis 

untuk melakukan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang tujuannya mempermudah 

dalam mencapai tujuan pembelajaran.
21

 

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau prosedur yang ditempuh pendidik 

dalam mengelolah pembelajaran yang efektif dan efisien . Sesuai dengan tuntutan dan 

karakteristik berbeda antara anak dan orang dewasa. Untuk itu, pendidik perlu 

menyiapkan suatu metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan dunia peserta 

didik secara optimal sehingga diharapkan tumbuhnya sikap dan kebiasaan berperilaku 

positif, yang mendukung pengembangan berbagai potensi dan kemampuan peserta 

didik. Menurut Solehuddin, pemahaman dan penguasaan metode pembelajaran 

peserta didik merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang pendidik.
22

 

2. Metode Kisah Islami 

Kata Kisah secara etimologis (bahasa) berasal dari Bahasa Arab, yaitu berasal 

dari kata القص yang berarti mengikuti jejak, seperti disebutkan sebuah kalimat  قصصت 

 artinya saya mengikuti jejaknya. Menurut Ibn Manzur kisah berasal dari kata أثري

                                                             
21

Muhammad Fadillah, Desain Pembelajaran Paud (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 

161. 

22
Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Cet. I;  Jakarta:  Bumi Aksara, 2017), h. 120. 
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“qhasasha-yaqhusashu-qhishashatan”,  mengandung arti “ potongan berita yang di 

ikuti “ dan “pelacak jejak”. Al-Razzi mengemukakan bahwa kisah merupakan 

penelusuran terhadap kejadian masa lalu. 

Dari segi terminologi (istilah), kata Kisah berarti berita-berita mengenai 

permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turut. 

Sedangkan Qashash dalam Al Qur‟an adalah pemberitaan Al Qur‟an mengenai hal 

ihwal ummat yang telah lalu, nubuwat (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-

peristiwa yang telah terjadi. 

Metode Kisah Islami adalah cara penyampaian materi pembelajaran seacara 

lisan dalam bentuk cerita dari pendidik kepada peserta didik. Dalam kegiatan 

pelaksanaannya metode bercerita dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, 

memberikan keterangan, atau penjelasan tentang hal-hal baru dalam rangka 

menyampaikan pembelajaran yang dapat mngembangkan berbagai potensi dasar. 

Kisah atau cerita sebagai suatu metode pendidikan mempunyai daya tarik 

yang menyentuh perasaan hati seseorang. Islam menyadari sifat alamiah manusia 

untuk menyenangi cerita, dan menyadari pengaruhnya sangat besar terhadap 

perasaan. Oleh karena itu Islam menyuguhkan kisah-kisah untuk dijadikan salah satu 

metode dalam proses pendidikan. Ada banyak kisah yang ditampilkan dalam Al-

Qur‟an, yang semuanya dapat diambil hikmah dan pelajarannya, terutama tentang 

kisah-kisah manusia terdahulu yang telah Allah Muliakan maupun yang Allah 

binasakan.
23

 

Adapun dasar metode kisah dalam al-Qur‟an ialah Allah Swt. Banyak 

memberikan pelajaran pada manusia menggunakan metode kisah-kisah yang baik 
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Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Cet. I; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 262-263.  
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untuk  diteladani dan menceritakan kisah-kisah yang buruk untuk dihindarkan. Hal ini 

misalnya dapat di lihat dari sebuah ayat yang menggambarkan nilai pedagogis dalam 

sejarah di ungkapkan oleh Allah Swt. Dan ini sekaligus sebagai landasan metode 

kisah dalam al-Qur‟an, yang terdapat dalam QS Yusuf/12: 3 sebagai berikut: 

                       

            

 

Terjemahnya:  

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al 
Quran ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum (kami mewahyukan) nya 
adalah Termasuk orang-orang yang belum mengetahui.

24
 

Surah ini mengandung kisah-kisah terbaik karena mengandung ibrah, 

pelajaran dan hikmah yang tidak terdapat pada surah lainnya. Surat ini menyebutkan 

tentang para nabi, orang-orang shalih, para malaikat, kisah para raja, para budak, para 

saudagar,para lelaki, serta para perempuan, perhiasannya dan tipu dayanya. Dan 

karena semua yang disebutkan didalamnya memiliki kesudahan yang bahagia. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menjadikan alasan dan 

sependapat dengan pandangan tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan metode 

kisah Islami adalah menyampaikan atau menuturkan kisah-kisah Islami  secara lisan 

kepada peserta didik dengan harapan, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah 

tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik. 

Metode kisah dapat menarik perhatian peserta didik pada proses pembelajaran, 

dengan secara langsung menyentuh perasaan peserta didik dan secara otomatis bisa 

memengaruhi pola pikir dan pola sikap peserta didik tersebut. Metode kisah adalah 
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salah satu cara yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan pesan 

atau materi pelajaran   yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sebagai salah 

satu disiplin ilmu pendidikan.  

B. Teknik dan Jenis Kisah Islami 

Teknik yang bisa dilakukan dalam menceritakan kisah Islami, bisa dengan 

mengungkapkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang mengandung nilai pendidikan 

moral, rohani dan sosial bagi seluruh ummat manusia di segala tempat dan berbagai 

zaman. Baik itu mengenai kisah-kisah yang bernilai kebaikan, maupun kezaliman 

atau juga ketimpangan jasmani-rohani, spiritual dan materi yang bisa melumpuhkan 

semangat ummat manusia. 

Teknik ini sangat efektif sekali terutama untuk materi sejarah (Siroh), kultur 

Islam dan terlebih lagi jika sasarannya untuk anak didik yang masih dalam tahap 

perkembangan. 

Dengan mendengarkan suatu kisah, kepekaan jiwa dan perasaan anak didik 

dapat tergugah dalam menerima materi pelajaran, peserta didik bisa meniru figur 

yang baik dan berguna bagi kemaslahatan ummat dan membenci terhadap sesorang 

yang zalim. Jadi, dengan adanya pemberian stimulasi kepada peserta didik melalui 

kisah, secara otomatis dapat mendorong peserta didik untuk berbuat kebajikan dan 

dapat membentuk akhlak mulia, serta dapat membina sisi kerohanian peserta didik.
25

 

Earl V. Puliias dan James D. Young, Mengatakan bahwa: 

One of the qualities of the good storyteller is that he knows how to use the 
experience and ideas of his listeners as a starting point, from which to lead them 
into advendture in the past, to new understanding pf the present, and to vision, 
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which may become the future. He excites and awakens he dreams, longings, dan 
urgings, of his listeners and guides them into thingking. The good storyteller 
knows how to use his voice well, when to speak quickly or slowly, loudly or 
quietly. He also knows how to look at his listeners. He does more than look up or 
look toward them. He look at their eyes, showing his listeners that he know that 
they are there, that he is concerned about them.

26
 

(Salah satu kualitas pencerita yang baik adalah; dia tahu bagaimana caranya 

menggunakan pengalaman-pengalaman dan ide-ide dari pendengarannya sebagai 

starting poin, dimana dari sinilah, sang pencerita memulai memandu mereka menuju 

petualangan pada masa lalu, pada pemahaman baru pada saat ini, dan visi yang 

mungkin menjadi masa depan . dia merangsang dan membangkitkan mimpi-mimpi, 

kenangan-kenangan dan keinginan pendengarannya serta membimbing mereka untuk 

berpikir. Pencerita yang baik tahu bagaimana menggunakan suaranya dengan baik, 

kapan dia berbicara cepat atau lambat, kencang atau pelan. Dia juga tahu bagaimana 

melihat pendengarannya. Dia lebih memandang mata mereka, memperlihatkan 

kepada pendengarnya seakan-akan dia tahu bahwa mereka ada disana). 

Terdapat beberapa poin teknik dalam bercerita yang dapat digunakan 

diantaranya: 

a) Membaca langsung dari buku cerita 
b) Bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku 
c) Menceritakan dongeng 
d) Bercerita dengan menggunakan papan flanel 
e) Bercerita dengan menggunakan boneka 
f) Dramatisasi suatu cerita 
g) Bercerita sambil memainkan jari-jari tangan.

27
 

Adapun jenis kisah Islami yang bisa disampaikan kepada anak-anak dapat di 

kategorikan dalam beberapa macam, antara lain: 
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a) Kisah Para Nabi  

Materi kisah yang disampaikan berisi kisah-kisah 25 nabi utusan Allah, mulai 

dari kelahiran, perjuangan dalam menjalankan tugas, sampai wafatnya. Materi cerita 

ini hendaknya menjadi materi utama yang disampaikan kepada peserta didik. Dimana 

dalam cerita ini, pembawa cerita bisa sekaligus menanamkan nilai-nilai akidah dan 

akhlak al-kharimah kepada anak-anak.  

b) Kisah  Para Sahabat, Ulama dan Orang-orang Saleh 

Materi cerita berisi kisah-kisah para sahabat, para ulama, beserta orang-orang 

soleh yang dapat dijadikan sebagai suri teladan untuk lebih meningkatkan ketakwaan 

dan keimanan serta akhlak al-kharimah, misalnya: cerita khulafaur rasyidin dan 

walisongo. 
28

 

Tertib adalah persyaratan tercapaianya tujuan bercerita. Dimana suasana tertib 

harus harus diciptakan sebelum dan sesudah peserta didik mendengarkan cerita. 

Teknik penyampaian cerita dengan membacakan langsung akan sangat bagus jika 

seorang pendidik memiliki prosa yang sesuai untuk dibacakan, sehingga pesan-pean 

yang disampaikan mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian adanya 

penggunaan ilustrasi gambar dari buku diperlukan untuk memperjelas pesan-pesan 

yang disampaikan sehingga dapat menarik perhatian peserta didik. 

C. Manfaat Metode Kisah Islami 

Dalam al-Qur‟an banyak ditemui kisah yang menceritakan kejadian masa lalu, 

kisah mempunyai daya tarik tersendiri yang tujuannya mendidik akhlak, kisah-kisah 

para Nabi dan Rasul sebagai pelajaran berharga. An-nahlawi mengatakan kisah 
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mengandung aspek pendidikan yaitu dapat mengaktifkan dan membangkitkan 

kesadaran pembacanya, membina perasaan ketuhanan dengan cara mempengaruhi 

emosi, mengarahkan emosi, mengikutsertakan psikis yang membawa pembaca larut 

dalam setting emosional cerita, topik cerita memuaskan pikiran.
29

 

Metode mendidik anak melalui kisah akan memberikan kesempatan bagi anak 

untuk berpikir, merasakan, merenungi kisah tersebut. Adanya metode kisah Islami 

sangat berperan penting dalam mendidik pribadi anak, utamanya di usia belasan 

dimana usia ini seorang anak mulai mencari jati dirinya sehingga di perlukan 

informasi-informasi yang dapat ditiru dan menjadi pola pikir seorang anak dalam 

bertindak atau bersikap. Menurut penulis penggunaan metode kisah Islami adalah 

metode yang tepat untuk mendidik pola pikir dan akhlak peserta didik. Islam 

menyadari sifat alami manusia  

Kisah atau cerita sebagai metode pendidikan ternyata mempunyai daya tarik 

yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alami manusia untuk menyenangi 

cerita itu dan menyadari pengaruhnya yang besra terhadap perasaan. Oleh karena itu 

Islam mengeksploitasi cerita itu untuk dijadikan salah satu teknik pendidikan.
30

 

Penggunaan cerita/kisah sebagai media pendidikan memiliki sejumlah peran 

sebagai berikut : 

a. Memperkokoh komitmen dan konsistensi memegang prinsip, membangkitkan 

harapan dan menciptakan fondasi yang kuat bagi prinsip-prinsip syara‟ yang 

terdapat dalam surat Hud ayat 120. 

b. Menjadi bahan refleksi dan pelajaran, terdapat dalam surat Yusuf ayat 111. 
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c. Mengajarkan keteladanan. Semua perjalanan para nabi dan orang-orang saleh yang 

diceritakan Allah (didalam al-Qur‟an) dimaksudkan agar manusia mengikuti jejak 

mereka. Terdapat dalam surat Al-An‟am ayat 90. 

d. Mampu merasionalisasikan dan menguatkan beberapa hal.
31

 

Kisah islami membawa dampak positif secara langsung terhadap kejiwaan 

siswa, diantara dampaknya adalah: 

a. Dampak terhadap emosi peserta didik 

1) Tertanamnya kebencian terhadap kedzaliman dan kecintaan terhadap 

kebajikan. 

2) Tertanamnya rasa takut akan siksa Allah dan tumbuhnya harapan terhadap 

rahmat Allah. 

b. Dampak terhadap motivasi peserta didik 

1) Memperkuat rasa percaya diri dan kebanggan terhadap ajaran agamanya. 

2) Menumbuhkan keberanian,mempertahankan kebenaran, dan meningkatkan 

rasa keingintahuan. 

c. Dampak terhadap penghayatan peserta didik 

1) Timbulnya kesadaran melaksanakan perintah agama. 

2) Timbulnya rasa keiklasan, kesabaran dan tawakkal. 

d. Dampak terhadap pola pikir pesera didik 

1) Melatih berpikir kritis  

2) Melatih berpikir realistis 

3) Melatih berpikir analitis 

4) Melatih berpikir analogis.
32

 

                                                             
31

Tri Isnaini, “Implementasi Metode Cerita Islami Dalam Menanamkan Moral Keagamaan di 

TK Islam Terpadu Permata Hati Ngalian Semarang”, Skripsi ( repositori.uin-alauddin.ac.id ), h. 21-22. 



 
 

33 
 

Sesuai dengan manfaat diatas, bercerita memiliki tujuan untuk memberikan 

informasi, menanamkan nilai-nilai sosial, nilai keagamaan, serta memberikn 

informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial peserta didik. 

D. Kelebihan dan Kekurangan Metode Kisah 

1. Kelebihan metode Kisah 

Metode kisah memiliki kelebihan dibanding dengan metode lainnya dalam 

proses pembelajaran, diantaranya sebagai berikut: 

a. Mengaktifkan dan membangkitkan semangat peserta didik 

Kelebihan yang pertama ini adalah metode kisah dapat mengaktifkan dan 

membangkitkan semangat peserta didik. Semangat peserta didik dalam belajar 

menjadi hal penting untuk dibangkitkan sehingga peserta didik dapat belajar dengan 

baik dan tujuan pembelajaranpun dapat tercapai. 

b. Mengarahkan emosi 

Emosi peseta didik menjadi bagian penting sebagai kelebihan dari metode 

kisah ini, sebab biasanya sebuah kisah dapat menyentuh emosi serta dapat 

mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran pembaca, sehingga peserta didik dapat 

merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi kisah tersebut sehingga peserta 

didik terpengaruh oleh tokoh dan topik kisah yang diceritakan oleh pendidik. 

c. Mengundang pendengar untuk mengikuti dan merenungkan makna kisah 

Metode kisah selalu memikat karena mengundang pendengarnya untuk 

mengikuti peristiwa dan merenungkan maknanya. 
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d. Mempengaruhi emosi  

Kelebihan keempat dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan 

diawasi, rela, senang, atau benci sehingga bergelora dalam lipatan cerita. 

e. Membekas dalam jiwa dan menarik perhatian 

Kelebihan kelima, ialah metode kisah membekas dalam jiwa dan menarik 

perhatian. Ketika memberikan pelajaran kepada para sahabat rasulullah Saw. 

Seringkali menggunakan metode kisah tentang kehidupan masa lalu. Metode ini akan 

dianggap lebih membekas dalam jiwa orang-orang yang mendengarkannya, serta 

lebih menarik perhatian dan konsentrasi peserta didik 

2. Kekurangan Metode Kisah Islami 

Disamping kelebihan pasti terdapat pula sebuah kelemahan, namun hal 

tersebut juga bisa dihindari atau diminimalisir kemungkinannya, ketika kia ingin 

menerapkan metode kisah ini dalam menyampaikan materi pelajaran, kelemahan 

tersebut antaralain: 

1. Pemahaman peserta didik menjadi sulit ketika cerita itu telah terakumulasi 
oleh masalah lain. 

2. Bersifat monolog dan menjenuhkan peserta didik 
3. Sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud 

sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan. 
4. Waktu banyak terbuang jika cerita tidak tepat.

33
 

Cara mengatasi kekurangan metode kisah Islami adalah sebagai berikut: 

1.Guru dapat menyimpulkan intisari dari kisah tersebut kemudian meminta 
siswa agar dapat menyimpulkan isi dari kisah yang disampaikan, dengan 
metode ini diharapkan bahwa siswa dapat memahami isi cerita dan intisari 
cerita tersebut dengan baik. 

2.Guru dapat membuat sesi tanya jawab agar membuat siswa menjadi aktif. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kisah islami 

merupakan penyampaian materi pembelajaran dengan cara mengisahkan kronologis 

terjadinya sebuah kisah atau peristiwa baik itu kisah yang benar atau hanya sekedar 

fiktif semata. Metode kisah sendiri dalam pendidikan agama merupakan paradigma 

al-Qur‟an dan hadis nabi Muhammad, maupun pengalaman pribadi yang dapat 

dijadikan sebagai pelajaran yang dapat diambil ibrah dan hikmahnya. 

Berdasarkan kisah ini pula, semua memiliki substansi cerita yang valid dan 

tanpa diragukan lagi keabsahannya, utamanya substansi isi dan kisah-kisah dari al-

Qur‟an dan Hadis. Namun kadangkala ke absahan sebuah cerita terbentur pada 

sumber daya manusianya (SDM) yang dalam menyampaikan cerita terjadi banyak 

kelemahan. 

3. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Kisah Islami 

Berikut ini langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh guru dalam 

menyajikan bahan pelajaran yang berkenaan dengan materi Pendidikan Agama Islam 

dalam ranah akidah dan akhlak dengan menggunakan mtode kisah yaitu sebagai 

berikut: 

a. Langkah Persiapan 

1) Guru mempersiapkan pokok bahasan dan sub pokok bhasan dari suatu 

mata pelajaran tertentu secara utuh. 

2) Mengumpulkan penggalan-penggalan kisah Islami yang berhubungan 

dengan sub pokok bahasan 

3) Menyusun tokoh-tokoh dalam kisah tersebut untuk di ingat dan dihafal 

murid 

4) Menyusun pertanyaan-pertanyaan. 
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b. Langkah Pelaksanaan 

1) Guru menyebutkan tema pokok pelajaran dan kisah islami yang akan 

disajikan guna menarik perhatian dan konsentrasi murid. 

2) Kisah-kisah Islami yang disajikan dianalogikan dengan pengamalan-

pengamalan praktis murid dalam kehidupan sehari-harinya. 

3) Dalam penyampaian materinya, gerakan badan, mimik muka harus turut 

mendukung pada penyampaian terutama penegasan inti pelajaran. 

4) Materi pokok pelajaran disampaikan disaat klimaks dari suatu penggalan 

kisah. 

c. Langkah Evaluasi 

1) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dirumah 

2) Guru menanyakan tokoh-tokoh dalam kisah yang telah disajikan 

3) Guru menegaskan kembali inti dari pokok pelajaran 

4) Guru menugaskan untuk membaca dan membuka kembali kelengkapan 

kisah yang telah disajikan.
34

 

Menyampaikan kisah dengan penuh kesungguhan sangat bermanfaat untuk 

membangkitkan semangat dan perasaan positif anak. Perasaan positif inilah yang 

akan mendorong anak untuk lebih mempraktekkan apa yang diceritakan dalam kisah 

tersebut. 
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4. Akhlak Mulia 

1. Pengertian Akhlak Mulia 

Perkataan ”akhlaq” ( berasal dari bahasa Arab) bentuk jamak dari kata 

“khulq” yang menurut bahasa diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabiat.kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian “khalqun” yang berarti 

kejadian, serta erat hubungannya dengan “khaaliq” yang berarti pencipta, dan 

“makhluuq” yang berarti diciptakan.  

Perumusan pengertian “akhlak” timbul sebagai media yang memungkinkan 

adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk dan antara makhluk dengan 

makhluk. Akhlak ialah kebiasaan kehendak. Ini berarti bahwa kehendak itu bila 

dibiasakan akan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak. Contohnya bila 

kehendak itu dibiasakan memberi maka kebiasaan itu ialah akhlak dermawan. 

Menurut Ibnu Miskawaih akhlak adalah suatu perbuatan yang lahir dengan 

mudah dari jiwa yang tulus, tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran lagi. Jadi 

pada hakekatnya akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa 

dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan 

dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. 

Sedangkan Pendidikan akhlak mulia menurut Abuddin Nata adalah proses 

internalisasi nilai-nilai akhlak mulia kedalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai 

tersebut tertanam kuat dalam pola pikir (mindset), ucapan dan perbuatannya, serta 

interaksinya dengan Allah, manusia dengan berbagai strata sosial, fungsi dan 

perannya serta lingkungan alam jagat raya. 

Menurut Muhammad Athiyah al- Abrasyi pendidikan akhlak mulia (budi 

pekerti) adalah jiwa dari pendidikan Islam. Mencapai akhlak yang sempurna adalah 

tujuan sebenarnya dari pendidikan. Tidak diragukan lagi, bahwa akhlak, sikap dan 
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perilaku merupakan salah satu buah dari iman yang kuat dan pertumbuhan sikap 

keberagaman seseorang yang benar. Jika sejak masa kanak-kanaknya, ia tumbuh dan 

berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah swt. Dan terdidik 

untuk selalu takut, ingat, pasrah, dan meminta pertolongan dan berserah diri kepada-

Nya, maka ia akan memiliki kemampuan dan bekal pengetahuan di dalam menerima 

setiap keutamaan dan kemuliaan, disamping terbiasa dengan sikap akhlak mulia.
35

 

Secara umum akhlak Islam dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia dan akhlak 

tercela. Dimana Akhlak mulia harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sedangkan akhlak tercelah harus di jauhi jangan sampai dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dari pemaparan beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan akhlak adalah suatu sifat, perangai, tabiat atau tingkah laku 

yang timbul dengan mudah tanpa terpikir lebih dahulu.
36

 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Jika diperhatikan dengan seksama ilmu akhlak atau pendidikan akhlak akan 

tampak bahwasanya ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas 

tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menyimpulkan apakah perbuatan 

tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak juga 

disebut sebagai ilmu yang membahas tentang upaya mengenal tingkah laku manusia, 

kemudian memberikan nilai atau hukum terhadap perbuatan tersebut, yaitu apakah 

perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan yang baik atau buruk.  

Adapun perilaku manusia yang termasuk dalam perbuatan akhlak yaitu: 
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1) Perbuatan yang timbul sebab seseorang melakukannya dengan sengaja, dan 

sadar ketika dia melakukannya. Inilah yang dimaksud perbuatan-perbuatan 

yang di kehendaki atau perbuatan yang disadari. 

2) Perilaku-perilaku yang timbul dari seseorang sebab tidak dalam kehendak dan 

tidak sadar ketika dia melakukannya. Tetapi dapat di ikhtiarkan 

perjuangannya, untuk berbuat atau tidak berbuat di waktu dia sadar. Inilah 

yang disebut perbuatan-perbuatan samar yang ikhtiar. 

Dalam menentukan suatu perbuatan bahwa ia lahir dengan kehendak atau 

disengaja hingga dapat di nilai baik atau buruk perbuatan tersebut, ada kemudian 

beberapa syarat yang perlu diperhatikan :  

1. Keadaan yang memungkinkan adanya pilihan (bukan karena adanya paksaan), 

dimana ada kemauan (bebas memilih) tindakan apa yang hendak dilakukan. 

2. Mengetahui apa yang hendak dilakukan, yaitu terkait nilai-nilai baik-buruknya 

sebuah perbuatan. 

Sebuah perbuatan akan disebut akhlak baik, jika ia dilakukan berdasarkan 

dengan tutunan syariat Islam, adapun cara yang harus dilakukan ketika hendak 

melakukan kebaikan adalah tentunya dengan terlebih dahulu  memperhatikan syarat 

diterimanya sebuah amalan menurut Syariat Islam. 

Berbicara tentang Ihsanul amal atau syarat diterimanya sebuah amalan, yang 

harus dipahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan ihsanul amal? 

Disini, Ihsan/ahsan artinya baik,sedangkan amal artinya perbuatan. Maka ihsanul 

amal adalah perbuatan yang baik. Sebagai manusia Allah telah menciptakan kita 

dengan begitu istimewanya dengan mengkaruniakan akal yang membedakan kita 

dengan makhluk Allah lainnya. Dimana fungsi akal adalah membedakan mana yang 
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baik dan mana yang buruk. Sebagaimna firman Allah SWT dalam Qur‟an surah Al-

Mulk 67: 2 sebagai berikut: 

                              

 

Terjemahnya:  

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

37
 

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa sudah sepantasnya kita berupaya 

memaksimalkan amal yang baik, yang semoga dari amal atau akhlak baik tersebut, 

bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita diyaumil hisab kelak. Adapun salah 

satu bentuk investigasi pahala adalah dengan beramal baik, yang ketika 

meninggalpun kita bisa mengalirkan sebuah pahala jika semasa hidup kita didunia 

melakukan amalan yang membawa kita pada kebaikan, sehingga orang yang kita ajak 

untuk melakukan amal kebaikan, orang tersebut bisa tetap melakukan amal kebaikan 

tersebut. 

Menurut tafsir Fudhail bin Iyadl ( guru besar imam syafi‟i ) amalan yang 

ahsan harus memenuhi 2 syarat: 

1. Niat yang ikhlas 

Niat yang ikhlas artinya apa yang kita niatkan benar-benar murni semata-mata 

hanya untuk mengharapkan ridho Allah, itulah niat yang ikhlas, apabila kita m  

elakukan perbuatan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain itu artinya apa 

yang kita lakukan itu tidakla ikhlas. Contohnya, kita bersedekah hanya karena ingin 

mendapat pengakuan bahwa kita itu baik, dermawan atau bahkan kaya. 
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2. Cara yang benar 

Maksud dari cara yang benar adalah ittiba Rosul, dan berlandaskan pada 

hukum syara‟. Ketika kita beramal dengan niat yang ikhlas tapi tidak ittiba‟, 

sebaliknya amalan itu akan tertolak. Untuk melakukannya kita membutuhkan ilmu 

baik ilmu agama yang hukumnya fardhu „ain, ataupun ilmu dunia yang hukumnya 

fardhu kifayah. Karena bagaimanapun ketika kita hendak melakukan suatu perbuatan 

harus mengetahui ilmunya, agar kita mampu mengaplikasikan ihsanul amal tadi, dan 

apa yang kita lakukan tadi diterima disisi Allah SWT, yang akan mengantarkan kita 

pada pahala dan surga. 

Jadi ketika kita hendak berbuat atau beramal, dua syarat diatas harus 

diperhatikan, tentunya kita ingin semua amalan kita bermuara hingga ke syurga, maka 

dari itu jangan pernah patah semangat dalam berakhlak baik dan  terus mencari ilmu 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
38

 

3. Dasar Pendidikan Akhlak 

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, Dimana Islam mengatur 

segala hal dalam lini kehidupan kita, adapun setiap ajaran dalam Islam itu memiliki 

dasar pemikiran, begitupula dengan pendidikan akhlak. Adapun yang menjadi dasar 

pendidikan akhlak adalah al-Qur‟an dan al-Hadis, dengan kata lain dasar-dasar yang 

lain senantiasa dikembalikan kepada al-Qur‟an dan al-Hadis. Salah satu ayat al-

Qur‟an yang menjadi dasar pendidikan akhlak seperti pada Q.S.Luqman/31: 17-18. 
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Terjemahnya: 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah).dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri.

39
 

Selain ayat al-Quran, hadis juga menjelaskan tentang pendidikan anak sejak 

dini. Sangat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu diantaranya. 

اوِى َحدَّثَىَا العَبَّاُس ْبُه اْلَىِليِد الدِّ َمْشِفىُّ َحدَّثَىَا َعِلىُّ ْبُه َعيَّاٍش َحدَّثَىَا َسِعْيدُ عَُماَرةَ أَْخبَرَ 

ًِ َو  ُث َعْه  َرُسىُل ّللّا  َصلّى ّللّا َعلَْي الَحاِرُث ْبُه الىُْعَماِن َسِمْعُت أَوََس ْبَه ماَِلِك يَُحدِّ

 ُ       قاَل أَْكِرُمىا أَْوالَدَُكْم َوأَْحِسىُىا أَدَبَُهْم.  َسلََّم أَوًَّ

    

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Al „Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi telah 
menceritakan kepada kami Ali bin Ayyasy telah menceritakan kepada kami  
Sa‟id bin „Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu‟man saya 
mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam, beliau 
bersabda: ”Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka.

40
 

  Memuliakan anak akan menambah rasa cinta anak kepada orang tuanya dan 

salah satu cara untuk membina anak yaitu dengan memuliakan dan memperbaiki 
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tingkah laku anak, dengan memberikan didikan  yang baik sehingga anak itu 

berakhlak  mulia dan tumbuh rasa cinta kepada orang tuanya. 

  Pada surah Luqman ayat 17-18 dan dari hadis Rasulullah saw dari Anas bin 

Malik, keduanya memiliki kesamaan bahwa  seorang anak berhak mendapatkan 

pendidikan akhlak, yang mana pendidikan akhlak tersebut bisa dilakukan salah 

satunya dengan membekali anak dengan kisah-kisah Islami yang nantinya bisa 

menjadi role mode anak dalam bersikap dan menjalankan  kewajibannya sebagai 

seorang hamba.  

Agar kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar maka penting menghadirkan 

sosok pendidik yang profesional dalam berbagai  bidang sehingga tujuan akhir dari 

pendidikan yang dijalankan mampu terealisasikan. Dalam pendidikan Islam demi 

kelancaran proses pendidikan maka seorang pendidik perlu memahami isi kandungan 

dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan hadis Nabi saw. Sosok pendidik 

yang dekat dengan peserta didik akan lebih memberi kemudahan bagi peserta didik 

dalam menerima didikan. 

Dari ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta 

pendidikan akhlak mulia yang harus diteladani untuk menjadi manusia yang hidup 

sesuai dengan tuntutan syariat, yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagian 

umat manusia. Sesunggunya Rasulullah saw adalah contoh serta teladan bagi umat 

manusia yang mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai akhlak yang sangat mulia 

kepada umatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling mulia akhlaknya dan 

manusia yang paling sempurna adalah yang memiliki al-akhlah al-karimah. Karena 

al-akhlak al-karimah merupakan cerminan dari iman yang sempurna.
41
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a. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok yang 

hendak melakukan suatu kegiatan. Tujuan ilmu pendidikan Islam, yaitu sasaran yang 

akan dicapai oleh seseorang atau kelompok orang yang akan melaksanakan 

pendidikan Islam. Yang  dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah target yang ingin 

dicapai suatu proses pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan dapat mempengaruhi 

performance manusia. 

Konsep Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa seseorang, darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan pikiran 

terlebih dahulu. Akhlak meliputi jangkauan yang sangat luas dalam segala aspek 

kehidupan manusia. Akhlak meliputi hubungan hamba dan Tuhannya (Vertikal) 

dalam bentuk ritual keagamaan dan berbentuk hubungan sesama manusia 

(Horizontal) dan juga sikap dan sifat yang terpantul terhadap sesama makhluk (alam 

semesta). 

Zakia Darajat mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan akhlak adalah untuk 

membentuk karakter-karakter muslim yang memiliki sifat-sifat terpuji. Dalam ajaran 

Islam, akhlak tidak dapat dipisahkan dari iman. Iman adalah pengakuan hati, 

sedangkan akhlak adalah pantulan iman yang berwujud dalam bentuk perilaku,ucapan 

dan sikap. Iman adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, sedangkan akhlak adalah 

bukti keimanan dalam perbuatan, dimana hal tersebut dilakukan dengan kesadaran 

dan karena Allah swt semata. 

Adapun tujuan pendidikan akhlak tidak lepas dari dasar yang 

menjadipedoman pendidikan akhlak tersebut yaitu al-Qur‟an dan Sunnah. Dari 

pedoman dasar tersebut terdapat arah tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya 
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pribadi atau masyarakat yang berakhlak Islam yaitu akhlak yang sesuai dengan 

tuntunan al-Qur‟an dan Sunnah. 

Oleh karena itu bisa disimpulkan tujuan daripada pendidikan akhlak yaitu 

untuk menjadikan peserta didik mampu melakukan nilai-nilai keimanan dengan baik 

sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat didalam al-Qur‟an dan As-sunnah.
42

 

b. Metode Pembinaan Akhlak 

Pembinaan akhlak adalah tumpuan perhatian pertama dalam ajaran Islam. Hal 

ini bisa kita lihat  dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang tujuan 

utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia.  

Islam sendiri sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan 

akhlak, dimana hal tersebut dapat dilihat dari adanya perhatian Islam terhadap 

pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik, sebab dari jiwa 

yang baik inilah akan menghasilkan perbuatan yang baik, yang nantinya akan 

menjadi kebiasaan yang membentuk karakter atau akhlak  islami dalam diri peserta 

didik. 

Adapun metode pembinaan akhlak menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendidik dengan Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan adalah hal yang paling efektif dan berhasil 

dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental, dan sosialnya. 

Pendidik adalah panutan dan idola dalam pandangan anak, dan contoh yang baik di 

mata mereka. Dari sini keteladanan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada 
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baik dan buruknya anak. Untuk itu, lingkungan keluarga sebisa mungkin memberikan 

keteladanan bagi anak. Dengan keteladanan memudahkan anak untuk menirunya. 

2. Mendidik dengan Kebiasaan 

Setiap manusia yang dilahirkan membawa potensi, salah satunya berupa 

potensi beragama. Potensi beragama ini dapat terbentuk dalam diri anak melalui dua 

faktor, yaitu faktor pendidikan Islam dan faktor pendidikan lingkungan yang baik. 

Pemberiaan contoh kebiasaan yang baik pada diri anak dapat melahirkan karakter 

anak yang berakhlak mulia. 

3. Mendidik dengan Nasihat 

Salah satu metode pendidikan yang efektif dalam membentuk keimanan anak, 

akhlak, mental, dan solusinya adalah metode mendidik dengan nasihat. Hal ini 

disebabkan nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti 

tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. 

4. Mendidik dengan Perhatian atau Pengawasan 

Maksud dari pendidikan dengan perhatian adalah mengikuti perkembangan 

peserta didik dan mengawasinya dalam pembentukan akidah, akhlak, mental dan 

solusinya. Begitu juga dengan terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik 

dan intelektualnya. Tidak diragukan bahwa mendidik dengan cara ini dianggap 

sebagai salah satu dari asas kuat dalam membentuk manusia yang seimbang, yaitu 

yang memberikan semua haknyasesuai dengan porsinya masing-masing.  

5. Mendidik dengan Hukuman 

Hukuman diberikan apabila metode-metode yang lain sudah tidak dapat 

merubah tingkah laku anak, atau dengan kata lain car a hukuman merupakan jalan 
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terakhir yang ditempuh oleh pendidik, apabila ada perilaku peserta didik yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam. Sebab hukuman merupakan tindakan tegas untuk 

mengembalikan persoalan ditempat yang benar.
43

 

5. Akidah Akhlak 

Mata pelajran akidah akhlak adalah salah satu bagian dari mata pelajaran 

pendidikan agama Islam pada Madrasah Ibtidayyah yang digunakan untuk 

mengarahkan pemahaman dan penghayatan terhadap keyakinan dan keimanan serta 

perilaku siswa yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan  sehari-hari yaitu 

dalam perilaku yang memancarkan iman takwa kepada Allah swt. Sesuai dengan 

ketentuan al-Qur‟an dan Hadis. 

Pada penelitian ini peneliti hendak memberikan materi pelajaran khusus pada 

penekanan pembinaan akhlak mulia peserta didik, oleh karena itu peneliti memilih 

mata pelajaran akidah akhlak, sebab dalam pembelajaran akidah akhlak terdapat 

materi pembinaan akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlak Mahmudah ( 

Akhlak Terpuji).  

Berikut ini beberapa akhlak terpuji (Mahmudah) yang hendak di sampaikan 

pada mata pelajaran akidah akhlak: 

1. Sifat Sabar 

Sabar adalah kekuatan jiwa seorang mukmin yang tenang dan yakin akan 

rahmat Allah dan percaya pada janji dan keadilan-Nya dimana jiwa yang takwa dan 

kuat mengalahkan dan menguasai nafsunya, serta tkut akan kemurkaan Tuhannya 

sehingga dapat mengalahkan keinginannya. 
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2. Sifat Benar atau Jujur 

Benar ialah memberitahukan (menyatakan) sesuatu yang sesuai dengan apa 

adanya, artinya sesuai dengan kenyataan.  

3. Sifat Amanah 

Amanah menurut bahasa (etimologi) ialah kesetiaan, krtulusan hati, 

kepercayaan (istiqomah) atau kejujuran.  

4. Sifat Adil 

Adil adalah tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Bila 

seseorang mengambil haknya dengan cara yang benar atau memberikan hak orang 

lain tanpa mengurangi haknya, itulah yang dinmakan tindakan adil. 

5. Sifat Kasih sayang 

Pada dasarnya sifat kasih sayang (ar-rahmah) adalah fitrah yang di 

anugerahkan Allah kepada makhluk-Nya.  

6. Sifat Malu 

Rangkaian dari sifat ini adalah malu terhadap Allah dan malu terhadap diri 

sendiri dikala melanggar peraturan-peraturan Allah swt. 

7. Memelihara Kesucian 

Menjaga diri dari segala keburukan dan memelihara kehormatan hendaklah 

dilakukan pada setiap waktu. Dengan penjagaan diri secara ketat, maka dapatlah diri 

dipertahankan untuk selalu berada pada status khair-annas (sebaik-baik manusia).
44
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pendekatan dari penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 

yang dapat diamati dari orang-orang (objek itu sendiri).
45

 Oleh karena itu peneliti 

terjun langsung kelapangan dan  terlibat langsung. Pendekatan deskriptif kualitatif 

pada penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mendeskripsikan materi yang 

diajarkan dalam membina akhlak mulia peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto, 

melalui metode kisah. 

Adapun pada penelitian ini memberikan gambaran yang sistematis, cermat 

dan akurat mengenai kegiatan membina akhlak yang hendak dilaksanakan dan 

berlangsung di MTs Negeri 2 Jeneponto. Jadi, pada penelitian ini data yang diperoleh 

tidak berupa angka-angka, melainkan data yang dinyatakan secara simbolik berupa 

kata-kata. 

Walaupun penelitian ini hanya memfokuskan pada data yang sifatnya 

kualitatif, tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika di perlukan, adapun 

pendiskripsian data kuantitatif tersebut dalam bentuk ungkapan. Dimana data 

kualitatif ini diolah kedalam tabel frekuensi dan dicari distribusi presentasenya. 

Kemudian peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut.  
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Peneliti berusaha mengkaji penelitian ini secara mendalam dan terperinci dari 

suatu konteks, dimana penelitian ini dilakukan untuk meneliti pembinaan akhlak 

mulia di MTs Negeri 2 Jeneponto. 

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah MTs Negeri 2 Jeneponto.  MTs 

Negeri 2 Jeneponto adalah salah satu madrasah Tsanawiyah menengah pertama yang 

terletak di Jl. Sungai Kelara‟ No.3 tepatnya berada di wilayah provinsi Sulawesi 

Selatan kabupaten Jeneponto. Yang terdiri dari 1590 ribu peserta didik, 67 pendidik, 

23 kelas dan 8 ekstrakulikuler. Sekolah dengan basic keagamaan ini merupakan 

lokasi yang tepat untuk diterapkannya metode Kisah Islami dalam membina akhlak 

mulia peserta didiknya. Karena itulah peneliti tertarik dan memilih MTs Negeri 2 

Jeneponto sebagai lokasi penelitian yang strategis dalam mengimplementasikan 

metode Kisah Islami untuk membina akhlak mulia peserta didik.  

Peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para siswa di MTs 

Negeri 2 Jeneponto kelas VIII2. Yang berjumlah 36 siswa. Adapun perencanaan 

waktu penelitian dimulai dari dari Tanggal 15 November 2021 sampai dengan 30 

November 2021. Dalam penelitian ini, penulis memilih MTs Negeri 2 Jeneponto 

sebagai obyek penelitian yang didasarkan pada: 

a. Kualitas lokasi yang merupakan salah satu MTs yang mempunyai sarana dan 

prasarana yang memadai. 

b. MTs Negeri 2 Kelara‟ merupakan salah satu pendidikan Madrasah 

Tsanawiyah yang sangat memperhatikan perkembangan pengetahuan agama 

peserta didiknya. 

c. Pembinaan akhlak mulia pada peserta didik merupakan salah satu 

pengembangan kurikulum di MTs Negeri 2 Jeneponto. 
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Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 2 Jeneponto kelas VII yang 

berjumlah 50 yang menjadi sampel dari penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan 

pedagogis dan psikologis:  

a. Pendekatan Pedagogis 

Pendekatan pedagogis digunakan untuk mengkaji dan mendalami berbagai 

pandangan dari pakar pendidikan tentang pandangan dan landasan yang 

melatarbelakangi implementasi metode kisah Islami. Kemudian untuk mengetahui 

kemampuan pendidik yang meliputi: pemahaman terhadap kondisi peserta didik, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, dan pemahaman terhadap penilaian pembelajaran. 

b. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan psikologis untuk meneliti gejala psikologis yang ditunjukkan oleh 

peserta didik dan pendidik baik itu pada saat dalam proses pembelajaran maupun 

sesudahnya. Dengan adanya pendekatan psikologis selain untuk mengetahui tingkat 

keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan, juga dapat digunakan sebagai   

alat untuk memasukkan nilai-nilai agama kedalam jiwa peserta didik sesuai dengan 

usianya.
46

  

Tanpa didasari dengan pandangan Psikologis, bimbingan dan pengarahan 

yang bernilai Pedagogis tidak akan menemukan sasarannya yang tepat, yang 

berakibat pada pencapaian produk pendidikan yang tidak tepat pula. Antara 

paedagogik (ilmu pendidikan) dengan psikologi (dalam hal ini psikologi pendidikan) 

saling mengembangkan dan memperkokoh dalam proses pengembangan 
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akademiknya lebih lanjut, juga dalam proses pencapaian tujuan pembudayaan 

manusia melalui proses kependidikan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian yang dilakukan akan 

menggunakan dua metode diatas, dengan harapan peneliti dapat  menyajikan hasil 

penelitian yang rasional, objektif dan sesuai dengan ketentuan penyusunan karya tulis 

ilmia. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang dapat 

memberikan data. Peneliti yang menggunakan kuisioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang 

memberi respon atau orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan yang tertulis maupun yang lisan.
47

 

Sumber data penelitian ini digali dari sumber data utama yang berupa kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan data statistik, sehingga beberapa data 

yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Sumber data utama (primer), yaitu data yang diambil melalui wawancara 

1) Guru Akidah akhlak MTs negeri 2 Jeneponto. 

2) Peserta didik 

b. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, 

tidak secara langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder 

biasanya berwujud data dokumentasi atau data yang telah tersedia. Adapun 

dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dokumen-

dokumen yang meliputi: 
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1. Profile MTs Negeri 2 Jeneponto  

2. Kepala sekolah MTs Negeri 2 Jeneponto 

3. Buku-Buku dan jurnal tentang Implementasi Metode Kisah Islami dalam 

Membina Akhlak Mulia peserta didik. 

4. Sumber-sumber lain yang memungkinkan bisa memberi peneliti 

informasi, serta data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada.   

5. Struktur organisasi MTs Negeri 2 Jeneponto. 

6. Data pendidik, karyawan dan siswa. 

7. Keadaan sarana dan prasarana. 

Penelitian ini akan mengeksplorasi data kualitatif yang berhubungan dengan 

setiap fokus penelitian yang diamati, dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, 

maka dokumentasi atau catatan yang menjadi sumber data penelitian. 

Pada saat melakukan penelitian diperlukan prosedur atau desain. Prosedur itu 

berdasarkan rencana yang ditetapkan sebelumnya. S. Nasution, mengatakan bahwa, 

Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis 

data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan penelitian itu.
48

 

Secara terinci prosedur penelitian tindakan ini dapat dijabarkan dalam uraian 

berikut: 

a. Tahapan perencanaan atau planning yang meliputi persiapan penelitian, 

menyiapkan lebar observasi peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran, 

pembuatan perangkat pembelajaran, persiapan sarana dan prasarana 

penelitian, menentukan indikator kinerja, serta alat-alat lainnya yang 
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dibutuhkan dalam bercerita, yang beriontasi pada pembinaan akhlak mulia dan 

menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan atau acting tahapan ini meliputi penjelasan 

singkat tentang model metode kisah islami kepada peserta didik. Yang 

kemudian melaksanakan segala tindakan yang tertuang dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan materi yang dipelajari, 

membuat soal tes, sera melaksanakan tes dan penelitian di akhir pembelajaran 

setiap mid semester dan semester. 

c. Tahap pengamatan atau observing yaitu meliputi pembutan instrument 

penelitian, melaksanakan pengamatan, pencatatan, serta menginterpretasikan, 

terhadap berlangsungnya pembelajaran, pengumpulan data bernilai evaluasi 

peserta didik setelah mendapat tindakan menganalis data serta menyusun 

langkah-langkah. 

d. Tahapan Refleksi, pada tahap ini data-data yang diperoleh pengamatan 

dikumpulkan untuk di analisis secara mendalam. Selanjutnya, diadakan 

refleksi terhadap hasil analisis sehingga dapat diketahui ada tidaknya 

peningkatan peranan metode kisah islami sebelum dan sesudah penyajian 

materi. Hasil belajar inilah yang nantinya digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pelaksanaan pembinaan berikutnya.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang penting dan sangat 

menentukan dalam proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Karena data 

yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian didapatkan melalui 

instrumen. Dalam penelitian ini secara tidak langsung peneliti sendiri berperan 

sebagai bagian daripada instrumen penelitian ini. 
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Adapun instrumen yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman Wawancara  

Salah satu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 

interview/wawancara, yaitu kegiatan mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden dan informan. Interview (wawancara) adalah suatu 

bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan.
49

 Adapun jenis  wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur 

Wawancara semi terstruktur adalah metode penyelidikan kualitatif yang 

menggabungkan seperangkat pertanyaan terbuka yang telah ditentukan sebelumnya 

(pertanyaan yang mendorong diskusi) dengan kesempatan bagi pewawancara untuk 

mengeksplorasi tema atau respons tetentu lebih lanjut.  

Wawancara semi tertsruktur tidak membatasi responden pada 

serangkaianjawaban yang ditentukan sebelumnya (tidak seperti kuisioner tertruktur). 

Wawancara tertsuktur digunakan untuk memahami bagaimana intervensi bekerja dan 

bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Hal ini juga memungkinkan responden untuk 

membahas dan mengangkat masalah yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh 

peneliti.
50

  

2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi merupakan daftar pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Instrumen ini digunakan untuk 

                                                             
49

H.M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif  (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 123. 

50
Rina Hayati, “Pengertian wawancara, Tujuan, Jenis, Ciri, dan Cara membuatnya”, Official 

Website Of  Rina Hayati. http://penelitianilmiah.com/wawancara/ (16 Agustus 2021). 

http://penelitianilmiah.com/wawancara/


 
 

56 
 

memperoleh data tentang aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran Akidah 

Akhlak dengan menggunakan metode Kisah Islami. Keterampilan peserta didik dapat 

diamati dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan kooperatif peserta 

didik yang dilatihkan, yaitu berada dalam tugas, mengambil giliran dan berbagai 

tugas, mendorong adanya partisipasi, menggunakan kesepakatan, mendengarkan 

dengan aktif bertanya, menafsirkan, memeriksa ketepatan, dan mengkolaborasi. 

Keterampilan bercerita peseta didik diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan 

dalam internal tertentu.
 

3. Pedoman dokumentasi 

Pedoman studi dokumentasi untuk memperoleh data dokumen tentang profil 

sekolah, data jumlah penduduk, data tentang jumlah peserta didik di MTs Negeri 2 

Jeneponto, serta jadwal pelajaran. Termasuk pula data-data kelas yang diteliti, 

pengurusan adminitrasi yang peneliti butuhkan untuk kelengkapan penyusunan 

propasal ini, papan potensi,  beserta foto-foto yang diambil pada saat berlangsung 

proses pembelajaran dikelas. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah interview/wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung dan informan kepada responden. Masri Singarimbun menyatakan bahwa 

wawancara  merupakan proses interaksi dan komunikasi. Adapun faktor-faktor yang 

terlihat didalamnya adalah pewawancara, responden, informan, dan topik penelitian 

yang tertuang dalam daftar pertanyaan, serta situasi pada saat berlangsungnya proses 

wawancara. Suharismi Arikunto menjelaskan bahwa tes adalah: 
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Serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 
yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

51
 

Berdasarkan pengertian tentang tes hasil belajar diatas, maka dalam penelitian 

ini tes hasil belajar digunakan untuk mengukur penguasaan dan kemampuan peserta 

didik secara individual setelah menerima pebelajaran dalam waktu yang telah 

ditentukan, dan sebagai alat/ instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang sejauh mana peningkatan hasil belajar peserta didik di kelas VII setelah 

melakukan pembelajaran yang akan diuji cobakan. 

2. Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain 

penelitian yang sedang dilakukan. 

Young dan Schmidt dalam abustam menyatakan bahwa observasi dapat 

didefenisikan sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap 

fenomena-fenomena yang nampak, dimana observasi dilakukan untuk mendapatkan 

data hasil pengamatan.
52

 

Jadi pada observasi ini penulis pergunakan untuk mengumpulkan data tentang 

partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan implementasi metode kisah 

Islami dalam membina akhlak mulia peserta didik sesuai dengan data yang penulis 

butuhkan.  
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3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi terkait dengan 

pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian, guna untuk mencari data mengenai 

hal-hal baik itu berupa catatan, traskrip, atau dokumen-dokumen lainnya, dan 

mencatat semua yang diperlukan. Adapun tujuan penulis adalah untuk memperoleh 

data sebagai pelengkap dari data-data yang didokumentasikan, misalnya data peserta 

didik, absensi kehadiran peserta didik, foto-foto kegiatan pembelajaran, daftar nilai 

dokumen adminitratif dan data-data yang relevan dengan penelitian.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Pengolahan 

yang dimaksud untuk mengubah data kasar menjadi data yang lebih halus dan lebih 

bermakna, sedangkan analisis dimaksudkan untuk mengkaji data. 

a. Pengolahan data 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

mengolah data dengan menggunakan metode:  

Kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data yang 

berupa uraian yang diperoleh dari hasil observasi dan interview. 

b. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 
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Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1)  Tahap pertama adalah melakukan penyajian data. Maksudnya adalah 

menyajikan data yang akan disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan 

dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi 

terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan 

menjadi lebih objektif.  

2)  Tahapan kedua reduksi data,  yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. 

Dimana kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan 

hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan reduksi data 

menyangkut pembinaan akhlak mulia disetiap kegiatan pembelajaran di MTs 

Negeri 2 Jeneponto.  

3) Tahapan ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan 

kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara 

induktif atau menjawab rumusan masalah. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran 

data yang penulis temukan dilapangan. Dimana cara yang dilakukan dalam proses ini 

adalah dengan triangulasi. Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data. Terkait triangulasi data dalam penelitian ini, ada 

dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan 

metode.   
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1. Triangulasi sumber  

Triangulasi ini dilakukan dengan cara pngecekan data (cek, cek ulang dan cek 

silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber 

informan dengan pertanyaan yang sama.  Cek ulang berarti melakukan proses 

wawancara secara berulang mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. 

Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan 

informan lainnya.  

Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara: 

a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan berikutnya. 

b. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

c. Membandingkan hasil wawancara yang pertama dengan hasil berikutnya. 

Penekanan dari hasil perbandingan ini untuk mengetahui alasan-alasan 

terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.
53

 

2.Triangulasi Waktu 

Pada triangulasi ini, suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda-beda 

untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan data dalam waktu yang berbeda. Jika 

hasil pengujian mendapatkan data yang berbeda maka peneliti bisa melaksanakan 

pengujian secara berulang hingga memperoleh data yang pasti dan akurat.
54

 

Untuk tahap penulisan laporan, secara teknisi penelitian ini mengacu pada 

pedoman penulisan karya tulis ilmia tahun 2013 yang diterbitkan oleh Biro 

universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassa 

                                                             
53

Samsul Irawan, “Implementasi Metode Bercerita dalam Menanamkan Akhlak Mulia Bagi 

Peserta Didik di SDN 60 Salubattang Kota Palopo”, Thesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN 

Alauddin, 2017), h. 67-69. 

54
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian (Gowa: Pusaka Al-

Maidah, 2019). h. 98. 



 
 

61 
 

BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum MTs Negeri 2 Jeneponto 

MTs Negeri 2 Jeneponto adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang 

MTs di Kec. Kelara‟, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sekolah ini awal mulanya 

berdiri pada tahun 1961 sebagai pecahan dari PGA sekitar tahun 1961-1977. 

Kemudian di tahun 1977, berubah menjadi MTs Swasta dari tahun 1977-1987. 

Selanjutnya mengalami perubahan nama lagi dari MTs Swasta  menjadi MTs Filiyah 

pada tahun 1987-1997. Kemudian pada tahun 1997 inilah, status MTs yang awalnya 

dari swasta berubah menjadi negeri dengan perubahan nama sekolah menjadi MTs 

Negeri Kelara‟, lalu pada pertengahan tahun 2017, MTs Negeri 1 Kelara mengalami 

perubahan nama kembali menjadi MTs Negeri 2 Jeneponto.  Saat ini MTs Negeri 2 

Jeneponto sudah meraih akreditas A sebagai sekolah menengah pertama terfavorit di 

Jeneponto, dengan nomor SK akreditas 614/BAN-SM/SK/2019. Di bawah pimpinan 

kepala sekolah Dr. Hj. Nuraedah, S.Ag.,M.Pd. MTs Negeri 2 Jeneponto memiliki 59 

orang tenaga pendidik, 23 ruang kelas, 14 toilet sekolah, 1 gedung lab Biologi, 1 

gedung lab Komputer, 1 gedung UKS, 1 Musholah dan 1 gedung ruang perpustakaan, 

8 ekstrakulikuler dengan jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 1766. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 

Daftar Prasarana dan Sarana MTs Negeri 2 Jeneponto 

NO NAMA BARANG BANYAKNYA Keterangan 

1 RKB 23 Baik  
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2 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

3 Ruang Komputer 1 Baik  

4 Kantor Kepala Sekolah 1 Baik 

5 Ruang UKS 1 Baik  

6 WC 14 Baik  

7 Mushollah 1 Baik  

8 Lapangan Bola Volley 1 Baik  

Sumber Data: Kantor MTs Negeri 2 Jeneponto 2021 

Banyaknya jumlah siswa tentunya membutuhkan pula tenaga pendidik yang 

mumpuni, tercatat di MTs Negeri 2 Jeneponto terdapat 59 orang tenaga pendidik. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 

Daftar Nama Guru di MTs Negeri 2 Jeneponto 

NO NAMA  JABATAN 

1 Dr. Hj. Nuraedah, S.Ag.,M.Pd Kep. Sekolah 

2 Hj. Nurjannah Z, S.Ag.,MM Guru Bahasa Arab 

3 Nurdiana, S.Ag. Guru Bahas Inggris 

4 Drs. H. Ahmad  Guru Bahasa Inggris 

5 St. Hasmiati, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 

6 Irsal Hidayat, S.Pd.,MM Guru Matematika 
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7 Dra. Sitti Bayang Guru Kelas  

8 Baso Jaya, S.PdI Guru Akidah Akhlak 

9 Mahayuddin Tae, S.PdI Guru IPA Terpadu 

10 Abdul Rajab Abdullah, S.Ag Guru Fiqih 

11 Amrullah Adjis Maladi, S.Ag Guru Bhs Arab 

12 Nurhayati  Guru Fiqih 

14 Nurwahidah, S.Ag Sejarah Kebudayaan Islam 

15 Hj. Hariati, S.Pd Bhs Indonesia 

16 Amiluddin, S.PdI Al-Qur‟an Hadis 

17 Samsinar S, S.PdI Akidah Akhlak 

18 Nurhayani, S.PdI Seni Budaya 

19 Saminda, S.Pd IPS Terpadu 

20 Hasnawati, S.PdI Akidah Akhlak 

21 Sakarani, S.Pd.,M.Pd Matematika 

22 Rahmawati, S.pdI BK 

23 H. Muhammad Tahir, S.Ag Al-Qur‟an dan Hadis 

24 Saktriani Said, S.Ag Seni Budaya 

25 Armiati, S.Pd IPA Terpadu 

26 Rostia, S.PdI Akidah Akhlak 
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27 Rustamin M, S.Pd Olahraga 

28 Saripuddin, S.PdI Olahraga 

29 Rosdiani, S.PdI Bhs Inggris 

30 Supiati, S.PdI Akidah Akhlak 

31 Susianti, S.Pd Matematikan 

32 Ray Wiranda Putra, S.SI Sejarah Kebudayaan Islam 

33 Nurbiah, S.PdI Akidah Akhlak 

34 Rosma Syam, S.Pd Bhs Inggris 

35 Efendi, S.Pd.I Prakarya 

36 Syaiful, S.PdI Fiqih 

37 Fatmawaty, S.Pd Bhs Indonesia 

38 Sahrir, S.PdI Al-Qur‟an Hadis 

39 Sri Astuti, S.PdI Fiqih 

40 Kasmawati, S.Pd IPA Terpadu 

41 Muh. Hasbi Jamal, S.Pd Matematika 

42 Raboddin, S.Pd  Matematika 

43 Burhanuddin, S.PdI Sejarah Kebudayaan Islam 

44 Rita Rosmalasari R, S.Pd Bhs Inggris 

45 Asmal Hidayat, S.Pd Olahraga  
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46 Samsiah, S,PdI Akidah Akhlak 

47 Sahiruddin, S.Pd Matematika  

48 Irwan, S.Pd IPA Terpadu 

49  Hj. Sangnging  Bhs Indonesia 

50 St. Nur Aisyah Muflihah, S.Pd Seni Budaya 

51 Syurianti Kr Somba, S.Pd Al-Qur‟an Hadis 

52 Widarwani, S.Pd IPS Terpadu 

53 Anika Putri Arief, S.Pd Bhs Inggris 

54 Jusmaeni, S.Pd Bhs Arab 

55 Nurhikmah, S.Pd Prakarya 

56 Sudirman, S.Pd IPS Terpadu 

57 Nurhayati, S.Pd Bhs Arab 

58 Ihdiana, S.Pd.,M.Pd.I Fiqih 

59 Nirawanti Triutami, S.Pd IPA Terpadu 

Sumber Data: Kantor MTs Negeri 2 Jeneponto 2021 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya MTs negeri 2 Jeneponto 

memiliki tenaga pendidik sebanyak 59 orang, dimana periode kepemimpinan kepala 

sekolah MTs Negeri 2 Jeneponto baru saja dipimpin oleh kepala sekolah baru awal 

tahun 2021 tepatnya dibulan Juli kemarin, Dimana MTs Negeri 2 Jeneponto sekarang 

dipimpin oleh Dr. Hj. Nuraedah, S.Ag.,M.Pd.  
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Letak MTs Negeri 2 Jeneponto terletak disekitar perumahan penduduk yang 

notabene masyarakat disekitarnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta seperti, 

buruh bangunan, petani dan pedagang kaki lima. Akan tetapi masyarakat sekitar 

memiliki tingkat kepeduliaan dan kekeluargaan yang tinggi. Gotong royong pun 

masih terjalin diantara mereka. Sebagian besar masyarakat di MTs Negeri 2 

Jeneponto berpendidikan SLTA. Namun diantara mereka, sekitar 50% masyarakat 

mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Agama Islam adalah agama yang dianut 

oleh masyarakat sebanyak 99%, sedang sekitar 1 % adalah umat kristiani. Adapun 

secara keseluruhan peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto beragama Islam. 

1. Deskripsi Data 

Peneliti mengambil data dari guru-guru yang mengajar di MTs Negeri 2 

Jeneponto. Semua guru dijadikan sampel sekaligus data-data penelitian tentang 

bagaimana implementasi metode kisah Islami dalam membina akhlak peserta didik, 

dimana hal ini diperoleh dari hasil wawancara, angket studi dokumentasi dan melihat 

langsung proses penyampaian kisah Islami yang disampaikan oleh guru akidah 

Akhlak di MTs Negeri 2 Jeneponto. Dalam beberapa kesempatan peneliti berperan 

langsung sebagai pendidik, sekaligus turut mengimplementasikan metode Kisah 

Islami dalam proses penyampaian materi pembelajaran di Kelas VIII. 2.  

Adapun wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru akidah akhlak, 

sedangkan informasi tambahan yang dianggap perlu, diambil dari hasil wawancara, 

dengan guru wali kelas VIII.2 dan peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto. 

1. Sarana dan Prasarana 

 MTs Negeri 2 Jeneponto merupakan lingkungan pertama bagi peserta didik 

setelah ia melalui pendidikan sekolah dasar dan pembinaan dari orang tuanya di 

lingkup keluarganya masing-masing. Oleh karena itu, MTs Negeri 2 Jeneponto di 
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usahakan menjadi tempat yang menyejukkan dan menyenangkan bagi kehidupan 

peserta didik. Untuk itu maka MTs Negeri 2 Jeneponto dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang memenuhi syarat, sesuai dengan usia anak wajib belajar 12 tahun 

keatas.  

Dimana sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana mendukung dan 

memperlancar jalannya proses pembelajaran. Maka sarana yang disediakan tersebut 

hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Sarana tersebut dapat membantu pendidik dalam berbagai metode atau teknik 

mengajar dalam proses pembelajaran.  

2) Sarana tersebut dapat membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan 

yang sesuai dengan minat, usia dan kemampuan peserta didik. 

Sarana dan prasarana yang disediakan di MTs Negeri 2 Jeneponto mengacu 

pada garis-garis program pengembangan, berikut ini adalah sarana dan prasarana 

yang digunakan di MTs Negeri 2 Jeneponto: 

Tabel
 

Sarana dan prasarana di MTs Negeri 2 Jeneponto 

 

 
No 

 
Sarana 

 
Jumlah 

 
Keterangan 

 
1 

 
Meja guru dan murid 

 
598 

 
Baik 

 
2 

 
Kursi guru dan murid 

 
598 

 
Baik 

 
3 

 
Papan Tulis 

 
23 

 
Baik 

 
4 

 
Computer  

 
20 

 
Baik 

 
5 

 
Lemari besar untuk guru 

 
23 

 
Baik 
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6 

 
Perpustakaan  

 
1 

 
Baik 

 
7 

 
Usaha Kesehatan Sekolah 

 
1 

 
Baik 

 
8 

 
WC 

 
14 

 
Baik 

 
10 

 
Musholah 

 
1 

 
Baik 

 
Sumber Data: Kantor MTs Negeri 2 Jeneponto 
 
2. Kegiatan Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di MTs Negeri 2 Jeneponto selama di 

masa pendemi ini dimulai pukul 07:30 WITA  sampai dengan 10: 30 WITA, berbeda 

dengan jadwal belajar MTs Negeri 2 Jeneponto pada biasanya yang di mulai pukul 

07:30 WITA sampai dengan pukul 12:30 WITA. Dalam proses mengajar satu hal 

yang wajib diperhatikan oleh seorang pendidik yaitu metode mengajarnya. Hal ini 

penting diperhatikan karena yang dihadapi adalah anak-anak yang memasuki masa 

remaja awal yaitu usia 11-15 tahun. Dimana pada usia ini peserta didik cenderung 

dalam rasa ingin tahu yang besar  dan mulai banyak meniru apa yang dia lihat, hal 

inilah yang kemudian cenderung membentuk bagaimana akhlak anak. Oleh karena 

itu, untuk kemudian memberikan gambaran akhlak yang baik kepada peserta didik, 

dibutuhkan sebuah metode yang tepat dalam mewujudkan akhlak terpuji dalam diri 

peserta didik.  

Secara umum metode pembelajaran yang biasa digunakan di MTs Negeri 2 

Jeneponto adalah metode ceramah, metode kisah, inquiry, sosiodrama dan karya 

wisata. Ke empat metode inilah yang sering digunakan dan disukai oleh peserta didik. 

Adapun kegiatan pembelajaran di MTs Negeri 2 Jeneponto adalah sebagai berikut: 
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1. Kegiatan Pembukaan 

a. Ketua kelas mengarahkan peserta didik yang lain untuk serentak berdiri, 

kemudian memberi salam kepada Bapak/Ibu guru, lalu kemudian 

mempersilahkan peserta didik yang lain untuk duduk dengan rapi. 

b. Kemudian ketua kelas memimpin peserta didik yang lain untuk membaca 

do‟a sebelum belajar. 

c. Absensi  

2. Kegiatan Awal  

a. Apersepsi dan mengulas 

b. Tanya jawab 

3. Kegiatan Inti 

a. Penjelasan materi pembelajaran 

b. Ada contoh- contoh melalui metode Kisah Islami 

4. Kegiatan Akhir 

a. Evaluasi  

b. Pembetulan  

Kegiatan inti (pemberian materi pelajaran) yang dilakukan terdiri dari 

pengenalan ayat-ayat pendidikan yang berkaitan dengan materi yang dibawakan, 

pemberian tugas (Science) sesuai tema, yang diakhiri dengan pembacaan buku kisah 

atau kadang pemaparan kisah yang dilakukan secara langsung oleh pendidik. Pada 

saat jam istirahat, peserta didik yang membawa bekal dari rumah, sebelum makan 

mereka diarahkan untuk membaca do‟a sebelum makan dan menggunakan tangan 

kanan ketika hendak makan. Begitupun dengan peserta didik yang jajan disekolah 

dianjurkan hal yang sama. Kemudian setelah kegiatan belajar selesai, ketua kelas 
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menyiapkan para peserta didik untuk membaca do‟a sesudah belajar dan memberi 

salam kepada pendidik. 

Setiap harinya peserta didik di MTS Negeri 2 Jeneponto selalu dibiasakan 

melakukan hal-hal baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Para wali kelas menjalin 

komunikasi yang baik dengan peserta didik dengan memberikan arahan agar peserta 

didik senantiasa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik disekolah maupun dirumah. 

Di usia tahapan awal remaja peserta didik inilah arahan terkait pembiasaan kehidupan 

beragama merupakan faktor utama, karena di fase inilah masa paling penting dan 

tepat untuk memberikan pondasi bagi kehidupannya kelak.  

Proses pembelajaran di MTs Negeri 2 Jeneponto sangat memperhatikan 

tingkat minat dan kemampuan peserta didiknya. Dimana pada saat penyampaian 

materi pelajaran selalu berisi bimbingan, nasehat dan pengetahuan agama. Dalam 

menyampaikan materi pelajaran tersebut pendidik menggunakan berbagai metode, 

salah satunya adalah penyampaian materi dengan menggunakan metode Kisah Islami. 

Dimana dengan adanya metode kisah Islami ini, materi yang disampaikan menjadi 

lebih mudah dipahami dan diserap oleh peserta didik, peserta didik menjadi lebih 

antusias, dalam mendengarkan kisah Islami ditambah dengan improvisasi yang 

menarik dan penggunaan intonasi yang tepat.  

Setiap sekolah tentunya memiliki struktur organisasi, begitupun dengan MTs 

Negeri 2 Jeneponto. Berikut ini struktur organisasi di MTs Negeri 2 Jeneponto: 
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         STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 
 

 

KOMITE SEKOLAH 

 

 

 

WAKIL KEPALA 

SEKOLAH 

  

TATA USAHA 

  

BENDAHARA 
SEKOLAH 

 

 

 

DEWAN GURU/ 
TENAGA 

  

 PESERTA DIDIK 

(SISWA) 

  

MASYARAKAT 
SEKOLAH 

 

 

 

SAT-PAM 

  

PENJAGA SEKOLAH 

 

Sumber Data: Kantor MTs Negeri 2 Jeneponto 2021 

 

B. Implementasi Metode Kisah Islami di MTs Negeri 2 Jeneponto 

Implementasi metode kisah islami di MTs negeri 2 Jeneponto terlaksana 

sebagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang sering kita jumpai di lingkungan 

sekolah pada umumnya. Namun, di MTs Negeri 2 Jeneponto ini peneliti menemukan 

bahwasanya penerapan metode kisah Islami yang dilaksanakan dikombinasikan 

dengan beberapa metode yang dapat memudahkan pembinaan akhlak mulia 

 

 KEPALA SEKOLAH 
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terlaksana dengan lebih efektif. Adapun langkah tersebut bertujuan untuk 

mengarahkan perhatian dan kesungguhan peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan metode yang digunakan dapat 

menyentuh perasaan emosi peserta didik.  

Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah: 

1. Melakukan Apersepsi 

Pendidik memberikan apersepsi yang dapat menarik perhatian peserta didik 

untuk bisa fokus mendengarkan kisah yang disampaikan oleh pendidik. Misalnya 

dengan menggunakan metode tanya jawab yang bisa memancing peserta didik untuk 

lebih aktif.  

2. Menyajikan Kisah yang Menarik 

Pemilihan kisah-kisah yang menarik sebelum melakukan proses belajar 

mengajar adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang pendidik yang 

hendak menggunakan metode kisah Islami. Tentunya dengan memperhatikan pula 

gaya bahasa dan tekni penyajian kisah yang dapat menarik perhatian peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung. Penggunaan mimic dan pantomimic juga 

diperlukan ketika hendak menyampaikan kisah, agar peserta didik tergugah 

perasaannya untuk mencintai dan meneladani tokoh yang ada dalam kisah yang 

disampaikan. 

3. Korelasi 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, kisah yang disampaikan oleh 

pendidik hendaknya memiliki korelasi dengan materi pelajaran yang dibawakan. 

Dalam hal ini, pendidik juga menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

kisah yang disampaikan dengan realisasi dikehidupan sehari-hari peserta didik.  
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Disamping itu pendidik juga mengaitkan kisah-kisah tersebut dengan kehidupan 

modern, untuk menggerakkan kecenderungan yang kuat dalam diri peserta didik agar 

memiliki semangat kehidupan masyarakat muslim yang sejahtera. 

4. Kesimpulan  

Pendidik mengarahkan peserta didik untuk mengulang kisah yang 

disampaikan dan menanyakan kepada mereka terkait materi akhlak apa saja yang 

sudah dipahami oleh peserta didik. Setelah itu pendidik mencatat pokok-pokok 

kesimpulan dari akhlak mahmudah yang telah disampaikan sebelumnya. Serta 

memberi sedikit penjelasan tentang keteladanan dan hikma yang bisa dipetik dari 

kisah yang disampaikan.  

5. Evaluasi  

Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman peserta didik terhadap materi dan kisah yang disampaikan. Salah 

satunya dengan memberikan pertanyaan tentang bagaimana perasaan peserta didik 

terhadap kepribadian tokoh dalam kisah yang disajikan dan hikma apa yang bisa 

diambil dari kisah tersebut. 

Pejelasan diatas adalah langkah umum yang dilakukan ketika hendak 

menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode kisah Islami, 

adapun metode tambahan yang dilakukan pihak sekolah dalam membina akhlak 

mulia peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto adalah sebagai berikut: 

1. Memberi contoh perilaku yang terpuji 

Perilaku terpuji yang dimaksud disini adalah seorang pendidik harus mampu 

memberikan contoh  bagaimana sebenarnya perilaku akhlak yang baik kepada peserta 

didik, baik dalam bentuk ucapan maupun dari segi perbuatan. Hal ini di ungkap oleh 

Ibu Samsinar S, S.PdI. sebagai berikut: 
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Sebagai seorang pendidik, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik 
merupakan salah satu metode pendidikan yang tidak boleh diabaikan. Karena 
hakikat anak pada dasarnya adalah senang meniru, terlebih di usia tahapan awal 
remaja peserta didik, dimana mereka akan cenderung meniru sikap orang 
dewasa. Jadi, ketika kita memberikan gambaran akhlak yang baik didepan 
peserta didik, maka itulah yang cenderung akan mereka tirukan.

55
 

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwasanya peserta didik di 

usia awal remaja merupakan tahapan dimana anak cenderung meniru sikap orang 

dewasa dalam berperilaku, oleh karena itu seorang pendidik harus mampu 

memberikan gambaran akhlak yang baik dan bisa menjadi rolemode anak dalam 

berperilaku. 

2. Memberikan pembiasaan perilaku yang terpuji 

Pada tahap pengenalan metode kisah Islami, peserta didik dilatih untuk 

terbiasa mendengar penyampaian metode kisah Islami. Sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh Ibu Samsinar S. S.Pd.I. bahwasanya: 

Pembiasaan yang baik dan itu dilakukan secara berulang-ulang adalah proses 
pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan pembentukan akhlak mulia 
peserta didik dengan memberikan Habbit (Kebiasaan) secara continue (Berulang) 
adalah langkah yang bisa memudahkan peserta didik untuk terbiasa bertindak atau 
bersikap sesuai dengan pembiasaan akhlak mulia yang diberikan oleh pendidik 
maupun pihak sekolah secara langsung.

56
 

Berdasarkan wawancara diatas hemat penulis, memberikan pembiasaan 

perilaku terpuji kepada peserta didik adalah tindakan yang tepat dalam membangun 

karakter peserta didik, dimana dengan adanya pembinaan berupa pembiasaan 

berakhlak yang baik, peserta didik terlebih dahulu bisa merasakan manfaat dari 

kebiasaan baik yang ditunjukkan oleh pendidik itu sendiri, maupun diperoleh dari 

sikap sesama peserta didik dalam lingkup sekolah.  
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3. Memberi Gambaran Pribadi Islami Melalui Kisah Para Nabi  

Pemberian kisah Islami biasanya disesuaikan dengan materi pembelajaran 

yang hendak diberikan. Adapun terkait pemberian gambaran pribadi Islami melalui 

kisah para nabi, kepala sekolah Ibu Dr. Hj. Nuraedah, S.Ag.,M.Pd. mengatakan 

bahwasanya: 

Peserta didik pada usia remaja, cenderung dalam masa pencarian jati diri. 
Dimana pada usia ini, mereka akan cenderung mengikuti pribadi apa yang sering 
dia lihat, baik itu yang disaksikan langsung di lingkungan peserta didik tersebut, 
maupun yang dia baca atau tonton melalui internet. Jadi dalam hal ini, sebagai 
tenaga pendidik memberikan gambaran pribadi Islami melalui kisah dari 
perjalanan hidup baik itu dari kisah para nabi maupun kisah para sahabat dan 
sahabiyah adalah metode yang tepat dalam menghadirkan sosok tauladan yang 
baik bagi peserta didik, yang kemudian bisa menjadi rolemode peserta didik 
dalam bersikap, serta diharapkan dapat meneladani ketakwaan orang-orang 
sholeh yang diceritakan melalui metode kisah Islami.

57
  

Berdasarkan wawancara diatas, penulis setuju bahwasanya hal-hal yang bisa 

merusak karakter anak adalah sikap atau prilaku buruk dari tontonan yang sering kali 

dia jumpai, baik itu tontonan dari media TV maupun melalui tontonan yang begitu 

mudah di akses melalui internet. Terlebih merebaknya situs-situs yang tak layak 

ditonton oleh anak dibawa umur, dewasa ini sangat mudah di akses melalui internet. 

Jadi dalam hal ini, selain peran seorang pendidik dalam membina akhlak mulia 

melalui Kisah Islami, orang tua juga perlu untuk turut mengawasi anak-anak dirumah, 

misalnya dengan memberikan tontonan-tontonan yang layak ditonton oleh anak. 

Dengan begini pembinaan akhlak mulia dapat terlaksana dengan lebih efektif. 

4. Memberi Nasihat Sesuai Daya Tangkap Peserta Didik 

Pemberian nasihat adalah salah satu cara pembinaan akhlak yang efektif 

dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia dan tentunya bertakwah 
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kepada Allah swt. Setelah memberi gambaran akhlak yang baik, langkah selanjutnya 

adalah memberi nasihat sesuai dengan daya tangkap peserta didik.  

Wali kelas 8.2 Ibu Rosma Syam, S.Pd mengatakan: 

Pemberian nasehat kepada peserta didik dilakukan dengan memperhatikan 
penggunaan bahasa dan cara penyampaian nasihatnya, yaitu dengan terlebih 
dahulu memahami karakter anak, kondisi psikis dan umur anak adalah hal yang 
perlu di perhatikan sebelum menasehati. Peserta didik dengan di usia sekitar 13-
15 tahun masih cenderung susah dinasehati, karena di usia ini peserta didik 
dalam kondisi susah fokus dan lebih banyak main.

58
 

Pemberian motivasi kepada peserta didik, adalah upaya yang dilakukan untuk 

menghindarkan mereka dari perbuatan tercela. Adapun motivasi dan pencegahan 

tersebut menurut Ibu Rosma Syam, S.Pd. adalah sebagai berikut: 

Pemberian motivasi untuk menghindarkan peserta didik dari perbuatan tercelah, 
adalah dengan menjelaskan terlebih dahulu melalui metode kisah Islami dengan 
harapan peserta didik mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana 
perbuatan yang buruk. Dalam hal ini peserta didik juga diberi penjelasan terkait 
dampak dari perbuatan buruk dan manfaat ketika melakukan kebaikan. Disinilah 
metode kisah Islami berperan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia untuk 
melatih daya tangkap, konsentrasi peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto.

59
 

Ibu Dr. Hj. Nuraedah, S.Ag.,M.Pd. menegaskan agar pembiasaan dapat 

dilaksanakan oleh peserta didik, maka perlu dilakukan penguatan atau semacam 

memberikan sanksi yang dapat mendidik kesadaran peserta didik. Sehingga peserta 

didik merasa mendapat perhatian lebih dari pendidik. Implementasi metode kisah 

Islami dalam membina akhlak mulia peserta didik yang diterapkan di setiap materi 

pembelajaran akidah akhlak, memiliki tujuan agar peserta didik dapat memahami dan 

menghayati kisah, serta dapat mengamalkan nasihat yang terkandung dalam kisah 

yang disampaikan oleh pendidik sesuai dengan daya tangkap kemampuannya. 

Pembiasaan untuk menerapkan metode kisah Islami dalam membina akhlak mulia 

pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa peserta didik pda akhirnya akan 
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menemukan tingkat kesadaran secara bertahap dalam diri peserta didik. Adapun jika 

hal ini dipadukan dengan niat dan cara yang baik dan benar, maka akan tumbuh 

benih-benih keimanan yang tertanam dalam kepribadian peserta didik.
60

 

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa, implementasi metode 

kisah Islami disampaikan secara bertahap, diamana peserta didik diberi pemahaman 

untuk belajar dari pengalaman berdasarkan kisah para Rasul dan ummat terdahulu 

dengan segala  usahanya dalam memperjuangkan syariat Islam sebagai teladan.  

Peserta didik dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan 

bimbingan pengarahan yang konsisten untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Dalam hal ini pihak sekolah memberikan fasilitas peminatan 

ekstrakulikuler  keagamaan yang dapat di ikuti oleh peserta didik, adapun peminatan 

yang bisa dipilih adalah:  

1. Belajar ceramah 

2. Belajar Kaligrafi 

3. Belajar Tahsin 

4. Belajar Bahasa Arab 

Ke empat peminatan diatas adalah opsi yang dapat menjadi wasilah 

pengembangan potensi peserta didik dalam bidang keagamaan yang sekaligus dapat 

membentuk karakter peserta didik menjadi lebih Religius.  

C. Hasil Implementasi Metode Kisah Islami dalam Membina Akhlak Mulia Peserta 

Didik di MTs Negeri 2 Jeneponto 

Adapun hasil implementasi metode kisah Islami dalam membina akhlak mulia 

peserta didik pada pembahasan ini akan di jelaskan, bahwasanya antara metode kisah 

Islami dan pembinaan akhlak mulia pada peserta didik, tidak hanya sekedar 
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menerima transfer pengetahuan secara kognitif saja, melainkan juga secara afektif. 

Dimana pada tahapan ini, peserta didik diarahkan dengan pesan-pesan keagamaan 

tentang bagaimana adab dan sopan santun yang baik, tata krama terhadap kedua 

orang tua, terhadap pendidik, serta kepada teman sebayanya.  

Adapun penerapan metode kisah Islami ini adalah salah satu metode yang 

biasa digunakan di MTs Negeri 2 Jeneponto. Selain metode kisah Islami  menurut Ibu 

Samsinar S. S.PdI :  

Di sekolah kita MTs Negeri 2 Jeneponto ini, ada beberapa metode pembelajaran 
lain yang dipergunakan diantaranya ada metode ceramah, metode tanya jawab, 
metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode karya wisata, dan metode 
bermain peran.

61
 

Adapun penjelasan terkait metode-metode diatas adalah sebagai berikut: 

1. Metode ceramah, yaitu cara penyampaian materi pembelajaran melalui proses 

penerangan dan penuturan secara lisan kepada peserta didik. 

2. Metode tanya jawab, yaitu cara penyampaian materi pembelajaran dalam 

bentuk tanya jawab antar peserta didik dengan peserta didik, atau peserta didik 

dengan pendidik. 

3. Metode pemberian tugas, yaitu kegiatan pembelajaran dengan memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh pendidik. 

4. Metode demonstrasi, yaitu metode pembelajaran yang memeragakan suatu 

objek atau proses dari suatu peristiwa atau kejadian. 

5. Metode karya wisata, yaitu kegiatan pembelajaran berupa kunjungan 

langsung ke objek-objek yang sesuai dengan bahan-bahan kegiatan 

pengembangan dan kemampuan yang sedang dibahas. 
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6. Metode bermain peran, yaitu metode pembelajaran dimana peserta didik 

memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda disekitar peserta didik, yang 

bertujuan untuk mengembangkan daya khayal dan penghayatan peserta 

didik terhadap materi yang disampaikan. 

Berdasarkan keterangan ini, dapat dipahami bahwasanya kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di MTs Negeri 2 Jeneponto adalah menggunakan 

metode yang beragam, dimana pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk memudahkan 

proses pembelajaran dalam membina akhlak peserta didik, kepada pembiasaan-

pembiasaan yang baik dan sesuai dengan syariat-Nya.  

Tentunya lingkungan keluarga berbeda dengan lingkungan sekolah, dimana 

dilingkungan sekolah ada pemberian konsekuensi pada peserta didik untuk mematuhi 

segala aturan yang diterapkan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta didik. 

apabila peraturan-peraturan tersebut ada yang melanggar, maka bagi peserta didik 

yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah, baik itu sanksi berupa 

teguran, maupun hukuman yang mampu memberikan efek jera kepada peserta didik 

untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dilain waktu.  

Adapun hasil dari implementasi metode kisah Islami dalam membina akhlak 

mulia di MTs Negeri 2 Jeneponto antara lain: 

1. Adanya perubahan sikap yang lebih terkontrol dan berkurangnya kecenderungan  

sikap kasar 

Pada pengamatan yang penulis dapatkan, perilaku kasar dan suka memukul 

teman sebaya pada tingkat MTs sering terjadi, terlebih dimasa pendemi dimana 

proses pembelajaran sebelumnya dilakukan secara daring, dimana selama masa 

pembelajaran daring dilakuakan, pendidik menjadi susah mengontrol sikap peserta 
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didik secara langsung karena proses pembelajaran yang dilakukan secara virtual. Hal 

ini berdampak setelah percobaan sekolah secara offline mulai diterapkan, dimana 

banyak peserta didik yang mengalami kemorosotan akhlak dimasa pendemi ini, salah 

satu hal yang mempengaruhi perilaku kurang terpuji peserta didik adalah pengaruh 

tontonan dan kebiasaan buruk dirumah yang kurang terkontrol yang kemudian 

berdampak pada kepribadian peserta didik.  

Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Samsinar S, S.PdI. bahwasanya: 

Para peserta didik setelah pengaplikasian metode kisah Islami diterapkan, sudah 
mulai nampak perubahan yang signifikan, adanya arahan untuk mengurangi 
tontonan yang tidak sesuai usia dan penggunaan HP (Hand Phone) pada hal yang 
lebih bermanfaat seperti menonton kisah Islami di youtube, adalah lebih baik 
untuk menunjang terbentuknya kepribadian Islam dalam diri peserta didik. 
Tentunya dalam hal ini, diperlukan pula peran orang tua dalam membimbing dan 
mengarahkan anaknya dirumah pada kebiasaan-kebiasaan yang baik.

62
  

Berdasarkan wawancara ini dapat dipahami, bahwa kecenderungan peserta 

didik yang memiliki perilaku kurang terpuji, di awali oleh adanya rasa ingin tahu dan 

mencoba terhadap apa yang dilihatnya, meskipun dampak yang ditimbulkan pada 

akhirnya berdampak buruk untuk kepribadian peserta didik. Akan tetapi dengan 

adanya peran pendidik dan orang tua dirumah dalam membimbing dan mengarahkan 

peserta didik pada kebaikan, tujuan pembinaan akhlak mulia dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Penulispun mewawancarai salah satu peserta didik kelas VIII.2 terkait 

bagaimana perasan peserta didik tersebut selama penyampaian materi akhlak terpuji 

(Ikhtiar dan Tawakkal) dengan menggunakan metode kisah Islami. Sri Wahyuni 

selaku ketua kelas VIII.2 mengatakan :  

“Selama saya belajar Akhlak terpuji dengan menggunakan metode kisah 

kak, saya merasa senang karna memang saya orangnya suka mendengar 
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Kisah Islami kak, dan saya jadi tau orang dulu itu baik-baik akhlaknya, 

semoga saya juga bisa contoh mereka kak”
63

 

Berdasarkan ungkapan dari Sri Wahyuni diatas, menunjukkan bahwasanya 

penggunaan metode kisah dalam pembelajaran yang dilaksanakan dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, terlebih jika dalam pelaksanaannya terdapat 

media pembelajaran yang menunjang, seperti adanya media audiovisual atau 

penyampaian kisah Islami berupa video yang dapat diputar pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung.  

2. Meningkatnya sikap sopan santun peserta didik 

Peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto dengan berbagai latar belakang dan 

kepribadian yang berbeda satu sama lain, sudah mulai menunjukkan adanya 

peningkatan sikap dalam mentaati tata tertib dikelas seperti harus memakai sepatu, 

mengikuti proses pembelajaran tanpa bermain hand phone, tidak menganggu 

temannya saat pembelajaran berlangsung, dan tidak boleh pulang sebelum waktunya, 

perlahan mulai di laksanakan oleh peserta didk. Adanya tata tertib ini, serta 

penggunaan metode kisah Islami memberikan dampak yang positif, dimana tata tertib 

yang ada sudah mampu diaplikasikan oleh peserta didik secara baik dan benar. 

Kesopanan dan tata krama peserta didik yang dilandasi nilai-nilai, norma-

norma, moral dan agama mulai di laksanakan secara bertahap oleh peserta didik. Hal 

ini dapat dilihat dari adanya indikasi dan realita dalam diri peserta didik, yang sudah 

mulai mengubah kebiasaan kurang baik dalam dirinya, menjadi pribadi yang 

mengucapkan maaf bila melakukan kesalahan, mengucapkan terimakasih dan 

mengucapkan salam kepada teman terlebih kepada para pendidik. 
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Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. Hj. Nuraedah, 

S.Ag.,M.Pd., bahwa: 

Hal yang menjadi pendukung utama dalam meningkatnya sikap sopan santun 
dalam diri peserta didik adalah bagaimana kepedulian dan sikap yang 
ditunjukkan oleh para orang tua peserta didik yang sudah memberi respon yang 
positif dan tidak lagi menjadi orang tua pasrah yang menyerahkan segala 
tanggung jawab pembinaan anaknya kepada pendidik disekolah. Dalam hal ini 
para orang tua peserta didik sudah memberi perhatian dan turut andil dalam 
memudahkan jalannya pembinaan akhlak mulia peserta didik. Bahkan beberapa 
orang tua sudah berinisiatif jika ada persoalan yang berhubungan dengan peserta 
didik, mereka selalu menerima laporan peserta didik yang bersangkutan, tidak 
hanya diperoleh sepihak, tetapi telah ada konfirmasi kepada pihak sekolah terkait 
kebenaran informasi yang diterima pihak orang tua. Setelah orang tua menerima 
konfirmasi yang jelas terkait benar atau salahnya informasi tersebut, dalam hal 
ini orang tua sudah mampu mengantisipasi dan memberi tindakan pencegahan 
dengan laporan peserta didik yang bersangkutan.

64
 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwasanya dalam hal ini para orang 

tua sangat berperan penting dalam membina dan mengarahkan perkembangan mental 

dan kepribadian peserta didik, mengingat waktu belajar disekolah yang hanya 

berkisar 8 jam perhari, selebihnya adalah tugas orang tua dirumah, bagaimana 

kemudian dibutuhkan adanya kontrol dan pembinaan orang tua pada anak yang 

dilakukan diranah keluarga.  

3. Tingkat Perkembangan Sosial Peserta Didik Mengalami Peningkatan 

Pada tingkat sekolah menengah pertama seperti di MTs Negeri 2 Jeneponto, 

para peserta didik memiliki perkembangan jiwa sosial umumnya seperti yang dialami 

kebanyakan anak di usia 13-15 tahun. Dimana dalam proses pembinaan tersebut, 

sebagian besar peserta didik sudah mampu beradaptasi untuk menyesuaikan diri 

terhadap norma-norma kelompok moral, dan tradisi, terlebih persoalan akhlak dan 

etika disebabkan mental kepribadiannya sudah mulai mengalami perubahan sikap 
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menjadi lebih baik. Hal ini dapat tercapai setelah diterapkannya metode kisah Islami 

kepada peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto. 

Peserta didik sebagian besar sudah mulai membuka diri untuk bergaul dengan 

orang lain. Hal ini berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Samsinar S, 

S.PdI., bahwasanya:  

Untuk kemudian mencapai kematangan jiwa sosial peserta didik, diperlukan 
suatu proses pembelajaran yang intensif terhadap pembentukan jiwa sosial 
peserta didik, terkait cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Dengan 
adanya pembinaan ini, akan membentuk peserta didik yang mapu bergaul 
dengan orang lain dilingkungannya, baik itu orang tuanya, saudara, teman 
sebaya, maupun orang lain yang lebih dewasa. Oleh karena itu, dengan 
diterapkannya metode kisah Islami yang maksimal, maka pembinaan akhlak 
peserta didik dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

65
 

Berdasarkan ungkapan diatas dapat dipahami, bahwasanya perkembangan 

jiwa sosial peserta didik sangat dipengaruhi oleh adanya peran orang tua di 

lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, 

perkembangan akhlak peserta didik terhadap orang tua, dan terhadap teman 

sebayanya, telah terbina secara bertahap yang hasilnya semakin menunjukkan 

perkembangan yang cukup siknifikan. 

Pada proses pembelajaran di MTs Negeri 2 Jeneponto juga disediakan fasilitas 

belajar mengajar berupa alat peraga dan alat bantu lainnya. Hal ini dimaksudkan agar 

alat-alat tersebut bisa memudahkan dan memberi suasana belajar yang menyenangkan  

bagi peserta didik, serta dapat memudahkan peserta didik dalam menjalankan 

tugasnya dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.  

Secara umum metode yang digunakan di MTs Negeri 2 Jeneponto adalah 

metode mengajar dengan memberikan perhatian dan kasih sayang dalam 
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mengimplementasikan metode kisah Islami. Metode sentuhan seperti inilah yang 

sangat digemari oleh para peserta didik di usia 13-15 tahun, karena di usia inilah 

peserta didik membutuhkan banyak perhatian dan contoh tauladan yang bisa di 

jadikan sebagai rolemode peserta didik dalam bersikap. Dimana dengan adanya 

metode kisah ini, pendidik dapat memberikan nasehat, bimbingan, serta himbauan  

yang dapat berbekas dalam diri peserta didik yang diharapkan mampu mnjadi 

pedoman bagi peserta didik dalam bersikap. 

Para pendidik di MTs Negeri 2 Jeneponto juga menggunakan metode kisah 

Islami dalam mengajarkan akidah akhlak pada peserta didik. Dimana dalam 

menyampaiakan kisah Islami guru mengambil sumber dari al-Qur‟an dan Hadis, 

buku-buku cerita Islami bergambar, maupun yang berasal dari pengalaman dan 

pengamatan pendidik dengan memperhatikan kondisi peserta didik serta 

menyesuaikan kisah yang disampaikan sesuai dengan tema atau materi pembelajaran 

yang hendak dilakukan. Tujuan daripada penyampaian kisah itu sendiri diharapkan 

dapat memperbaiki sikap peserta didik, dengan ini peserta didik tidak merasa 

dipaksakan dan dilarang oleh guru. 

Salah satu kelebihan dari metode kisah Islami adalah dapat membuat peserta 

didik menjadi tertarik dengan mendengar kisah-kisah yang disampaikan oleh peserta 

didik , terlebih jika kisah yang disampaikan adalah peristiwa yang sering dialaminya 

atau dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Metode ini sangat membantu 

perkembangan keagamaan peserta didik, karena pada usia ini peserta didik cenderung 

untuk meniru dan memperagakan apa yang dilihatnya. Setiap kisah yang 

disampaikan, didengar maupun yang dilihat oleh peserta didik hendaknya mempunyai 

hikmah dan nilai-nilai pedagogis, dan jangan sampai mereka menemukan tauladan-

tauladan yang kurang baik dalam kisah yang disampaikan. 
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Dalam proses kegiatan belajar mengajar, hal yang penting dan utama adalah 

tergantung pada peran seorang pendidik dalam mengekspresikan kisah. Para pendidik 

di MTs Negeri 2 Jeneponto diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kisah 

sesuai dengan keadaan dilapangan, selama itu tidak menyimpang dari syariat Islam 

dan dari aspek pedagogis serta prinsip-prinsip proses pembelajaran di MTs Negeri 2 

Jeneponto.  

Adapun respon peserta didik terhadap pelaksanaan mata pelajaran Akidah 

Akhlak dengan menggunakan metode kisah Islami dalam membina akhlak mulia, 

adalah sangat senang dan antusias. Dimana ketika pendidik hendak menyampaikan 

kisah, maka peserta didik dengan tertib dan antusias mendengarkan kisah yang 

disampaikan oleh pendidik. Akan tetapi terkait penerimaan kisah yang disampaikan 

tergantung pada peranan pendidik dalam mengekspresikan kisah tersebut. 

Para pendidik di MTs Negeri 2 Jeneponto diberi wewenang dalam 

mengekspresikan kisah yang dibawakan berdasarkan keadaan dilapangan selama itu 

tidak menyimpan dari aspek pedagogis dan prinsip-prinsip mengajar di MTs Negeri 2 

Jeneponto. Pada pelaksanaan mata pelajaran akidah akhlak penggunaan metode kisah 

Islami juga bertujuan untuk mengetahui respon anak terhadap pelaksanaan mata 

pelajaran akidah akhlak ketika menggunakan metode Kisah Islami. Untuk kemudian 

mengetahui respon anak tersebut, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap 

peserta didik pada saat berlangsungnya pelaksanaan metode kisah Islami dan 

memberikan pertanyaan langsung kepada guru akidah Akhlak disela-sela peserta 

didik sedang berda di jam istirahat. 

Berikut ini adalah data-data hasil pengamatan peneliti mengenai respon 

peserta didik terhadap mata pelajaran akidah akhlak melalui implementasi metode 

kisah Islami di MTs Negeri 2 Jeneponto yang dibuat berupa pertanyan-pertanyaan. 
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Penggunaan alat atau media dalam menerangkan mata pelajaran akidah akhlak, serta 

sikap hormat teman dalam proses pembelajaran ini akan diungkap dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik: 

1) Jika saya sedang mendengar dan menerima materi pendidikan akidah akhlak 

dari guru, saya berusaha tidak melewatkan pelajaran tersebut. 

2) Saya tidak berbicara dengan teman dikelas ketika guru sedang menyampaikan 

kisah. 

3) Saya segera memperhatikan kisah yang disampaikan guru dan saya mengambil 

hikmah serta manfaat dari kisah yang disampaikan. 

4) Saya berusaha memahami alat peraga yang digunakan guru dalam 

menyampaikan kisah. 

5) Saya merasa berdosa apabila saya mengejek teman yang miskin, kurang cerdas, 

teman kelas yang nakal, karena saya sendiri tidak ingin seperti mereka yang 

akhlaknya kurang baik. 

6) Saya memposisikan diri saya, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh teman 

saya, sehingga jika ada teman yang kesusahan, sya ikut bersimpati kepadanya. 

Berdasarkan data seputar pertanyaan diatas, diketahui bahwa ada sebagian 

pendidik sering menggunakan alat peraga pada saat menyampaikan materi akidah 

akhlak, ada juga yang selalu menggunakan alat peraga, serta ada juga sebagian 

pendidik yang  kadang-kadang menggunakan alat peraga dalam menyampaikan 

materi akidah akhlak. Dari penelusuran hasil yang dirasakan oleh peserta didik 

dengan pendidik yang menggunakan alat peraga diatas bisa disimpulkan bahwasanya 

sebagian pendidik sering menggunakan alat peraga atau media dalam menyampaikan 

materi akidah akhlak. 
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Dalam hal ini ketertarikan peserta didik terhadap materi akidah akhlak melalui 

metode kisah Islami, dapat diketahui melalui beberapa pertanyaan dan hasil dari 

jawabannya berikut ini: 

Sikap peserta didik terhadap materi pelajaran akidah akhlak akan diungkapkan 

dengan memberikan beberapa pertanyaan antara lain:  

1) Jika saya sedang mendengar kisah Islami dan guru sedang memberi 

pelajaran pada teman dikelas, saya berusaha untuk tidak melewatkan 

kisah tersebut. 

2) Saya tidak berbicara dengan teman disamping saya pada saat guru 

menjelaskan materi pelajaran. 

3) Saya segera bertanya jika kisah yang disampaikan oleh guru ada yang 

tidak saya pahami. 

Berdasarkan data pada pertanyaan tersebut, para pendidik mengatakan bahwa 

sebagian peserta didik ada yang sangat tertarik dengan materi pelajaran akidah akhlak 

yang di ajarkan oleh pendidik, serta ada sebagian pendidik mengatakan peserta didik 

cukup tertarik dengan materi akidah akhlak yang disampaikan oleh pendidik. Hal ini 

menunjukkan bahwasanya sebagian besar peserta didik cukup tertarik dengan materi 

akidah akhlak yang diajarkan oleh pendidik.  

Adapun aktivitas pendidik sebelum melakukan proses pembelajaran melalui 

metode kisah Islami dalam membina akhlak mulia peserta didik. Beberapa sikap 

hormat terhadap persiapan menyajikan materi pelajaran akan diungkap dengan 

memberi beberapa pertanyaan antaralain: 

1) Jika saya hendak mengajar, maka trlebih dahulu saya telah 

mempersiapkan materi yang akan saya ajarkan kepada peserta didik.  
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2) Saya memilih salah satu tema pelajaran yang telah dipersiapkan dengan 

baik sebelumnya. 

3) Saya memilih kisah Islami yang akan disampaikan berdasarkan 

kompetensi dasar yang telah disampaikan. 

Berdasarkan data seputar pertanyaan diatas, diketahui bahwa ada sebagian 

pendidik yang dalam penyampaian kisah terlebih dahulu mempersiapkan materi ajar 

yang akan diberikan kepada peserta didik. serta ada sebagian pendidik yang dalam 

penyampaian kisahnya terlebih dahulu memilih tema kisah yang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik mempersiapkan terlebih dahulu materi 

ajar yang akan di sampaikan kepada peserta didik. 

Adapun jenis penyampaian materi kisah di MTs Negeri 2 Jeneponto, sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Samsinar S, S.PdI, bahwasanya: 

Dalam pelaksanaan metode kisah Islami, ada beberapa fokus pembahasan materi 
kisah yang bermakna pada tokoh yang cukup berpengaruh dengan segala 
perjuangannya serta kisah yang memilik relevansi dengan lingkungan sekitar 
seperti kisah para Nabi dan Rosul, kisah para sahabiyah dan lain-lain.

66
 

Berdasarkan pengamatan peneliti lakukan, ada beberapa kisah yang sering 

disampaikan antara lain: 

1) Kisah para Nabi dan Rosul 

2) Kisah para sahabat dan sahabiyah 

3) Kisah tokoh yang ada dalam al-Qur‟an 

4) Kisah para ulama  

Berdasarkan presentase tersebut diatas dapat diketahui bahwa ada sebagian 

pendidik yang menyampaikan isi kisah yang diambil dari sumber kisah para nabi, 

serta ada sebagian pendidik yang menyampaikan kisah berdasarkan sumber yang 
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diambil dari kisah para sahabat dan sahabiyah Rasulullah, serta ada sebagian pendidik 

yang menyampaikan isi kisah berdasarkan sumber dari tokoh dalam al-Qur‟an dan 

kisah para ulama. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa para pendidik lebih 

dominan mengambil kisah para Nabi dan Rosul beserta kisah para orang-orang sholih 

terdahulu. 

Adapun keaktifan peserta didik dalam kegiatan penyampaian kisah, dapat 

dilihat sikap hormat peserta didik dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

antara lain: 

1) Jika saya sedang mendengar kisah yang disampaikan oleh guru, saya 

mencatatat hal-hal yang penting dan berusaha untuk mengingatnya serta 

berdiskusi dengan teman di kelas, saya berusaha untuk tidak melewatkan 

kesempatan tersebut. 

2) Saya tidak menyela kisah yang disampaikan oleh guru, ketika guru 

sedang menyampaikan materi pembelajaran melalui metode kisah 

Islamikepada saya dan teman-teman dikelas.
67

 

Berdasarkan klasifikasi diatas dapat diketahui bahwasanya peserta didik 

sebagian besar sangat aktif dalam kegiatan penyampaian kisah, adapun sebagian 

pendidik mengatakan bahwa peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto sebagian yang 

lainnya cukup aktif. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik di MTs Negeri 2 

Jeneponto cukup aktif dan sangat aktif dalam kegiatan penyampaian kisah Islami. 
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Adapun keadaan peserta didik ketika pendidik menyampaikan kisah, sikap 

hormat terhadap teman sebayanya dapat di lihat dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan anatara lain: 

1) Ketika saya sedang mengikuti kegiatan belajar Akidah akhlak dan 

berdiskusi dengan teman dikelas, saya berusaha untuk tidak menyinggung 

perasaannya. 

2) Saya tidak membicarakan hal lain, melainkan fokus pada materi yang 

disajikan oleh guru. 

3) Saya mengupayakan dengan tekun untuk selalu mengikuti alur kisah yang 

disajikan oleh guru. 

4) Saya segera mencatat hal yang saya anggap penting untuk ditulis, 

misalnya hikmah dari materi yang disampaikan. 

5) Saya akan merasa bersalah jika saya mengabaikan kisah yang 

disampaikan oleh guru sewaktu proses pembelajaran. 

6) Saya berusaha untuk dapat membuat kesimpulan terhadap kisah yang 

telah disampaikan oleh guru, agar jika ada teman saya yang bertanya 

terkait inti kisah yang disampaikan, saya mampu memberi penjelasan 

singkat. 

Adapun penggunaan bahasa pada penyampaian materi kisah ialah pendidik 

memberi jawaban dengan menggunakan beberapa jenis bahasa, bahasa yang 

digunkan antaralain:  

1) Bahasa daerah 

2) Bahasa asing 

3) Bahasa Indonesia dan lain-lain. 
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Pada penggunaan bahasa diatas, terkait penggunaan bahasa pendidik lebih 

cenderung memilih bahasa Indonesia, serta sebagian pendidik ada yang menggunakan 

bahasa yang lain, sebagian kecil pendidik ada yng menggunakan bahasa asing. Dapat 

disimpulkan bahwasanya sebagian besar guru menggunakan bahasa Indonesia untuk 

menyampaikan kisah karna dengan bahasa Indonesia yang baik, peserta didik bisa 

lebih memahami kisah yang disampaikan oleh pendidik.  

Adapun penggunaan tempat pada saat penyampaian kisah, pendidik memberi 

jawaban yang berbeda-beda, yaitu: 

1) Di halaman sekolah 

2) Didalam kelas 

3) Di luar kelas  

4) Dan lain-lain 

Berdasarkan perbedaan tempat diatas, dapat diketahui bahwa hampir sebagian 

besar pendidik lebih suka menyampaikan kisah didalam kelas. Dan ada juga pendidik 

yang lebih suka menyampaikan kisah ditempat yang nyaman atau tempat-tempat 

yang lain, juga ada salah satu pendidik yang senang menggunakan halaman sekolah 

sebagai tempat penyampaian kisah, serta ada juga pendidik yang mnggunakan teras 

sekolah atau dibawah pohon ketika hendak menyampaikan kisah Islami. Berdasarkan 

beberapa tempat yang bisa dimanfatkan untuk menyampaikan materi pembelajaran 

melalui metode kisah, maka sebagian pendidik lebih memilih menyampaikan kisah 

didalam kelas dan tempat-tempat yang lain yang bisa membuat peseta didik nyaman 

dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. 

Adapun waktu yang diperlukan dalam penyampaian Kisah Islami dalam 

proses pembelajaran pembinaan akhlak mulia, pendidik memberi jawaban yang 
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berbeda-beda sesuai dengan penguasaan materi ajar yang disampaikan kepada peserta 

didik, perbedaannya antara lain: 

1) 15 menit 

2) 20 menit 

3) 35 menit 

4) 40 menit 

Berdasarkan penggunaan waktu tersebut diatas, diketahui bahwa sebanyak 

20% pendidik yang dalam penyampaian materi kisahnya perlu waktu sekitar 15 

menit, dan ada juga pendidik yang membutuhkan waktu 20 menit dalam 

menyampaiakan kisah. Dan sebagian besar pendidik yang menyampaikan kisah 

membutuhkan waktu 35 menit, serta sebagian yang lain ada yg menggunakan waktu 

penyampaian kisah lebih lama, yaitu sekitar 40 menit.  

Adapun pemahaman peserta didik terkait akhlak dalam penggunaan metode 

kisah Islami selama proses pembelajaran, dapat diketahui dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan antara lain: 

1) Ketika saya sementara mengikuti proses pembelajaran metode Kisah 

Islami, saya bersama teman saya berusaha untuk memahami bahan ajar 

yang disampaikan oleh guru kepada kami. 

2) Saya tidak akan bersikap seolah memahami kisah yang disampaikan, jika 

memang belum saya mengerti. 

3) Saya akan menanyakan alur kisah yang disampaikan oleh guru ketika 

saya tidak mengerti alur kisah yang disampaikan. 

4) Saya akan mencatat apa yang sudah saya pahami dan yang belum saya 

pahami. 
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Berdasarkan tingkatan keadaan peserta didik diatas pada umumnya di MTs 

Negeri 2 Jeneponto, hampir sebagian besar pendidik menggunakan metode kisah, 

karena dengan menggunakan metode ini peserta didik mendapatkan pengalaman 

belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami. 

Adapun kemampuan peserta didik dalam melaksanakan pesan-pesan yang 

disampaikan melalui metode kisah Islami dapat diungkap melalui pertanyaan berikut: 

1) Ketika guru menerangkan kisah Islami, saya bersama teman dikelas 

berusaha untuk melaksanakan pesan-pesan yan disampaikan oleh guru. 

2) Saya tidak bersikap seakan saya telah melaksanakan kisah tersebut, jika 

memang belum saya laksanakan. 

3) Saya akan segera bertanya jika pesan yang disampaikan masih berat 

untuk saya laksanakan. 

4) Saya akan segera belajar untuk melaksanakan hikmah dari kisah yang 

disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari persentase diatas, diketahui bahwa 

hampir seluruh guru (87,5%) mengatakan bahwa peserta didikdi MTs Negeri 2 

Jeneponto  melaksanakan pesan-pesan agama yang telah disampaikan oleh pendidik. 

Dan sebagian kecil (12,5%) pendidik mengatakan bahwa peserta didik di MTs Negeri 

2 Jeneponto yang kadang-kadang melaksanakan pesan-pesan dari kisah yang 

disampaikan oleh pendidik. 

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan peneliti, ada 7 (Tujuh) hal 

yang menjadi faktor terlaksananya implementasi metode Kisah Islami dalam membin 

akhlak mulia peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto. Adapun 7 hal tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  
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a. Faktor Internal 

1) Kepedulian dari Kepala Sekolah 

Seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang baik adalah salah satu 

faktor penentu tercapainya tujuan suatu organisasi. Dimana ia dapat mempengaruhi 

kemana arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu organisasi yang di emban. 

Salah satu faktor pendukung implementasi pembinaan akhlak mulia peserta didik di 

MTs Negeri 2 Jeneponto adalah adanya perhatian kepala sekolah, dimana beliau 

menuturkan:  

Sebagai seorang muslim dan sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya saya 
merasa bertanggung jawab atas apa yang saya pimpin. Oleh sebab itu, setiap 
rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap hari senin, saya selalu memberi arahan 
dan nasehat kpeada bawahan saya, baik itu pihak pendidik maupun staf yang 
saya pimpin, bahwasanya keberadaan kita disekolah ini adalah sebuah amanah 
dan tanggung jawab kita di dunia dan di akhirat. Dimana kita wajib mengarahkan 
peserta didik untuk melaksankan kewajibannya dalam berIslam yang baik. 
Karena suatu saat nanti kita akan diminta pertanggung jawaban sebagai seorang 
pemimpin di akhirat kelak. Dan yang perlu dipahami adalah bagaimana 
kemudian peserta didik dapat memahami ajaran al-Qur‟an sebagai petunjuk 
hidupnya di dunia dan di akhirat.

68
 

Pada pernyataan kepala sekolah diatas dapat dipahami bahwasanya kepala 

sekolah MTs Negeri 2 Jeneponto memberi perhatian yang tinggi untuk menciptakan 

lingkungan sekolah yang lebih religius. Kepala sekolah senantiasa memberikan 

nasehat kepada seluruh staf dan pendidik yang dipimpinnya  bahwa yang mereka 

emban adalah amanah dari orang tua peserta didik, juga amanah negara yang 

sekaligus sebagai amanah dari Allah swt.  

Berdasarkan pengamatan yang ditemukan peneliti dilapangan, pada setiap 

rapat koordinasi yang dilakukan, arahan-arahan kepala sekolah dapat di klasifikasikan 

menjadi tiga bagian, adapun ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Memberikan nasehat Islami kepada seluruh staf dan pendidik, bahwasanya 

membimbing peserta didik untuk menjalankan syariat Islam dan berakhlak 

mulia adalah tanggung jawab dunia dan akhirat kita sebagai pendidik. 

b. Memberi evaluasi terhadap seluruh kegiatan selama sepekan yang lewat 

khususnya kendala yang telah dihadapi selama pembelajaran maupun yang 

berkaitan dengan adminitrasi, kemudian setiap masalah yang ditemukan tadi 

dicarikan solusinya. 

c. Merancang dan menyusun kegiatan untuk pekan berikutnya dan 

merealisasikan solusi terhadap setiap kendala yang dihadapi.  

Berdasarkan tiga arahan kepala sekolah diatas, beliau selalu mendahulukan 

nasihat-nasihatnya dalam menjalankan syariat Islam. Beliau menegaskan, bahwa 

sebagai pendidik yang berusaha mentransfer ilmunya kepada peserta didik, pendidik 

juga berperan dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik. Lanjut ibu Samsinar S, 

S.PdI menuturkaan kepada peneliti. 

Salah satu langkah yang saya tempuh sehingga pelaksanaan implementasi 

metode kisah Islami dalam membina akhlak mulia peserta didik dapat terlaksana di 

MTs Negeri 2 Jeneponto adalah dengan menerapkan manajemen terbuka, dimana 

saya menyerahkan sepenuhnya terkait masing-masing tugas yang telah dipercayakan. 

Oleh karena itu semua pihak, baik itu staf maupun pendidik masing-masing 

menerima tugas dengan baik. disamping itu setiap kebijakan yang dilakukan di 

sekolah ini selalu melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah 

kebijakan.
69

 

Berdasarkan penuturan diatas dapat dipahami bahwasanya berhasilnya sebuah 

lembaga pendidikan dalam mencapai visi misinya adalah dengan mewujudkan tingkat 
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pendidikan menengah pertama yang unggul dan menyatukan kemantapan iman dan 

takwa peserta didiknya dengan sikap profesional dan standar kualitas yang 

berwawasan luas. Maka salah satu faktor yang menentukan keberhasilan tersebut 

adalah tergantung bentuk management yang terlaksana. Meskipun visi dan misi 

sebuah lembaga pendidikan sangat baik, jika tidak berlandaskan manajemen yang 

baik pula, maka hal tersebut dapat menjadi pengha mbat tercapainya visi misi yang 

diharapkan. 

2) Terjalinnya Bentuk Kerjasama yang Baik 

Menurut ibu Dr. Hj. Nuraedah, S.Ag.,M.Pd., bahwasanya:  

Implementasi pembinaan akhlak mulia melalui metode kisah di MTs Negeri 2 
Jeneponto, melalui metode kisah dapat terlaksana karena terjadinya kerja sama 
yang baik dalam lingkup sekolah. Oleh karena itu, untuk menciptakan 
lingkungan yang Religius bukan hanya tugas pendidik mata pelajaran Akidah 
Akhlak saja. Untuk mencapai tujuan diatas, semua pihak harus terlibat 
didalamnya, baik itu pihak kepala sekolah, guru bidang studi yang bersangkutan, 
maupun staf tata usaha, bahkan dalam hal ini satpam sekolah pun harus di 
libatkan.

70
 

Berdasarkan penuturan yang di ungkapkan oleh kepala sekolah diatas 

menunjukkan adanya jalinan kerjasama yang baik dan kompak dari semua pihak. 

Perbedaan karakter dan latar belakang setiap peserta didik adalah tantangan tersendiri 

bagi pendidik untuk membina  akhlak yang baik dalam diri setiap peserta didik. 

3). Tumbuhnya kesadaran Beragama dalam Diri Peserta Didik 

Beberapa faktor yang mendukung Implementasi Metode Kisah dalam 

Membina Akhlak Mulia Peserta Didik di MTs Negeri 2 Jeneponto adalah semakin 

tumbuhnya kesadaran untuk lebih memperbaiki diri dari segi akhlak sebagai upaya 

pengaplikasian nilai-nilai akhlak mulia, antaralain:  
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a). Peserta didik dihimbau untuk mengucapkan salam ketika bertemu para guru 

maupun antar sesama peserta didik, dengan adanya antusias peserta didik 

dalam melaksanakan himbauan tersebut. Para peserta didik mulai memahami 

bahwa memberi salam adalah do‟a keselamatan bagi setiap orang. 

b). Perilaku yang awalnya tidk terkontrol dan saling menyakiti antar sesama 

peserta didik terlihat perlahan mulai berkurang. Dan diantara peserta didik 

mulai terjalin hubungan saling menghormati. 

c). Sikap egois dan selalu mau menang sendiri, sedikit demi sedikit mengalami 

perubahan. Sikap ini dapat dilihat berdasarkan perilaku peserta didik setelah 

memahami proses pembelajran melalui metode kisah yang disampaikan oleh 

pendidik. 

Pada pengamatan penulis, ada beberapa faktor yang menghambat 

terlaksananya implementasi metode kisah Islami dalam membina akhlak mulia 

peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto. Berikut ini beberapa faktor 

penghambatnya: 

a. Faktor Internal 

1). Kurangnya contoh dari Sumber Daya Manusia (SDM) 

Ibu Nurhaedah S.Ag.,M.Pd menyatakan:  

Salah satu faktor penghambat dalam implementasi metode kisah Islami dalam 
membina akhlak mulia peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto adalah 
kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dimana beberapa  pendidik /staf tata 
usaha ada yang belum terlalu mampu memberikan tauladan yang baik dan 
maksimal kepada peserta didik. Seperti masih adanya staf yang malas 
melaksanakan ibadah (Shalat). Hal ini dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat 
dzuhur secara berjama‟ah, terkadang beberapa staf masih memilih untuk 
menunda sholat tepat pada waktunya atau secara berjamaah.

71
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Menurut peneliti, tingkat kesadaran tentang keutamaan sholat di awal waktu 

masih perlu ditingkatkan. Karena sebagai seorang pendidik, pendidik adalah tauladan 

atau panutan utama yang akan ditiru oleh peserta didik di sekolah. 

2). Kurangnya Sarana dan Fasilitas Pembelajaran 

Adanya sarana dan prasarana yang memadai adalah hal penting dan perlu 

untuk dimiliki setiap lembaga pendidikan. Karena dengan adanya fasilitas 

pembelajaran yang lengkap dapat menjadi wasilah mudahnya pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang peneliti amati, kekurangan yang 

peneliti dapati adalah tidak tersedianya aliran listrik di ruang kelas, sehingga 

penggunaan media pembelajaran jadi terbatas. Misalnya saja penggunaan media 

Audio Visual pada metode kisah Islami dalam bentuk pemutaran video kisah Islami, 

belum bisa terlaksana di sebabkan tidak adanya aliran listrik dikelas yang menunjang 

jalannya media yang hendak digunakan.  

b. Faktor Eksternal  

1). Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan tempat belajar pertama, namun bisa juga menjadi faktor 

penghambat anak dalam mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya di sekolah. 

Kurangnya perhatian dan pemahaman keluarga terhadap pola sikap anak yang sesuai 

dengan syariat Islam menjadi penghambat peserta didik cenderung bingung dalam 

memilih role mode yang baik untuk dicontohnya. Latar belakang keluarga yang 

minim pemahaman agama adalah faktor penghambat peserta didik untuk menerapkan 

apa yang diperolehnya disekolah lantaran masih terbawa kebiasaan lingkungan 

keluarganya. 
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Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dituturkan oleh Ibu Samsinar S, S.PdI, 

bahwasanya peserta didik itu biasanya menampilkan sikap dan akhlak yang baik di 

lingkungan sekolah, namun biasanya sikap ini hanya bisa dilihat ketika dia berada 

dilingkup sekolah. Ketika peserta didik sudah berada di lingkungan keluarga biasanya 

pole sikapnyapun kembali mengikuti kebiasaan yang sering ditampilkan pihak 

keluarganya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, solusi yang bisa dilakukan adalah perlunya 

kerjasama antara orang tua dirumah dengan pendidik untuk sama-sama menampilkan 

sikap dan memberi tauladan yang baik kepada peserta didik dalam membentuk 

karakter peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia.  

2). Lingkungan Teman Bergaul 

Teman bergaul dapat memengaruhi proses belajar peserta didik, baik itu 

teman bergaul dalam lingkup sekolah, maupun itu teman bergaul di tempat tinggalnya 

atau lingkungan masyarakat. Pada usia remaja peserta didik cenderung memiliki jiwa 

yang masih labil, emosional, pemarah, dan juga rasa gois yang tinggi.  

Perilaku seseorang terkadang bergantung dengan siapa dia bergaul. Jika teman 

bergaulnya adalah seseorang yang memiliki akhlak yang baik, maka ia pun akan 

otomatis memiliki akhlak yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika teman 

bergaulnya adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kurang baik, maka ia 

pun bisa jadi berperilaku tidak terpuji seperti teman bergaulnya.  

Maka penting memilih teman bergaul yang baik dan memiliki kepribadian 

yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah swt. 

3). Pengaruh Tontonan  

Salah satu dampak penghambat lainnya adalah tontonan yang bebas. Otak 

adalah dapur pemikiran yang mengelola informasi dan membentuknya sebagai pola 
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sikap yang lahir secara spontan sesuai dengan apa yang di tontonnya. Mudahnya 

mengakses tontonan yang tidak sesuai dengan usia anak menjadi faktor penghambat 

peserta didik memiliki akhlak mulia. Karena seseorang itu akan cenderung bersikap 

sesuai dengan apa yang sering dia lihat, jadi jika tontonannya adalah hal-hal yang 

buruk maka itulah yang akan lahir menjadi karakternya. Dalam hal ini diharapan 

peserta didik dapat lebih selektif dalam memilah tontonan yang dapat memberi 

dampak positif untuk dirinya.  

Jadi, agar pembiasaan metode Kisah Islami dapat dilaksanakan oleh guru 

kepada peserta didik, maka diperlukan penguatan berupa nasehat serta tauladan dalam 

segala bentuk perilaku. Hal itu akan melahirkan kesadaran terkait pentingnya nilai-

nilai akhlak mulia untuk di tanamkan dalam diri peserta didik sebagai generasi 

bangsa dimasa depan yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah swt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang peneliti peroleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi metode kisah Islami di MTs Negeri 2 Jeneponto dilakukan 

dengan berbagai tahapan yang diawali dengan menyiapkan terlebih dahulu 

bahan ajar seperti RPP, kemudian di ajarkan kepada peserta didik dengan 

daya improvisasi pendidik yang sangat besar terhadap perilaku peserta didik. 

adapun upaya-upaya yang dilakukan pendidik dalam memberikan pendidikan 

Akidah Akhlak melalui metode kisah Islami ialah dengan selalu membiasakan 

peserta didik pada hal-hal yang baik dan terpuji, senantiasa memberi nasihat 

dan ibroh melalui kisah-kisah Islami yang disampaikan, pendidik juga 

menunjukkan sikap atau tauladan yang baik dihadapan peserta didik, yang 

nantinya bisa dicontoh oleh peserta didik. Adanya kegiatan ekstrakulikuler 

yang bersifat keagamaan seperti peminatan belajar ceramah, kaligrafi, dan 

BTQ merupakan hal yang dapat mempermudah pembinaan akhlak mulia 

peserta didik di MTs Negeri 2 Jeneponto.  

2. Hasil implementasi metode kisah Islami sangat membantu peserta didik untuk 

memberi referensi kepada mereka dalam mngenali bagaimana sikap dan 

akhlak terpuji yang diperintahkan oleh Allah swt. Serta menjauhi sikap-sikap 

tidak terpuji yang cenderung merusak akhlak peserta didik. Sehingga kondisi 

peserta didik yang awalnya berperangai tidak terkontrol dan cenderung kasar, 
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kurangnya attitude dan berperilaku bebas, secara bertahap sudah dapat terbina 

dengan baik, hal ini dapat dilihat setelah metode kisah Islami diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, dimana peserta didik mulai 

menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang mengarah pada hal-hal 

positif. Oleh karena itu, tiga komponen dasar yang jadi penilaian pada peserta 

didik yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dapat terbina dengan baik 

sehingga terwujud peserta didik yang cerdas pemikirannya, beriman kepada 

Allah dan memiliki akhlak mulia yang terpuji.   
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Gambar Antusias Peserta Didik Setelah Menerima Materi Akhlak Terpuji dengan 

Menggunakan Metode Kisah 

B. Gambar Wawancara Peneliti Kepada Siswa, Guru dan Kepala Sekolah MTs 

Negeri 2 Jeneponto 
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Gambar Wawancara Peneliti dengan Kepala Sekolah MTs Negeri 2 Jeneponto 

 

Gambar Wawancara Peneliti dengan Guru Akidah Akhlak Kelas VIII.2 
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Gambar Wawancara Peneliti dengan Wali Kelas VIII.2 
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