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ABSTRAK 

Fira Saputri 2022. Implementasi Metode Bermain, Cerita, dan Menyanyi 

(BCM)  Dalam Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak di MTsN 05 Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 

Kata Kunci: Metode BCM, Motivasi Belajar, Akidah Akhlak 

Metode BCM adalah sebuah cara atau strategi yang menggabungkan 

beberapa metode menjadi satu agar mencapai tujuan pembelajaran  afektif, 

inovatif, kreatif dan menyenangkan. Dengan membangkitkan, mengarahkan dan 

menetapkan perilaku arah satu tujuan. Sehingga bisa menjadikan motivasi belajar 

siswa meningkat dan tujuan dalam pembelajaran tercapai sesuai yang diinginkan. 

Fokus dalam penelitian ini adalah. 1) Bagaimana perencanaan 

implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi belajar intrinsik dan 

ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah ahlak di  MTSN 05 Jember Tahun 

pelajaran 2021/2022? 2) Bagaimana pelaksanaan implementasi metode BCM 

dalam peningkatan motivasi belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa? 3) Bagaimana 

evaluasi implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi belajar intrinsic 

dan ekstrinsik?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan 

perencanaan implementasi meotode BCM dalam peningkatan motivasi belajar 

intrinsik dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak di MTSN 05 

Jember tahun pelajaran 2021/2022. 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi belajar intrinsik dan 

ekstrinsik siswa 3) Untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi metode BCM 

dalam peningkatan motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik  

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, 

observasi non partisipasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

deskriptif kualitatif dengan model inteeraktif Miles Huberman dengan langkah 

pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Metode keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian ini: 1) Perencanaan dalam implementasi metode bermain, 

cerita, menyanyi (BCM) dalam peningkatan motivasi belajar intrinsik dan 

ekstrinsik siswa ini juga memerlukan persiapan sama halnya seperti yang sudah 

biasa dalam perangkat pembelajaran yaitu dengan menyiapkan RPP, Silabus, 

Jadwal kegiatan dan lain sebagainya. 2) Pelaksanaan pembelajaran yang 

berlangsung memanglah sangat menyenangkan di mana tidak ada rasa tegang, 

rasa takut dalam menerima pembelajaran, karena di mana dalam pembelajaran ini 

memang sangatlah bagus untuk perkembangan otak anak yang menjadikan pola 

berfikir yang kreatif, dan inovatif. 3) Evaluasi dalam metode BCM dalam 

peningkatan motivasi belajar intrisik dan ekstrinsik siswa pada mata pembelajaran 

akidah akhlak ini sangat diperlukan dimana dalam melakukan evaluasi ini dapat 

bisa meningkatkan hasil belajar siswa yang optimal dengan banyak 

mengembangkan pengetahuan yang diperoleh siswa itu sendiri. Dengan adanya 

sistem remedial atau pengayaan sendiri. Sangat membantu pada mata pelajaran 

kidah akhlak itu sendiri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Mengacu kepada Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
2
 Pengertian pendidikan di atas mengandung makna bahwa dalam 

pendidikan bukan tentang kualitas belajar siswa saja, melainkan tentang 

bagaimana proses belajar mengajar berlangsung dengan baik sehingga dapat 

mengembangkan potensi belajar. 

Belajar suatu kata yang sudah cukup akrab dengan semua lapisan 

masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa kata “belajar“ merupakan kata-

kata yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan 

formal. 

 Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan 

keinginan. Slameto mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 
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 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 

2003, (pasal 1) 



 
 

 
 

2 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.  

Baharuddin belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang 

untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau 

pengalaman-pengalaman. Sudjana, memandang belajar suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan dari seseorang, perubahan sebagai hasil 

dari proses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, percakapan, 

kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang belajar. 

“Belajar dipandang sebagai suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, 

yaitu mengalami. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu 

melalui interaksi dengan lingkungan. Proses perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang tidak dapat dilihat namun dapat ditentukan, apakah seseorang telah 

belajar atau belum dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah 

proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan uraian di atas maka belajar merupakan interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sadar, terencana baik 

didalam maupun di luar ruangan untuk meningkat kan kemampuan peserta 

didik. Belajar untuk disekolah dasar berarti interaksi antara guru dengan siswa 

yang dilakukan secara sadar dan terencana yang dilaksanakan baik di dalam 

kelas maupn diluar kelas dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan 

siswa.  
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Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja 

diciptakan. Guru atau tutorlah yang menciptakannya guna membelajarkan 

siswa atau peserta didik. Tutor yang mengajar dan peserta didik yang belajar. 

Perpaduan dan kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan 

memanfaatkan bahan sebagai mediumnya. Di sana semua komponen 

pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang 

telah ditetapkan sebelum pangajaran dilaksanakan.
3
 

 Dalam kegiatan belajar mengajar harus terjadi komunikasi dua arah 

antara guru dengan peserta didik agar suasana pembelajaran kondusif. Tidak 

lagi guru melainkan siswa sehingga proses belajar mengajar akan terarah 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Paradigma selama ini pembelajaran 

yang dilakukan hanya berpusat dengan guru sebagai sumber belajar, bukan 

berpusat pada siswa sehingga guru akan mendominasi proses pembelajaran di 

dalam kelas sedangkan siswanya hanya pasif. Peran guru sebagai seorang 

fasilitator belum terlihat dalam proses pembelajaran. Selayaknya guru harus 

mampu menguasai empat kompetensi dasar yang diharapkan akan terjalin 

komunikasi dua arah sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Menurut Gagne dan Briggs, hasil belajar peserta didik berupa 

perkembangan kemampuan dan keterampilan sangat ditentukan oleh hasil 

interaksi antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Yang termasuk 

dengan pengondisian pembelajaran internal berupa stimulus-stimulus yang 

berasal dari lingkungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kondisi eksternal yang 
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Afandi M, Evi, Oktarina.2013.Model dan metode pembelajaran disekolah. Semarang. Unisula 

press. (hal 1-4).   
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paling menentukan hasil belajar peserta didik adalah peristiwa pembelajaran 

yang diciptakan pendidik sendiri baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini 

berarti bahwa peningkatkan hasil belajar peserta didik sangat ditentukan oleh 

kemampuan pendidik dalam menciptakan pendekatan dan penyediaan kondisi 

pembelajaran yang mampu mengatasi kekurangan-kekurangan oleh kondisi 

internal peserta didik.
4
 

Dalam sebuah belajar diajarkan dalam bentuk akidah ahlak yang harus 

lebih baik dari sebelumnya. Di mana Aqidah berakar dari kata yang berarti tali 

pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan berarti belum ada pengikat dan 

sekaligus berarti belum ada aqidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur 

aqidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Dalam kajian 

Islam, aqidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya 

sebagai Tuhan yang Esa yang patut disembah dan Pencipta serta Pengatur 

alam semesta ini. 

Aqidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang 

tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat 

sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut 

aqidah. Jadi akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka 

celah untuk dibantah. Sedangkan M. Syaltut menyampaikan bahwa aqidah 

adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan 

perwujudan dari aqidah. Oleh karena itu hukum yang kuat adalah hukum yang 
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5 

lahir dari aqidah yang kuat. Tidak ada aqidah tanpa syariat dan tidak mungkin 

syariat itu lahir jika tidak ada akidah.
5
 

Ilmu aqidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan 

iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak 

kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlus 

sunnah. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu akidah 

adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun 

iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Semua 

yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Qur‟an 

surah al-Baqarah ayat 285:  

بِّٖه َواْلُمْؤِمنُْوَنَۗ ُكلٌّ  ُسْوُل بَِمآ اُْنِزَل اِلَْيِه ِمْن رَّ ٰاَمَن الرَّ
ُق بَْيَن  ىَِٕكتِٖه َوُكتُبِٖه َوُرُسِلٖهَۗ ََل نُفَّرِ

ٰۤ
ِ َوَمٰل ٰاَمَن بِاّٰلله

ُسِلٖه َۗ َوقَالُْوا َسِمْعنَا َواََطْعنَا ُغْفَرانََك  ْن رُّ اََحٍد ِمّ
 َربَّنَا َواِلَْيَك اْلمَ ِصْيرُ 

Artinya:“Rasul telah beriman kepada al-Qur‟an yang diturunkan kepadanya 

dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya 

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan 

rasul-rasul Nya. (mereka mengatakan): «Kami tidak membeda-

bedakan antara seseorang (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya», 

dan mereka mengatakan: «Kami dengar dan Kami taat.» (mereka 

berdoa): “Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah 

tempat kembali.” (Q.S. Al-Baqarah [2] :285)”. 

 

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam itu berasal dari empat 

sumber: al-Qur‟an, hadis/sunnah Nabi, ijma‟ (kesepakatan) dan qiyas. Akan 

tetapi untuk aqidah Islam sumbernya hanya dua saja, yaitu al-Qur‟an dan 
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hadis sahih, Hal itu berarti akidah mempunyai sifat keyakinan dan kepastian 

sehingga tidak mungkin ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya. 

Untuk sampai pada tingkat keyakinan dan kepastian ini, aqidah Islam harus 

bersumber pada dua warisan tersebut yang tidak ada keraguan sedikitpun 

bahwa ia diketahui dengan pasti berasal dari Nabi. Tanpa informasi dari dua 

sumber utama al-Qur‟an dan hadis, maka sulit bagi manusia untuk mengetahui 

sesuatu yang bersifat gaib tersebut.
6
 

Tidak hanya aqidah yang penting namun, lmu Akhlak pada dasarnya 

termasuk ilmu yang terkandung di dalam ilmu hikmah. Hikmah itu sendiri 

sebagaimana istilah para ahli hukum adalah ungkapan ketika mengetahui 

kebenaran yang sesungguhnya dan kebaikan untuk diamalkan. Sedangkan 

setiap ketentuan-ketentuan dari Allah selalu mengandung unsur-unsur 

makarimal akhlak atau prilaku-prilaku yang mulia dan hikmah dari 

mengamalkannya.
7
 

Metode dalam suatu pembelajaran sangatalah penting karena di mana 

dikatakan jika seorang pengajar itu dikatakan sukses atau bisa berhasil dalam 

mendidik peserta didik, yaitu di mana keberhasilan sebuah metode yang 

diajarakannya itu sudah benar. Dikarenakan itu dalam pengaplikasian metode 

BCM ini sangat penting, karena dimana dalam metode ini sudah dilengkapi 

cara dan menganalisis dalam sebuah pembelajaran pada mata aqidah ahlak 
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7
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tersebut. Dengan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar 

siswa sangat dibutuhkan dalam melakukan pembelajaran di kelas.
8
 

Metode menyanyi adalah salah satu metode yang digunakan guru 

dalam pembelajaran yang dapat membuat siswa tertarik mengikuti proses 

pembelajaran karena dengan menyanyi siswa merasa senang dan bersemangat. 

Metode BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi) merupakan metode dalam 

penyampaian meteri pembelajaran kepada siswa dengan cara yang lebih 

menarik dan menyenangkan. Metode ini sangat efektif diterapkan pada siswa 

dikarenakan mengkolaborasikan kemampuan otak kanan dan otak kiri 

sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan. Dengan adanya gerakan tambahan dalam penyampaiannya, 

siswa akan lebih fokus dalam memperhatikan guru, terlebih metode ini sangat 

dekat dengan dunia anak-anak.
9
  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru aqidah akhlak, yaitu dengan 

ibu  Elys menjelaskan bahwa MTsN 05 Jember adalah merupakan sekolah 

yang menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan salah satu 

sekolah yang insyallah amanah dan dapat dipercaya dengan sukses membawa 

siswa dalam menuju kesuksesannya. Beberapa metode yang menarik yang 

digunakan dalam pembelajaran untuk siswa adalah metode BCM (Bermain, 

Cerita, Menyanyi), metode ini mulai sering di lakukan dalam pendidikan-

pendidikan Islam ketika pembelajaran untuk siswa dengan metode tradisional 

                                                           
8
 Mansyur, Strategi Belajar Mengajar, (Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Universitas 

Terbuka, 1998, hal 143- 
9
 Moeslichatoen R, MetodePengajaran di Taman Kanak-Kanak, PT.RhinekaCipta, Jakarta, 2005, 

hal 157 
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tidak cukup efektif diberlakukan untuk siswa. Para ahli sepakat bahwa siswa 

harus bermain agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Metode 

cerita juga merupakan cara yang ampuh untuk membuat siswa dapat 

memahami materi dalam pembelajaran, apalagi jika guru dapat menyelami isi 

cerita sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran.
10

 

Peneliti akan mencoba menerapkan metode BCM (Bermain, Cerita, 

Menyanyi) dalam pembelajaran aqidah akhlak ini dengan asumsi bahwa 

dengan metode BCM akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran aqidah akhlak. Pemilihan metode BCM, didasarkan pada 

pertimbangan bahwa metode ini merupakan metode penggabungan yang 

didalamnya mengandung kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan realita di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini dengan melakukan penelitian eksperimen di Madrasah 

Tsanawiyah 05 Jember dengan judul ” Implementasi Metode BCM ( Bermain, 

Cerita, Menyanyi) Dalam Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlak di MTsN 05 Jember Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut istilah fokus 

penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan 

dicari jawabannya melalui prosespenelitian. Fokus penelitian harus disusun 
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secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam 

bentuk kalimat tanya. 
11

 

1. Bagaimana perencanaan implementasi metode BCM dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

akhlak di  MTsN 05 Jember Tahun pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan implementasi metode BCM dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

akhlak di  MTsN 05 Jember Tahun pelajaran 2021/2022? 

3. Bagaimana evaluasi implementasi metode BCM dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

akhlak di  MTsN 05 Jember Tahun pelajaran 2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepadamasalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya.
12

 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan implementasi meotode BCM dalam 

peningkatan motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik siswa pada mata 

pelajaran aqidah akhlak di MTsN 05 Jember tahun pelajaran 2021/2022. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan implementasi meotode BCM dalam 

peningkatan motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik siswa pada mata 

pelajaran aqidah akhlak di MTsN 05 Jember tahun pelajaran 2021/2022. 
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3. Untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi meotode BCM dalam 

peningkatan motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik siswa pada mata 

pelajaran aqidah akhlak di MTsN 05 Jember tahun pelajaran 2021/2022. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.
13

  

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khazanah ilmu pengetahuan, tentang  implementasi metode BCM ini pada 

mata pelajaran Aqidah ahlak pada MTsN 05 Jember. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Peneliti  

1) Menambahkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas 

mengenai implementasi metode BCM dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak di MTsN 

05 Jember  

2) Peneliti ini digunakan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar 

sarjana strata satu UIN KHAS Jember. 
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b. Bagi MTsN 05 Arjasa 

Mengembangkan dan meningkatkan metode BCM sendiri 

terhadap pembelajaran dan dapat mengenalkan kepada masyarakat luas. 

Sehingga siswa dapat benar-benar menerapkan dan mengingat akan 

pelajaran yang disampaikan dengan menggunakan metode tersebut. 

c. Bagi Masyarkat 

Mengetahui metode yang digunakan dalam pembelajaran yang 

diajarkan kepada peserta didik, sehingga tidak ragu dalam bisa 

mempercayakan anaknya untuk di sekolah MTsN 05 Jember. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul peneliti. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagai mana yang dimaksud 

peneliti. 
14

 

Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Metode BCM ( Bermain, Cerita, dan Menyanyi) 

Metode secara harfiah berarti cara. Sedangkan secara umum, 

metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara 

melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep 

secara sistematis. Metode BCM merupakan penggabungan dari tiga 

metode, yaitu metode bermain, metode cerita dan metode menyanyi. 
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Ketiga metode ini digabungkan dalam rangka memberikan kesinambungan 

dalam proses pembelajaran yang sering dilakukan pada MTsN 05 Arjasa. 

Secara historis, proses belajar anak melalui bermain dimulai oleh 

Froble yang membangun sistem persekolahan nilai pendidikan dari 

bermain. Karena itu, perkembangan anak sejak dini berlangsung oleh 

aktivitas bermain. Sejatinya dunia anak adalah dunia bermain. Oleh karena 

itu, dalam pendidikan pun semua sama masih melalui bermain. Istilah 

“bermain” berasal dari kata “main” yang berarti menunjuk kepada 

aktivitas seseorang melakukan suatu jenis permainan. Contoh: ayu 

bermain sepeda. Sedangkan “main” adalah menunjukkan kata kerja, yang 

bermakna suatu aktivitas seseorang untuk memperoleh kesenangan dan 

kegembiraan. Kesenangan  merupakan tujuan pokok dalam bermain. Anak 

akan bermain selama aktivitas tersebut menghibur dirinya, namun ketika 

mereka bosan, mereka akan berhenti bermain. Dengan bermain anak akan 

menemukan kekuatan dan kelemahan sendiri, minatnya, cara 

menyelesaikan tugas-tugas dalam bermain dan sebagainya.
15

 

Bermain merupakan suatu fenomena yang sangat menarik 

perhatian para pendidik, psikolog, ahli filsafat dan banyak lagi sejak 

beberapa decade yang lalu. Ahli psiokolog mengatakan bahwa permainan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kejiawan anak. 

Oleh karena itu harus diperhatikan dengan baik factor-faktor yang 

mempengaruhi dunia bermain anak, sehingga konsep bermain bagi anak 
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bukan penghalang dalam meningkatkan kecerdasan anak dan menjadi 

wahana, serta sarana belajar.
16

 

Urgensi cerita pada anak, terutama cerita yang bernilai tauhid dan 

akhlak anak mendekatkan anak pada nilai-nilai fitrahnya, serta 

menumbuhkembangkannya secara wajar untuk beriman kepada Allah. 

Selain dari itu, dengan mengenalkan anak akan pribadi Rasulullah SAW, 

dengan mengisahkan pengalaman hidupnya, maka keteladanan pribadi 

Rasul kita akan memberikan peluang pada anak untuk menumbuhkan 

sikap ikhlas dan kesediaan tawakal tanpa dipaksakan. 

Metode menyanyi adalah salah satu metode yang digunakan oleh 

guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang tidak mudah 

dipahami oleh anak dengan cara yang menyenangkan yaitu dengan 

lagulagu yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
17

 Nyanyian adalah 

salah satu perwujudan bentuk pernyataan atau pesan yang memiliki daya 

menggerakkan hati, berwawasan citarasa keindahan, cita rasa estetika yang 

dikomunikasikan. Kekuatan nyanyian anak dalam dunia pendidikan adalah 

untuk membantu menumbuh kembangkan segi intelligensi, sosial, emosi, 

dan psikomotor. Bernyanyi merupakan salah satu kegiatan yang sangat 

digemari oleh anak-anak. hampir setiap anak sangat menikmati lagu-lagu 

atau nyanyian yang didengarkan, lebih-lebih jika nyanyian tersebut 

dibawakan oleh anak-anak seusianya dan diikuti dengan gerakangerakan 

tubuh yang sederhana. 
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Perencanaan metode BCM ini memiliki tujuan untuk membuat 

suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memahami mata 

pelajaran aqidah akhlak ini dengan lebih mudah lagi. Maka dari itu metode 

ini diterapkan untuk melatih para siswa agar bisa mempelajarai mata 

pelajaran tersebut dengan mudah 

2. Motivasi  

Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri 

seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu 

guna mencapai tujuan. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian munculnya motivasi 

ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat 

disadari atau tidak.  

Motive adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian 

motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang 

terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Perilaku atau tindakan 

yang ditunjukkan seseorang dalam upaya mencapai tujuan tertentu sangat 

tergantung dari motive yang dimiliki.
18

  

a. Motivasi Intrinsik  

Motivasi menurut Sumandi Suryabrata adalah keadaan yang 

terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 
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aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Sementara itu Gates 

dan kawan-kawan mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu 

kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang 

yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Adapun Greenberg 

menyebutkan bahwa motivasi adalah proses membangkitkan, 

mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Dari 3 

definisi tersebut data disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi 

fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai 

suatu tujaun (kebutuhan).
19

  

Jika seorang siswa merasa menikmati, suka dan tertantang 

untuk mempelajari dan menguasai suatu materi pembelajaran tanpa 

mengharapkan pujian dari guru atau orang tua, ini merupakan contoh 

motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik merupakan motivasi untuk 

melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). 

Individu dengan motivasi belajar intrinsik tidak membutuhkan hadiah 

atau hukuman untuk membuat mereka belajar karena aktivitas belajar 

itu sendiri sudah menguntungkan. Mereka menikmati tugasnya atau 

perasaaan pencapaian prestasi yang diperolehnya. Woolfolk 

menambahkan bahwa sumber motivasi intrinsic adalah faktor-faktor 

internal, seperti minat , kebutuhan, kenikmatan dan rasa ingin tahu. 

Tipe penentuan tujuan adalah leasrning global, berupa kepuasan 
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pribadi dalam menemukan tantangan. Individu yang termotivasi secara 

intrinsic, cenderung memilih tugas yang cukup sulit dan menantang.
20

 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Jika seorang siswa belajar keras untuk mendapatkan 

penghargaan orang tua atau gurunya, atau untuk mendapatkan nilai 

yang bagus, maka dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut memiliki 

motivasi ekstrinsik. Alas an belajar mereka lebih karena faktor di luar 

dirinya. Jadi motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan sesuatu yang lain.
21

 

Penelitian terbaru menyatakan bahwa iklim kelas dapat 

memengaruhi motivasi siswa. Siswa akan lebih termotivasi untuk 

belajar saat mereka diberi pilihan, senangn menghadapi tantangan yang 

sesuai dengan kemampuan mereka yang mengandung nilai 

informasional. 

Imbalan ekstrenal dapat berguna untuk mengubah perilaku. 

Tetapi imbalan atau hadiah juga dapat melemahkan pelajaran. Dalam 

sebuah studi, siswa yang sudah tertarik dengan seni dan tidak tahu ada 

imbalan akan menghabiskan waktu untuk menggambar lebih banyak 

dibandingkan anak yang tertarik dengan seni tetapi sudah tahu aka 

nada imbalan. Meskipun begitu hadiah juga dapat berguna, yaitu: 1. 

Sebagai intensif agar mau mengerjakan tugas, di mana tujuannya 
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adalah untuk mengontrol perilaku siswa, dan 2. Mengandung informasi 

tentang penguasaan keahlian.
22

 

Salah satu faktor dari luar siswa yaitu: 

1) Keluarga  

Situasi keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

anak dalam keluarga. Pendidikan orang tua, status ekonomi, rumah 

kediaman, presentase hubungan orang tua, perkataan, dan 

bimbingan orang tua, mempengaruhi pencapaian belajar anak. 

2) Sekolah 

Tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat 

instrument pendidikan, lingkungan sekolah, dan rasio guru dan 

murid per kelas (40-50 peserta didik), mempengaruhi kegiatan 

belajar siswa. 

3) Masyarakat  

Apabila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakat 

terdiri atas orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-

anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan 

mendorong anak lebih giat belajar. 

4) Lingkungan sekitar 

Bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan 

iklim dapat mempengaruhi pencapaian tujuan belajar, sebaliknya 
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tempat-tempat dengan iklim yang sejuk, dapat menunjang proses 

belajar.
23

 

3. Akidah Akhlak 

a. Pengertian Akidah Akhlak 

Akidah adalah ikatan atau perjanjian atau sesuatu yang terikat 

kepadanya hati dan hati nurani. Sedangkan akhlak sendiri yaitu tingkah 

laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses 

latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk 

melakukan perbuatan dengan mudah. Tanpa melalui proses pemikiran, 

pertimbangan atau penelitian. Jadi akidah akhlak yaitu dimana ilmu 

yang mempercayai tentang tingkah laku yang merupakan wujud nyata 

dari kepercayaan. Mata pelajaran akidah akhlak di madrasah 

tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama islam 

yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak untuk 

memperdalam akidah akhlak diri siswa masing-masing.
24

 

b. Tujuan pelajaran akidah akhlak 

Tujuan adanya mata pelajaran akidah akhlak sebagaimana terdapat 

dalam peraturan kementrian agama RI No. 2 Tahun 2008 adalah: 

1) Penanaman nilai ajaran Islam untuk mencapai kebahagian 

hidup, baik dunia maupun akhirat. 

2) Pengembangan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta 

didik seoptimal mungkin. 
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3) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan 

sosial. 

4) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta 

didik dalam keyakinan, pengalaman ajaran agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan dari hal-hal negative dari lingkungannya atau dari 

budaya asing. 

6) Pengajaran tentang informasi, pengentahuan keimanan dan 

akhlak, serta sistem dan fungsionalnya. 

7) Penyaluran peserta didik untuk mendalami akidah akhlak pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
25

 

c. Materi Pembelajaran Akidah Akhlak  

1) Semester Ganjil 

a) Bab I Al- Qur‟an dan Keistimewaannya. 

b) Bab II Mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. 

c) Bab III membiasakan akhlak terpuji (ikhtiar, tawakal, sabar, 

syukur, dan qana‟ah). 

d) Bab IV menghindari akhlak tercela (ananiah, putus asa, 

gadab, dan tamak). 

e) Bab V adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. 

f) Bab VI kisah teladan Nabi Musa AS. 
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2) Semester Genap 

a) Bab VII keteladanan Rasullah dan ulul azmi dan 

keistimewaanya. 

b) Bab VIII membiasakan akhlak terpuji (husnudzan, 

tawadhu‟, tasamuh, ta‟awun). 

c) Bab IX menghindari akhlak tercela ( hasad, dendam, gibah, 

fitnah dan namimah). 

d) Bab X adab bersosial media dalam Islam. 

e) Bab XI keteladan sahabat Abu Bakar.
26

 

4. Implementasi Metode BCM Dalam Peningkatan Motivasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

a. Perencanaan Metode BCM 

Dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa yang ahrus di 

rencanakan/ dipersiapkan dalam pembelajaran yaitu: 

1) Menganalisisi kebutuhan yang diperlukan dalam melakuakan 

pembelajaran. 

2) Penetapan tujuan yang diinginkan dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

3) Perencanaan pemberangkatan pembelajaran seperti, Silabus, 

RPP dan lain sebagainya. 
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b. Pelaksanaan Metode BCM 

Langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

metode BCM yaitu: 

1) Diawali dengan guru memimpin untuk baca doa terlebih dahulu. 

2) Guru memulai dengan melakukan apersepsi. 

3) Guru mengajak siswa bermain dengan menggunakan materi yang 

akan dipelajari untuk memusatkan konsentrasi memasuki materi 

4) Guru menyampaikan materi pembelajran dengan memulai cerita 

yang menyangkut kehidupan sehari-hari. 

5) Guru memberi penguatan siswa terhadap penguasaan materi 

dengan melantunkan sebuah nyanyian yang menyangkut materi 

yang sudah diberikan. 

6) Guru mengakhiri pembelajran dengan pertanyaan dan memberikan 

kesempatan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari itu yang 

sudah di pelajari.
27

 

c. Evaluasi Metode BCM 

Dalam peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

akidah akhlak dengan meriview atau mengulang materi setelah 

pembelajaran berlangsung dua minggu. Dengan segala aspek pada 

setiap kegiatan pembelajaran dilakukan agar tidak terjadi penumpukan 

permasalahan pada akhir kegiatan. Setiap tahap kegiatan ditelaah 

secara mendalam untuk memberikan rekomendasi, langkah-langkah 
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mana yang harus diulang sebagai siklus kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi pembahasan rencana 

penyusunan skripsi, selanjutnya peneliti akan menguraikan dalam penelitian 

ini. Ada pun sistematika pembahasannya yaitu meliputi: 

Bab satu pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab dua berisi tentang kajian kepustakaan yang didalamnya berisi tentang 

penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

keabsahan data, tahap-tahap penelitian. 

Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis. Terdiri dari 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan 

dan temuan. 

Bab lima penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu Pada bagian ini peneliti mencantumkan bagian hasil 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, 

kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan, 

maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi peneliti yang 

hendak dilakukan. Beberapa peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian 

ini adalah: 

1. Pertama, Sutilah (2011) Skirpsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul 

“Penerapan Metode BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi) dalam 

Pembelajaran PAI untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Kelompok A TK 

ABA Banaran III Galur Kulon Progo Tahun Ajaran 2011/2012”.  

Hasil penelitian menunjukkan: a) Pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan metode BCM dilaksanakan dengan cara bermain tepuk tangan, 

menyajikan materi dengan bercerita, dan memberi penguatan dengan 

menyanyi. Dalam pembelajaran PAI dengan metode BCM siswa merasa 

senang, gembira, dan antusias. Secara keseluruhan pelaksanaan tindakan 

berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dilakukan 

refleksi di setiap siklusnya. b) Faktor pendukung dalam penerapan metode 

BCM adalah penggunaan alat peraga dalam cerita disamping buku cerita 

maupun cerita gambar seri sebagai media bercerita. Kendala dalam 

penerapan metode BCM adalah siswa yang masih bercerita sendiri dan 
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belum fokus pada materi pembelajaran. Kendala lain yaitu pengunaan 

nada dan intonasi guru dalam bercerita yang belum tepat, variasi suara 

guru dalam memerankan tokoh-tokoh dalam cerita masih kurang. c) 

Penerapan metode BCM dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran PAI.  

Dari penelitian itu, peneliti sama-sama meneliti tentang metode 

BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi). Sedangkan, perbedaannya terletak 

pada variabel penelitian di atas membahas tentang meningkatkan keaktifan 

siswa, dan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan dalam 

penelitian saya variabel membahas tentang hasil belajar siswa dan 

motivasi belajar, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

2.  Kedua, Siti Maisaroh (2010) skripsi Negeri Sunan Ampel Surabaya yang 

berjudul “Pengaruh Metode BCM (Bermain, Cerita dan Menyanyi) 

Terhadap Perkembangan Intelegensi Anak di Taman Kanak-Kanak 

Muslimat Nu 51 Mojopurogede Bungah Gresik”  

Berdasarkan uraian dan analisis data sebelumnya dapat di tarik 

kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan metode 

Bermain, Cerita dan Menyanyi (BCM) di TKM NU 51 telah dilaksanakan 

dengan baik dan optimal dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Demikian pula dengan Pelaksanaan metode cerita terlaksana dengan baik. 

Dan metode menyanyi telah dilaksanakan dengan optimal, guru telah 

mampu menguasai teknik bernyanyi, anak lebih cepat menerima materi 

pelajaran terutama materi pengembangan intelegensi dan terhindar dari 
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rasa jenuh. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan metode BCM cukup 

diminati anak-anak dengan menunjukkan rata-rata 8 yang artinya baik, dan 

perkembangan intelegensi di buku rangkuman penilaian anak juga 

menunjukkan angka yang baik yaitu rata-rata 7,8. sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengaruh metode BCM terhadap perkembangan 

intelegensi anak di Taman kanak-kanak Muslimat NU 51 menunjukkan 

hasil yang cukup atau sedang yaitu 0,625. hal ini dibuktikan perhitungan 

dengan product moment.  

Dari penelitian itu, peneliti sama-sama meneliti tentang metode 

BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi). Sedangkan, perbedaannya terletak 

pada variabel, dan metode penelitian, penelitian di atas membahas tentang 

perkembangan intelegensi anak dan menggunakan metode kuantitatif 

sedangkan dalam penelitian saya variabel membahas tentang hasil belajar 

siswa dan motivasi belajar, dan menggunakan metode kualitatif. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suplatiyah pada tahun 2014. Skripsi UIN 

Sunan Kalijaga dengan penelitian “Penerapan Metode Bermain, Cerita dan 

Menyanyi Dalam Pembelajaran Sejarah Nabi Siswa Kelompok B TK 

ABA Brosot I.” 

Penelitian ini menggunakan kualitatif jenis deskriptif dengan 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan 

untuk analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini a).Penerapan metode bermain, cerita dan 

menyanyi dalam pembelajaran sejarah Nabi di kelompok B, TK ABA 
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Brosot I dapat berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terbukti dari segi; 

pelaksanaan pembelajaran sejarah nabi berlangsung dengan efektif dan 

menyenangkan. Siswa mampu mengikuti jalannya pembelajaran dari awal 

hingga akhir. Terlihat keceriaan, keaktifan dan antusiameyang tinggi dari 

siswa kelompok B mendengarkan cerita, bermaian dan bernyanyi. Dalam 

aspek evaluasi, guru mampu menyajikan evaluasi proses pembelajaran 

melalui permainan tanya jawab dan nyanyian yang telah direncanakan 

guru kelas. b). Faktor pendukung dalam penerapan Pembelajaran sejarah 

Nabi, diantaranya; Sarana dan prasaran pembelajaran yang mendukung. 

Kondisi siswa yang semangat dan aktif. Ketrampilan guru yang baik 

dalam hal bernyanyi dan bercerita. c). Adapun faktor yang menghambat, 

diantaranya; Kehadiran peserta didik yang belum tepat waktu. Keragaman 

kemampuan peserta didik dalam bernyanyi dan bermaian. Wawasan 

keilmuan guru dalam hal penguasaan materi sejarah nabi yang masih 

kurang. Kemampuan guru dalam mengelola waktu pembelajaran yang 

masih belum baik. 

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang metode 

Bermain, cerita, menyanyi  dan metode yang digunakan sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang dilakukan 

oleh peneliti, yaitu dari segi tempat dan lokasi yang berbeda. Serta 

tingkatan dalam siswanya juga cukup berbeda dan penelitian terdahulu 
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menekankan terhadap penerapan metode BCM ini kepada sejarah nabi 

sehingga hanya menceritakan kisan sejarah nabi. Kegiatan yang dilakukan 

oleh peneliti ini pengimplementasi metode BCM terhadap siswa MTS 

yang menekankan terhadap akidah akhlaknya. 

4. Tri Rohmawati, 2014, “ Penerapan Metode BCM (bermain, cerita, 

menyanyi) Dalam Pembelajaran PAI Untuk Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Kelompok A TK Masyitoh Greges Semester II Tahun Ajaran 

2013/2014.”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penelitian di atas bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa 

serta mendeskripsikan penerapan metode BCM (Bermain, Cerita, 

Menyanyi) dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan keaktifan siswa 

kelompok A TK Masyitoh Greges semester II tahun ajaran 2013/2014. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: a). Penerapan metode BCM 

(Bermain, Cerita, Menyanyi) dalam pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan keaktifan siswa kelompok A semester II TK Masyitoh 

Greges Tahun Ajaran 2013/2014 dilaksanakan dengan tahapan bermain 

yang dimaksudkan untuk membiasakan siswa berkonsentrasi 

melaksanakan instruksi guru dalam memasuki materi dengan suasana yang 

menyenangkan dan menyampaikan materi pokok melalui tahapan cerita 

agar siswa lebih fokus dalam memperhatikan materi, lebih antusias dalam 

menjawab perntanyaan, lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas dan 

berani mengajukan pertanyaan, serta tahapan menyanyi sebagai penguatan 

pemahaman terhadap materi sekaligus membuat suasan pembelajaran lebih 
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menggembirakan. Secara keseluruhan pelaksanaan tindakan berjalan 

dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun, dapat melibatkan 

seluruh siswa sebagai subyek penelitian, dan memenuhi ketercukupan 

waktu serta dilakukan refleksi di setiap sklusnya.  

b). Penerapan metode BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi) dalam 

pembelajaran PAI secara signifikan siswa kelompok A TK Masyitoh 

Greges semester Iitahun ajaran 2013/2014. Peningkatan keaktifan siswa 

secara keseluruhan terlihat pada olahan hasil observasi. Keaktifan siswa 

pada observasi pra tindakan sebesar 39,82% termasuk dalam kualifikasi 

kurang , pada siklus 1 meningkat menjadi 58,94% termasuk dalam 

kualifikasi cukup dan pada siklus II meningkat menjadi 70,35% yang 

berarti termasuk dalam kualifikasi baik. 

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang metode 

Bermain, cerita, menyanyi  dan metode yang digunakan sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang dilakukan 

oleh peneliti, yaitu dari segi tempat dan lokasi yang berbeda. Serta 

tingkatan dalam siswanya juga cukup berbeda dan penelitian terdahulu 

menekankan terhadap keaktifan pada siswa siswinya. 
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5. Khoirul Maiyah, 2015, “Implementasi Metode Bermain, Cerita dan 

Menyanyi (BCM) dalam pembelajaran Fiqih Siswa Kelas II Madrasah 

Ibtidaiyah Matholibul Ulum 02 Lebak Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 

2015/2016.”, UNISNU Jepara 

Jenis penelitian ini adalah penelitia kualitatif, dalam penelitian ini 

digunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan triangulasi. 

Hasil penelitian ini Hasil penelitian bahwa implementasi metode 

BCM mampu meningkatkan prestasi belajar dengan langkah yang 

ditempuh guru yaitu : tahap persiapan membuat RPP, kegiatan inti, 

penutup. Hasil dari penerapan BCM ini sudah sesuai yang diharapkan 

walaupun ada keterbatasan sarana dan prasarana. Guru mampu 

menyelesaikan secara maksimal. Dalam penelitian ini menyanyi adalah 

sebagai metode , namun dalam penelitian si peneliti menyanyi hanya 

sebagai materi islami untuk menerapkan pendekatan BCCT dengan 

mencari hasil secara deskriptif dengan adanya penerapan pendekatan 

tersebut. 

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti, yaitu sama-sama meneliti metode Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi pada suatu lembaga pendidikan dengan menggunakan metode 

penelitian Kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

lokasi dan tempat penelitian. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu 

 

No  Nama, Judul, Tahun Hasil penelitian  Persamaan  Perbedaan  

1 Sutilah (2011) Skirpsi 

UIN Sunan Kalijaga yang 

berjudul “Penerapan 

Metode BCM (Bermain, 

Cerita, Menyanyi) dalam 

Pembelajaran PAI untuk 

Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Kelompok A TK 

ABA Banaran III Galur 

Kulon Progo Tahun 

Ajaran 2011/2012”. 

a. Pelaksanaan 

pembelajaran PAI 

dengan metode BCM 

dilaksanakan dengan 

cara bermain tepuk 

tangan, menyajikan 

materi dengan bercerita, 

dan memberi penguatan 

dengan menyanyi. 

b. Faktor pendukung 

dalam penerapan 

metode BCM adalah 

penggunaan alat peraga 

dalam cerita disamping 

buku cerita maupun 

cerita gambar seri 

sebagai media bercerit 

c. Penerapan metode BCM 

dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam 

pembelajaran PAI. 

Peneliti 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

metode BCM 

(Bermain, 

Cerita, 

Menyanyi). 

terletak pada variabel 

penelitian di atas 

membahas tentang 

meningkatkan 

keaktifan siswa, dan 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif 

sedangkan dalam 

penelitian saya 

variabel membahas 

tentang hasil belajar 

siswa dan motivasi 

belajar, dengan 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

 

2 Siti Maisaroh (2010) 

skripsi Negeri Sunan 

Ampel Surabaya yang 

berjudul “Pengaruh 

Metode BCM (Bermain, 

Cerita dan Menyanyi) 

Terhadap Perkembangan 

Intelegensi Anak di 

Taman Kanak-Kanak 

Muslimat Nu 51 

Mojopurogede Bungah 

Gresik” 

a. menunjukkan 

pelaksanaan metode 

Bermain, Cerita dan 

Menyanyi (BCM) di 

TKM NU 51 telah 

dilaksanakan dengan 

baik dan optimal dalam 

menunjang kegiatan 

belajar mengajar. 

ii. perkembangan 

intelegensi di buku 

rangkuman penilaian 

anak juga menunjukkan 

angka yang baik yaitu 

rata-rata 7,8. sehingga 

dapat dikatakan bahwa 

pengaruh metode BCM 

terhadap perkembangan 

intelegensi anak di 

Peneliti 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

metode BCM 

(Bermain, 

Cerita, 

Menyanyi). 

Perbedaannya terletak 

pada variabel, dan 

metode penelitian, 

penelitian di atas 

membahas tentang 

perkembangan 

intelegensi anak dan 

menggunakan metode 

kuantitatif sedangkan 

dalam penelitian saya 

variabel membahas 

tentang hasil belajar 

siswa dan motivasi 

belajar, dan 

menggunakan metode 

kualitatif. 
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Taman kanak-kanak 

Muslimat NU 51 

menunjukkan hasil yang 

cukup atau sedang yaitu 

0,625. 

3 Suplatiyah pada tahun 

2014. Skripsi UIN Sunan 

Kalijaga dengan 

penelitian “Penerapan 

Metode Bermain, Cerita 

dan Menyanyi Dalam 

Pembelajaran Sejarah 

Nabi Siswa Kelompok B 

TK ABA Brosot I.” 

. 

 

 

a. Penerapan metode 

bermain, cerita dan 

menyanyi dalam 

pembelajaran sejarah 

Nabi di kelompok B, TK 

ABA Brosot I dapat 

berjalan dengan baik dan 

efektif. Hal ini terbukti 

dari segi; pelaksanaan 

pembelajaran sejarah 

nabi berlangsung dengan 

efektif dan 

menyenangkan. 

b. Faktor pendukung dalam 

penerapan Pembelajaran 

sejarah Nabi, 

diantaranya; Sarana dan 

prasaran pembelajaran 

yang mendukung. 

Kondisi siswa yang 

semangat dan aktif. 

Ketrampilan guru yang 

baik dalam hal bernyanyi 

dan bercerita. 

c. Adapun faktor yang 

menghambat, 

diantaranya; Kehadiran 

peserta didik yang belum 

tepat waktu. Keragaman 

kemampuan peserta 

didik dalam bernyanyi 

dan bermaian. 

Peneliti 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

metode BCM 

(Bermain, 

Cerita, 

Menyanyi). 

Perbedaannya obyek 

yang di kaji berbeda 

dan tingkatan yang 

diteliti juga berbeda. 

 

4 Tri Rohmawati, 2014, “ 

Penerapan Metode BCM 

(bermain, cerita, 

menyanyi) Dalam 

Pembelajaran PAI Untuk 

Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Kelompok A TK 

Masyitoh Greges 

Semester II Tahun Ajaran 

a. Penerapan metode BCM 

(Bermain, Cerita, 

Menyanyi) dalam 

pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan keaktifan 

siswa kelompok A 

semester II TK Masyitoh 

Greges Tahun Ajaran 

2013/2014 dilaksanakan 

Peneliti 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

metode BCM 

(Bermain, 

Cerita, 

Menyanyi). 
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2013/2014.”, Skripsi UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

 

dengan tahapan bermain 

yang dimaksudkan untuk 

membiasakan siswa 

berkonsentrasi 

melaksanakan instruksi 

guru dalam memasuki 

materi dengan suasana 

yang menyenangkan dan 

menyampaikan materi 

pokok. 

b. Penerapan metode BCM 

(Bermain, Cerita, 

Menyanyi) dalam 

pembelajaran PAI secara 

signifikan siswa 

kelompok A TK 

Masyitoh Greges 

semester Iitahun ajaran 

2013/2014. Peningkatan 

keaktifan siswa secara 

keseluruhan terlihat pada 

olahan hasil observasi. 

 

 

 

 

5 Khoirul Maiyah, 2015, 

“Implementasi Metode 

Bermain, Cerita dan 

Menyanyi (BCM) dalam 

pembelajaran Fiqih Siswa 

Kelas II Madrasah 

Ibtidaiyah Matholibul 

Ulum 02 Lebak Pakis Aji 

Jepara Tahun Pelajaran 

2015/2016.”, UNISNU 

Jepara 

 

a. Implementasi metode 

BCM mampu 

meningkatkan prestasi 

belajar dengan langkah 

yang ditempuh guru 

yaitu : tahap persiapan 

membuat RPP, kegiatan 

inti, penutup. Hasil dari 

penerapan BCM ini 

sudah sesuai yang 

diharapkan walaupun 

ada keterbatasan sarana 

dan prasarana. 

b. Guru mampu 

menyelesaikan secara 

maksimal. Dalam 

penelitian ini menyanyi 

adalah sebagai metode , 

namun dalam penelitian 

si peneliti menyanyi 

Peneliti 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

metode BCM 

(Bermain, 

Cerita, 

Menyanyi). 

Perbedaannya terletak 

pada lokasi dan tempat 

penelitian. 
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B. Kajian Teori 

1. Metode BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi) 

a. Pengertian BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah 

pelaksanaan, penerapan. Kata pelaksanaan sendiri secara harfiah 

adalah berasal dari kata laksana yang berarti laku atau perbuatan, 

mendapat awalan pe dan berakhiran an terhadap laksana menjadi 

(rancangan). Secara sederhana implementasi bisa diartikan 

pelaksanaan atau penerapan.
28

 Sedangkan dengan metode yaitu 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), metode merupakan 

cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan 

dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Metode 

memiliki arti penting dan patut dipertimbangkan dalam rangka 

pembelajaran. Tanpa menggunakan metode, kegiatan interaksi edukatif 

tidak akan berproses. Karena itu, tak pernah ditemui guru mengajar 

tanpa menggunakan metode. Dalam pendidikan dan pengajaran diakui, 

bahwa metode-metode mengajar mempunyai kadar ke- CBSA-an yang 

                                                           
28

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga, hal 

427 

hanya sebagai materi 
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bervariasi, muai dari kadar yang terendah sampai kadar yag tertinggi. 

Berdasarkan perbedaan kadar ke-CBSA-an ini dapat diklarifikasikan 

pendekatan yang dilakukan dalam mengajar. Hal ini berarti bila guru 

memilih suatu metode, maka secara otomatis guru dituntut untuk 

memilih pendekatan yang diharapkan secara efektif mendukung 

perencanaan yang ditunjukkan oleh metode.
29

 

Dimana dalam metode BCM ini adaah kalaborasi 3 metode 

yang dijadikan satu dimana ada metode bermain yaitu suatu metode 

dengan salah satu cara penguasaan bahan pelajaran dengan 

memberikan kemampuan anak untuk bisa bermain dengan sportif dan 

mengasah keterampilan anak dalam bermain game, tidak hanya 

bermain game namun juga ada salah satu bermain peran dimana dalam 

metode ini dapat dikembangkan keterampilan mengamati, manrik 

kesimpulan, menerapkan dan mengkomunikasikan.
30

 Yang ke dua ada 

metode cerita yaitu suatu cara mengajar dengan bercerita. Pada 

hakikatnya metode ini sama dengan metode ceramah. Karena 

informasi disampaikan melalui penuturan atau penjelasan lisan dari 

seseorang kepada orang lain. Dalam metode cerita, baik guru ataupun 

anak didik dapat berperan sebagai penutur. Guru dapat menugaskan 

salah seseorang atau beberapa orang anak didik untuk menceritakan 

suatu peristiwa atau topic.
31

 Yang ke tiga ada metode menyanyi 
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dimana metode ini yang menggabungan suatu nada-nada yang 

dihubungkan atau dimasukan kedalam teori yang akan dibahas 

sehingga teori yang disampaikan mudah diingt oleh peserta didik. Jadi 

yang dimaksud dengan implementasi metode BCM ini adalah 

menerapkan atau melaksanakan metode atau sistem, dalam 

memudahkan belajar dengan cara bermai, cerita, dan menyanyi pada 

MTS ini di mata pelajaran Aqidah Ahlak. 

b. Tujuan dan Manfaat BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi) 

Diterapkannya metode BCM (bermain, cerita, menyanyi) maka 

terdapat peningkatan yang sangat baik, maka tindakan dengan 

menggunakan metode BCM (bermain, cerita, menyanyi) tersebut dapat 

meningkatkan rasa percaya diri peserta didik pada proses 

pembelajaran, dan mudah mengingat materi dalam pembelajaran. 

Metode BCM (bermain, cerita, menyanyi) merupakan salah satu 

pembelajaran langsung, akan tetapi peneliti mencoba menawarkan 

metode BCM (bermain, cerita, menyanyi) juga dapat digunakan pada 

pembelajaran tidak langsung dengan beberapa aspek yaitu keteladanan, 

pembiasaan dan budaya sekolah. 

c. Langkah-langkah Metode BCM 

Langkah-langkah yang harus dilalui dalam menerapkan metode 

BCM ini yaitu: 
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1) Sebelum pelajaran dimulai tidak lupa dengan membaca doa 

terlebih dahulu. 

2) Guru mengawali dengan apersiasi kepada beberapa siswa. 

2. Guru mengajak siswa bermain untuk memusatkan konsentrasi 

memasuki materi. 

3. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cerita.  

4. Guru memberi penguatan siswa terhadap penguasaan materi 

dengan menyanyi.  

5. Guru mengakhiri pelajaran dengan pertanyaan sekitar materi dan 

member kesimpulan. 

d. Implementasi Metode BCM 

Implementasi metode BCM ini dengan menggabungkan 3 

metode belajar yaitu bermain, cerita dan menyanyi dalam satu metode. 

Dimana tidak hanya satu metode saja sehingga dalam proses kegiatan 

belajar mengajar berfariasi dan tidak monoton. Cara 

mengmplementasikannya sama dengan langkah-langkah yang 

sebelumnya yang sudah dijelaskan sebelumnya.  

1) Perencanaan metode BCM  

Adalah proses pengambilan keputusan hasil berfikir rasional 

tentang saran dan tujuan pembelajaran tertentu.
32

 Dengan mencapai 

tujuan yang diinginkan dengan merencanakan metode BCM 

dengan menyipkan materi bermain, cerita dan menyanyi yang 
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sesuai dengan apa yang akan disampaikan dengan materi yang 

akan disampaikan. 

2) Pelaksanaan  Metode BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi) 

adalah sebagai berikut: 

a) Guru mengawali pembelajaran dengan apersepsi.  

b) Guru mengajak siswa bermain untuk memusatkan konsentrasi 

memasuki materi. 

c) Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cerita.  

d) Guru memberi penguatan siswa terhadap penguasaan materi 

dengan menyanyi.  

e) Guru mengakhiri pelajaran dengan pertanyaan sekitar materi 

dan member kesimpulan. 

3) Evaluasi Metode BCM Dalam Peningkatan Motivasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak  

Meriviwe atau mengulang materi setelah pembelajaran 

berlangsung. Dengan segala aspek pada setiap kegiatan 

pembelajaran dilakukan agar tidak terjadi penumpukan 

permasalahan pada akhir kegiatan. Setiap tahap kegiatan ditelaah 

secara mendalam untuk memberikan rekomendasi, langkah-

langkah mana yang harus diulang sebagai siklus kegiatan untuk 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
33

 Pengimplementasinya 

                                                           
33

 Tresna,wahyu,mizan. 2020. Implementasi metode BCM terhadap keaktifan santri dalam proses 

belajar mengajar di TPA Binaan UII. At-thullab. Vol1 



 
 

 
 

38 

metode BCM ini sendiri diterapkannya pada setiap minggunya 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 05 Jember. 

2.  Motivasi Belajar  

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Wina Sanjaya  mengatakan bahwa proses pembelajaran 

motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. 

Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan 

oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak 

adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk 

mengarahkan segala kemampuannya. Dalam proses pembelajaran 

tradisional yang menggunakan pendekatan ekspositori kadang-

kadang unsur motivasi terlupakan oleh guru. Guru seakan-akan 

memaksakan siswa menerima materi yang disampaikannya. 

Keadaan ini tidak menguntungkan karena siswa tidak dapat belajar 

secara optimal yang tentunya pencapaian hasil belajar juga tidak 

optimal. Pandangan moderen tentang proses pembelajaran 

menempatkan motivasi sebagai salah satu aspek penting dalam 

membangkitkan motivasi belajar siswa.  

Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat 

pada diri seseorang individu dimana ada suatu dorongan untuk 

melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Menurut Mc Donald 

dalam Kompri motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 
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(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian 

munculnya motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi 

dalam diri seseorang yang dapat disadari atau tidak.  

Menurut Woodwort  dalam Wina Sanjaya bahwa suatu 

motive adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dengan 

demikian motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan 

perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan 

tertentu. Perilaku atau tindakan yang ditunjukkan seseorang dalam 

upaya mencapai tujuan tertentu sangat tergantung dari motive yang 

dimiliknya.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arden dalam Wina 

Sanjaya bahwa kuat lemahnya atau semangat tidaknya usaha yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan akan ditentukan oleh 

kuat lemahnya motive yang dimiliki orang tersebut. Motivasi 

adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi±kondisi 

tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu dan 

bila tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat 

dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh di 

dalam diri seseorang. Lingkungan merupakan salah faktor dari luar 
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yang dapat menumbuhkan motivasi dalam diri  seseorang untuk 

belajar. 34
  

b. Tujuan Motivasi Belajar 

Tujuan motivasi dalam proses belajar siswa adalah dapat 

membuat siswa menjadi semangat belajar. Motivasi sangat 

berkaitan dengan stimulus yang membuat siswa menjadi terpacu, 

terdorong untuk melakukan sesuatu. Bentuk motivasi yang bisa 

diberikan agar siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran 

misalnya, menjanjikan siswa hadiah jika berhasil menjawab semua 

soal dengan benar. 

Meminimalisir rasa jenuh dalam proses belajar. Belajar 

pada akhirnya bisa mengantarkan siswa pada titik jenuh/bosan 

dalam mengikuti pelajaran, misalnya saja perasaan jenuh tersebut 

mudah muncul dalam diri siswa jika jam-jam pelajaran sudah agak 

siang/akhir-akhir pembelajaran. Cara memotivasi siswa dalam 

belajar agar bisa menghilangkan kejenuhan yakni dengan 

melaksanakan pembelajaran yang menantang, misalnya kompetisi 

(lomba) antara siswa/antara kelompok, menerapkan model 

pembelajaran yang bersifat games edukatif. Membantu siswa 

dalam meemukan tujuannya. Menumbuhkan sikap optimism dalam 

diri siswa. 
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c. Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

1) Motivasi Intrinsik  

Motivasi menurut Sumandi Suryabrata adalah keadaan 

yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. 

Sementara itu Gates dan kawan-kawan mengemukakan bahwa 

motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologid yang 

terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya 

dengan cara tertentu. 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Jika seorang  siswa belajar keras untuk mendapatkan 

penghargaan orang tua atau gurunya, atau untuk mendapatkan 

nilai yang bagus, maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

tersebut memiliki motivasi ekstrinsik. Alasan belajar mereka 

lebih karena faktor diluar dirinya. Jadi motivasi ekstrinsik 

adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang 

lain. 

3. Mata Pelajaran Aqidah Ahlak 

a. Aqidah adalah ikatan atau perjanjian. Atau sesuatu yang terikat 

kepadanya hati dan hati nurani.
35

 Sedangkan akhlak sendiri yaitu 

tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari 

proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa 
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untuk melakukan perbuatan dengan mudah. Tanpa melalui proses 

pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jadi Aqidah Akhlak yaitu 

dimana ilmu yang mempercayai tentang tingkah laku yang merupakan 

wujud nyata dari kepercayaan. Mata pelajaran aqidah akhlak di 

madrasah tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan 

agama islam yang merupakan peningkatan dari aqidah dan akhlak 

untuk memperdalam aqidah akhlak diri siswa masing-masing. 

b. Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Tujuan adanya mata pelajaran akidah akhlak sebagaimana 

terdapat dalam peraturan menteri agama RI No. 2 Tahun 2008 adalah:  

1) Penanaman nilai ajaran islam untuk mencapai kebahagian hidup, 

baik dunia maupun akhirat. 

2) Pengembangan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta 

didik seoptimal mungkin. 

3) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan 

sosial. 

4) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta 

didik dalam keyakinan, pengalaman ajaran agama islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan dari hal-hal negatif dari lingkunganya atau dari budaya 

asing. 

6) Pengajaran tentang informasi, pengetahuan keimanan dan akhlak, 

serta sistem dan fungsionalnya. 
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7) Penyaluran peserta didik untuk mendalami akidah akhlak pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

c. Materi Mata Pelajaran Akidah Akhlak
36

 

4. Implementasi Metode BCM Dalam Peningkatan Motivasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

a. Perencanaan Metode BCM  

Adalah proses pengambilan keputusan hasil berfikir rasional 

tentang saran dan tujuan pembelajaran tertentu.
37

 Dengan mencapai 

tujuan yang diinginkan dengan merencanakan metode BCM dengan 

menyipkan materi bermain, cerita dan menyanyi yang sesuai dengan 

apa yang akan disampaikan dengan materi yang akan disampaikan. 

Perencaan dalam pembuatan RPP, silabus, penetapan tujuan, 

analisa kebutuhan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

b. Pelaksanaan  Metode BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi) adalah 

sebagai berikut: 

1) Guru mengawali pembelajaran dengan apersepsi.  

2) Guru mengajak siswa bermain untuk memusatkan konsentrasi 

memasuki materi. 

3) Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cerita.  

4) Guru memberi penguatan siswa terhadap penguasaan materi 

dengan menyanyi.  
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5) Guru mengakhiri pelajaran dengan pertanyaan sekitar materi dan 

member kesimpulan. 

c. Evaluasi Metode BCM Dalam Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak  

Meriviwe atau mengulang materi setelah pembelajaran 

berlangsung. Dengan segala aspek pada setiap kegiatan pembelajaran 

dilakukan agar tidak terjadi penumpukan permasalahan pada akhir 

kegiatan. Setiap tahap kegiatan ditelaah secara mendalam untuk 

memberikan rekomendasi, langkah-langkah mana yang harus diulang 

sebagai siklus kegiatan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah 

menggunakan pendekatan  penelitian kualitatif.
38

  Metode Penelitian kualitatif  

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan),analisis 

data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 
39

 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan deskriptif, yaitu 

data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang 

memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata 

dari pada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan 

deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi 

yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Peneliti ini berusaha 

mendukung menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai bentuk aslinya 

seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan.
40
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian. Lokasi penelitian terletak di MTsN 05 Jember Jl. Rengganis, 

Bendelan, Arjasa, Kabupaten Jember Jawa Timur kode pos 68191. 

Alasan peneliti memilih sekolah tempat ini adalah; 

1. Karena MTsN 05 Jember merupakan salah satu sekolah yang mengajarkan 

keislaman yang sangat detail di daerah tersebut meski banyak sekolah 

SMP lainnya di daerah tersebut. 

2. Karena MTsN 05 Jember memberikan program pembelajaran dengan 

metode-metode yang unik salah satunya yaitu dengan menggunakan 

metode BCM ini sendiri, khususnya dengan mata pelajaran tertentu juga. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang 

dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan 

peneliti.
41

 Penentuan subyek penelitian ini adalah purposive, yaitu penentuan 

yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.  

Alasan menggunakan teknik ini karena peneliti membutuhkan data 

yang berupa informasi yang hanya bisa didapatkan dari informan yang 

memiliki pengetahuan lebih tentang data yang hendak peneliti dapatkan 

sehingga menghasilkan data sesuai dengan harapan serta relevan dengan judul 

yang dibuat yaitu tentang implementasi metode bermain, cerita, dan menyanyi 
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(BCM) dalam peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah 

akhlak di MTSN 05 JEMBER 

Dalam hal ini, subyek peneliti atau informan yang terlibat antara lain: 

1. Kepala madrasah MTsN 05 Jember 

2. Waka kurikulum MTSN 05 Jember 

3. Guru akidah akhlak MTSN 05 Jember 

4. Kepala TU MTSN 05 Jember 

5. Siswi MTSN 05 Jember 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.
42

 Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, 

cerita, gambar, artifacts, dan bukan hitung-hitungan.
43

 

Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan berbagai 

cara. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya jika dilihat 

dari segi cara atau tekniknya, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.
44
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Adapun pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian sebagi 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari 

lapangan. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan data yang 

diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, 

tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.
45

 Adapun 

yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan pasif. Yang mana 

peneliti tidak ikut terlibat secara langsung hanya saja mengamati dan 

sebagai pengamat independen. Serta observasi partisipasi  pasif ini di 

lakukan untuk mendapatkan data berupa : 

a. Mengetahui keadaan fisik di MTsN 05 Jember. 

b. Mengetahui aktivitas kegiatan belajar mengajar pada MTsN 05 

Jember. 

c. Mengetahui metode yang digunakan dalam pembelajaran pada mata 

pembelajaran akidah akhlak di MTsN 05 Jember. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontuksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
46

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 
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peneliti ingin mengetahui lebih hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam.
47

   

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur  

yaitu dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana 

fihak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan. 

Data yang  diperoleh dalam wawancara adalah: 

a. Pelaksanaan  proses penerapan metode BCM  

b. Meningkatkan motivasi belajar pada siswa secara intrinsik maupun 

secara ekstrinsik. 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi berarti upaya pengumpulan data dengan menyelidiki 

benda-benda tertulis.
48

  Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu dan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

agar hasilnya bisa kredibel atau dapat dipercaya. Implementasi metode 

dokumentasi ini biasanya peneliti menyusun instrumen dokumentasi 

dengan menggunakan ceklist terhadap beberapa variabel yang akan di 
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dokumentasikan.
49

 Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini dapat 

berupa gambar, agenda kegiatan, catatan sejarah, biografi, dan lain-lain. 

Adapun data yang  diperoleh dengan metode dokumentasi ini 

yaitu: 

a. Visi dan misi 

b. Data guru 

c. Program unggulan dan keunikan 

d. Foto-foto Kegiatan pembelajaran 

e. Prota, promes, RPP, silabus 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian 

yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.
50

  Analisis 

data dalam penelitian  kualitatif,  dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.
51

  

Adapun penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif 

dengan model interaktif  Milles  Huberman and Seldana, melalui tiga langkah 

yaitu: 
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1. Kondensasi Data   

Sebelum seorang peneliti memilah data sesuai kategori yang 

diperlukan, maka sebelumnya harus sudah mempunyai data dan 

mengumpulkannya. Data yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan 

kondensasi untuk mendapatkan data yang sesuai. Kondensasi data adalah 

kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada proses 

penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan dan transformasi 

data yang sesuai dengan seluruh badan catatan, transkip wawancara, 

dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya.
52

  

Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah 

peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada 

dilapangan, yang nantinya transkip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk 

mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. 

2. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya “Analisis data 

kualitatif buku sumber tentang metode baru”, membatasi suatu 

“penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
53

 

Jadi data yang sudah direduksi dan diklarifikasi berdasarkan kelompok 

masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 
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a. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan kondensasi 

data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahanya 

hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap penelitian 

terkait dengan implementasi metode bermain, cerita, dan menyanyi 

(BCM) dalam peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

akidah akhlak di MTsN 05 Jember. 

3. Penarikan/ verifikasi, Kesimpulan  

Verifikasi adalah suatu tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan 

atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk 

mengambangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya luas 

untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain.
54

 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Proses ini didasarkan pada gabungan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk penyajian data melalui 

informasi tertentu. Peneliti dapat melihat apa yang ditelitinya dan 

disesuaikan dengan yang terjadi dilapangan.
55

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahian (validitas) dan keterandalan (relibialitas). Dalam penelitian 

ilmiah, harus dituntut untuk bersifat objektivitas. Untuk memenuhi kriteria itu 

maka diperlukan validitas dan dan realibilitas agar keilmiahnya dalam peneliti 
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tidak dipertanyakan.
56

 Untuk itu peneliti perlu melakukan keabsahan data 

melalui trianggulasi. 

Trianggulasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk 

mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. 

Dengan demikian dibagi menjadi tiga yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi 

teknik, trianggulasi waktu.
57

 

1. Trianggulasi Sumber 

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui 

beberapa sumber. 

2. Trianggulasi Teknik 

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti 

yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenernya, dan sampai pada penulisan 

laporan.
58
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H. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dengan hasil penelitian tersebut peneliti 

mengelola data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan penarikan 

kesimpulan yang akan disusun ke dalam laporan penelitian sesui dengan buku 

pedoman penulisan karya ilmiah. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran dan Objek Penelitian 

1. Profil Sekolah MTsN 05 Jember 

Nama Sekolah  : MTS Negeri 05 Jember 

NSM    : 211350919006 

NPSN    : 20524388 

Alamat      

a. Jalan/Desa/Kelurahan : Letnan Suprayitno No. 24 Tegal Bago 

b. Kecamatan  : Arjasa 

c. Kabupaten  : Jember 

d. Nomor Telepon  : (0331) 540345 

Email    : 

Status Madrasah / Terakreditasi: Negeri / A 

Tahun Berdiri   : 1984 

Tahun Penegerian  : 1997 

Status Tanah    : Milik Sendiri (waqaf) 

Waktu Penyelenggaraan : Pagi 

2. Sejarah Singkat MTsN 05 Jember 

MTs Negeri Arjasa  didirikan  pada Tanggal 15 Juni 1980 atas 

prakarsa dari Kepala KUA yaitu Bapak Chotib.S dan Penilik Pendais ( 

Bpk Mudzakir) didukung oleh guru-guru Agama, Kepala SDN Arjasa dan 

Muspika Kecamatan Arjasa.  

55 
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Dari hasil musyawarah yuang dihadiri  oleh 40 orang adalah : 

a. Membentuk Yayasan Pendidikan Islam Arjasa dengan  

Ketua Bpk. Drs. H. Mustopo. 

b. Mendirikan  Madrasah Tsanawiyah Arjasa  Tahun Pelajaran 

1980/1981 

c. Mengangkat Kepala Madrasah Yaitu Bp. H. Satihan 

d. Tempat Kegiatan Belajar Mengajar Sementara  SDN Arjasa I 

e. Jumlah Murid 13 Orang 

f. Jumlah Pengajar 5 Orang Yaitu H. Satihan, Chotib S., Mudzakir, Lilis, 

Suinah Dan Sutrisno. 

Pada Tahun Pelajaran 1981 / 1982 Tempat Kegiatan Belajar 

Mengajar dipindah ke jalan Letnan Suprayitno  No. 24 

Arjasa menepati sebidang tanah milik Yayasan Pendidikan Islam 

Arjasa dengan bangunan gedung cukup sederhana 

dan ditingkatkan lagi pada tanggal 12 Mei 1984 menjadi MTs Negeri 

Filial Arjasa ( Jember II ) Berdasarkan SK Dirjen Bimbingan Islam No. 

Kep/E/PP.03.2/151/1984  sebagai  Kepala 

Madrasah  pada waktu Itu  yaitu H. Satihan tanggal 12 Mei 1984 S/D 31 

Januari 1994  dan H Thabarani, BA.  tanggal 05 Februari  1994 s/d 30 Juni 

1997. 

Pada tanggal 25 Februari 1994 bertempat di gedung Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Fillial Arjasa  atas nama Ketua  Yayasan  Pendidikan 

Islam Drs.H. Ahmad Mustopo telah menyerahkan tanah seluas 2.025 
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M2 kepada MTs Negeri Jember II Fillial Arjasa untuk dijadikan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri penuh. Berdasarkan SK Kemenag RI No. 107 tanggal 

17 Maret 1997  MTs Arjasa  Filial MTsN Jember II Di 

Negerikan dengan nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Arjasa. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republk Indonesia (KMA 

673) tahun 2016, perubahan nama dari MTs Negeri Arjasa menjadi MTs 

Negeri 5 Jember. 

PERIODE KEPEMIMPINAN KEPALA MTs NEGERI ARJASA 

DAN KE MTs NEGERI 5 Jember 

a. H. Satihan                                              Tahun 1980 – 1994 

b. H. Thabran                                             Tahun 1994 – 2004 

c. Drs. Husnan Dja”Far, M.Pd.I               Tahun 2004 – 2005 

d. A. Machfudz Rachmat ,S.Pd                Tahun 2005 – 2008 

e. Ah. Toyyib, S.Ag                                    Tahun 2008 – 2013 

f. Dra. Nurul Faridha                                Tahun 2013 – 2017 

g. Ir. H. Hariyanto, M.Pd.                         Tahun 2017 – 2020 

h. H. Maijoso, S.Ag, M.Pd.I.                     Tahun 2020 – Sekarang 

3. Visi Dan Misi MTsN 05 Jember 

a. Visi : Unggul dalam Prestasi, Berakhlakul Karimah, Maju dalam 

Kreasi, Beramal Ilmiah ( Ulama). 

b. Misi : 

1) Membentuk Perilaku Berprestasi 

2) Membentuk Pola Pikir yang Kritis Dan Kreatif 
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3) Menumbuhkan Penghayatan Agama untuk Membentuk Siswa 

 BerakhlakulKarimah 

4) Menumbuh Kembangkan Sikap Disiplin yang Mampu  

 Mengaplikasikan  Salam, Shalat, Silaturrahim, dan Baca  

 Al-Qur‟an ( S3Q ) 

5) Mengembangkan Pola Pengajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, 

 Menyenangkan dan Inovatif 

6) Mengembangkan Tradisi Berpikir Ilmiah yang di Dasari oleh 

Pengamalan Nilai – Nilai Agama Islam Membentuk Perilaku 

Berprestasi pada Siswa 

4. Letak Geografis MTsN 05 Jember 

MTsN 05 Jember terletak di desa Tegal Bago Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember. 

a. Sebelah Utara : Perkampungan Penduduk 

b. Sebelah Selatan  : Perkampungan Penduduk 

c. Sebelah Timur : Pasar Tradisional 

d. Sebelah Barat : Lapangan Daerah 

5. Struktur Organisasi MTsN 05 Jember 

Untuk kelancaran, kesuksesan dan ketertiban pelaksanaan 

pendidikan dan pembeajaran di MTsN 05 Jember, maka disusunlah 

struktur organisasi sekolah sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH 

STRUKTUR ORGANISASI  

MTs NEGERI  5  JEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITE 

H. Nur Rohim, 

S.Pd.I 

Waka 

Humas 

Adi Sucipto, 

S.Pd 

Sri Hartatik, 

S.Pd. 

Waka Sarpras 

Abdul Mu’in, 

S.Pd.I 

Waka Kesiswaan 

Ani Hidayati, 

S.Pd. 

Kepala Madrasah 

Maijoso, S.Ag.M.Pd.I 

Waka Kurikulum 

Sri Chikmawati, 

S.Ag. 

 

Fatimatuz 

Zuhro, M.Pd. 

Edi Supriyanto, 

S.Pd. 

Kartono, 

S.Pd 

Mujiati, 

S.Si 

Nur Wahid, S.Pd.I, 

M.Pd.I 

Irwan Sofiyanto, 

S.Pd.I 

Kepala TU 

Sumaryono, S.Sos. 

GURU BP 

Wiwin Agustini, 

S.Pd. 

SISWA/SISWI 

GURU 

WALI 

KELAS 

KEPALA 

MADRASAH 
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STRUKTUR ORGANISASI 

TATA USAHA (TU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA TATA USAHA 

SUMARYONO, S.Sos. 

 

KEPEGAWAIAN dan 

KKM 

KHUSNUL KHOTIMAH 

 

SURAT-MENYURAT 

MUSRIFAH, S.Pd. 

OPERATOR PDG 

DWI CAHYO P, 

S.Pd. 

 

BENDAHARA 

SITI MUNAWAROH, 

S.Sos. 

 

PPNPN 

ISMARI 

 

DATA BASE 

KESISWAAN 

SYANDRA CIPTADI 

 

UMUM dan 

KURIKULUM 

RADHITIA R.F 
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STRUKTUR ORGANISASI 

PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENANGGUNG JAWAB 

KEPALA MADRASAH 

Maijoso, S.Ag.M.Pd.I 

KEPALA PERPUSTAKAAN 

SOFI NURDIANA, S.Pd. 

TATA USAHA PERPUSTAKAAN 

AHMAD SUFAR MANTO 

TIM PENGEMBANGAN 

NUR HASANAH, S.Pd. Ina. 

TIM PENGEMBANGAN 

MUJIATI, S.S. 
TIM PENGEMBANGAN 

JUNJUNG, S.E. 

PENANGGUNG JAWAB 

MAIJOSO, S.Ag.M.Pd.I 

 

KEPALA LAB. IPA 

SRI RAHAYU, S.Pd. 
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UNIT KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENANGGUNG JAWAB 

MAIJOSO, S.Ag.M.Pd.I 

 

KORDINATOR 

IRNAWATI, S.Pd. 

ELI SUSILOWATI, S.Pd.I NUR IMAMAH M, S.H. 

ANGGOTA 

PUSKESMAS 
PMR 

GURU 
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STRUKTUR ORGANISASI 

ORGANISASI SISWA INTRA MADRASAH  

(OSIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Guru Mata Pelajaran 

Untuk mengetahui nama-nama guru MTSN 05 Jember dapat dilihat 

dari table dibawah ini: 

a. Guru PNS   : 21 

b. Guru Non PNS  : 8 

c. Struktural/JFU PNS : 4 

d. Struktural/JFU Non PNS : 9 
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Guru Mata Pelajaran 

No Nama/NIP Jabatan Tempat Tugas 

1 MAIJOSO, S.Ag, M.Pd.I Kepala Madrasah MTsN 5 Jember 

2 SRI CHIKMAWATI, S.Ag. Guru PNS MTsN 5 Jember 

3 IRNAWATI, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

4 ADI SUCIPTO, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

5 DYAH ARIANI, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

6 ABDUL MU'IN, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

7 WIWIN AGUSTINI, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

8 ANI HIDAYATI, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

9 PALUPI MEDYA A, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

10 H. NUR WAHID, S.Pd.I, 

M.Pd.I. 

Guru PNS MTsN 5 Jember 

11 FATIMATUZ ZUHRO, 

M.Pd. 

Guru PNS MTsN 5 Jember 

12 IRWAN SOFIYANTO, S.Pd.I Guru PNS MTsN 5 Jember 

13 NURHASANAH, S.Pd, Ina Guru PNS MTsN 5 Jember 

14 SRI HARTATIK, M.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

15 RATNA KUSUMAWATI, 

M.Si 

Guru PNS MTsN 5 Jember 

16 SOFI NURDIANA, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

17 SITI KHANSYA, S.Pd Guru PNS MTsN 5 Jember 

18 MUJIATI, S.S Guru PNS MTsN 5 Jember 

19 SRI RAHAYU AR,S.Pd Guru PNS MTsN 5 Jember 

20 KARTONO, S.Pd.I. Guru PNS MTsN 5 Jember 

21 EDY SUPRIYANTO, S.Pd. Guru PNS MTsN 5 Jember 

22 ELI SUSILOWATI, S.Pd.I Guru PNS MTsN 5 Jember 

23 SALMAN, S.Pd. Guru Non PNS MTsN 5 Jember 

24 SRI MULYANI, SH. Guru Non PNS MTsN 5 Jember 

25 TONI SOFYAN HADI, ST. Guru Non PNS MTsN 5 Jember 
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26 FAISOL AZIZ, S.Pd.I. Guru Non PNS MTsN 5 Jember 

27 IMAM GHOZALI, S.Pd.I. Guru Non PNS MTsN 5 Jember 

28 YUSRIAN A., S.Kom. Guru Non PNS MTsN 5 Jember 

29 NUR IMAMAH, S.E. Guru Non PNS MTsN 5 Jember 

30 ROSALINDA, S.Pd. Guru Non PNS MTsN 5 Jember 

30 SUMARYONO, S.Sos. Kepala TU PNS MTsN 5 Jember 

31 MUSRIFAH, S.Sos. TU PNS MTsN 5 Jember 

32 SITI MUNAWAROH, S.Sos. TU PNS MTsN 5 Jember 

33 ISMARI TU PNS MTsN 5 Jember 

34 DWI CAHYO PUTRA TU NON PNS MTsN 5 Jember 

35 KHUSNUL KHOTIMAH TU NON PNS MTsN 5 Jember 

36 SYANDRA CIPTADI TU NON PNS MTsN 5 Jember 

37 JUNJUNG JAUHARI S. S,E. TU NON PNS MTsN 5 Jember 

38 AHMAD SUFARMANTO TU NON PNS MTsN 5 Jember 

39 RADHITIA RIZKY 

FIRMANSYAH 

TU NON PNS MTsN 5 Jember 

40 RIFKI JULIANTO TU NON PNS MTsN 5 Jember 

41 SUTIYO TU NON PNS MTsN 5 Jember 

42 SARBIDIN TU NON PNS MTsN 5 Jember 

 

7. Sarana dan Prasarana MTSN 05 Jember 

Adapun sarana dan prasarana di MTSN 05 Jember dapat dilihat 

pada table dibawah ini:  

Luas Tanah   : 7462 M2 

Luas Bangunan  : 851,75 M 

NO JENIS RUANG 

KONDISI ( Unit ) 

Baik 
Rusak  

Ringan 

Rusak  

Berat 

1 Ruang Kelas    

2 Ruang Kepala Sekolah    
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3 Ruang Guru    

4 Ruang Laboratorium IPA    

5 
Ruang Laboratorium Bahasa 

dan Komputer 
 

  

6 Ruang Laboratorium Bahasa    

7 Ruang Perpustakaan    

8 Ruang UKS    

9 Ruang Keterampilan    

10 Musholla    

11 Ruang Kesenian / Musik    

12 Ruang Toilet Guru    

13 Ruang Toilet Siswa    

 

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR 

Jumlah Rombel   = 15 

JUMLAH RUANG KELAS  

Jumlah Ruang Kelas  = 15 

 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Data yang disajikan pada bagian ini adalah data hasil penelitian di 

MTSN 05 Jember yang dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan 

data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang 

terkumpul penulis dapatkan akan disajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif 

yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh kedalam bentuk penjelasan 

melalui uraian kata sehingga menjdi kalimat yang mudah dipahami. 
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah 

peneliti lakukan di MTSN 05 Jember, peneliti akan menyajikan data dari hasil 

penelitian, sebagaimana jawaban dari fokus penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan implementasi metode BCM dalam meningkatkan 

motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran 

aqidah akhlak di MTSN 05 Jember tahun pelajaran 2021/2022. 

Implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi belajar 

intrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah ahlak di MTSN 05 Jember. 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, 

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, 

baik perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. 

Dengan demikian, implementasi metode BCM dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsik siswa merupakan proses penerapan untuk 

peningkatan motivasi belajar intrinsik pada peserta didik untuk bisa lebih 

meningkatkan dalam belajar sendiri.  

Perencanaan merupakan tujuan yang harus dicapai serta 

menentukan kegiatan cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran akidah ahlak pada kelas VIII MTSN 05 Jember, guru selalu 

memberikan motivasi kepada siswa agar mendapatkan pencerahan dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa secara intriksik.
59
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Maijoso S. Ag. M. 

Pd.I, selaku kepala sekolah MTSN 05 Jember bahwa
60

: 

“Perencanaan dalam implementasi metode BCM dalam 

meningkatkan motivasi belajar intrinsik siswa ini memang 

banyak yang harus direncanakan terlebih dahulu, contohnya 

seperti guru menyiapkan banyak ide untuk mengimplementasikan 

atau menyiapkan nada-nada sesuai dengan materi yang akan di 

berikan untuk siswa tersebut, pematangan atau penguasaan materi 

sendiri oleh guru mata pengaampu pelajaran aqidah khususnya. 

Dimana tujuan itu juga bukan hanya baik kepada siswa namun 

baik juga untuk guru karena dimana dilatih untuk bisa memiliki 

ide yang kreatif dan lebih kreatif sendiri. Itulah PR untuk guru 

agar siswanya merasa nyaman dan bisa menangkap pelajaran itu 

sendiri. Dalam perencaanan untuk siswa sendiri itu haruslah 

dimana siswa untuk sadar dalam hal pentingnya belajar itu sendiri 

tanpa ada paksaan karena peningkatan motivasi belajar intrinsic 

dan ekstrinsik siswa ini sendiri juga banyak perperan penting 

dalam kesadaran dari diri siswa itu sendiri dan lingkungan 

sekitarnya.” 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Sri chikmawati, S. Ag. 

Selaku guru pengamampu mata pelajaran Akidah Ahlak di kelas VIII , 

dan selaku Waka kurikulum MTSN 05 Jember bahwa
61

: 

“Dalam perencanan untuk meningkatkan motivasi belajar intrinsic 

dan ekstrinsik siswa itulah memang agak banyak yang harus 

direncanakan salah satunya yaitu merencanakan siswa dalam 

mensadarkan siswa Memanglah peningkatan belajar siswa ini 

perlu kita bimbing dimana bentuk kesadaran oleh siswa sendiri 

ini kurang oleh karena itu dengan saya menerapkan metode 

pembelajaran yang seperti ini siapa tau mereka akan termotivasi 

untuk selalu belajar. Tak lupa juga dengan mempersiapkan bahan 

ajar yang memang harus disiapkan dengan matang karena metode 

ini sangat membutuhkan kreatifitas yang sangat tinggi oleh 

pendidik atau guru itu sendiri.” 
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 Maijoso, diwawancarai oleh penulis 7 Desember 2021 
61

 Chikmawati, diwawancarai oleh penulis 20 Desember 2021 
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Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak kepala sekolah 

dan guru mata pelajaran akidah ahlak dan waka kurikulum, ibu Sri 

Hartatik, M. Pd juga mengatakan bahwa
62

: 

“Setiap siswa pastinya berbeda dengan hal atau sifat sesuai dengan 

karakter masing-masing untuk meningkatkan motivasi belajar  

dengan kita banyak menerapkan metode BCM ini kepada siswa, 

karena peningkatan motivasi belajar secara intrinsik dan 

ekstrinsik ini tidaklah mudah bagi guru kita harus diperlukan 

motivasi yang ekstra untuk semua ini berjalan. Oleh karena itu 

dibuthkannya kerja sama yang baik oleh guru dan murid itu 

sendiri.” 

 

Hal ini juga diperkuat oleh ibu Eli Sosilowai S. Pd. I selaku Guru 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak  MTSN 05 Jember, yang mengatakan 

bahwa: 

“persiapan yang memang harus dipersiapkan yang paling penting 

yaitu perangkat pembelajaran selayaknya yang memang 

dipersiapkan, seperti RPP, Silabus dan Tujuan akhir dimana kita 

bisa menghendel siswa-siswi yang mempunyai karakter berbeda 

itu sendiri.” 

 

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan guru akidah ahlak 

dan kepala sekolah, maka dapat diperkuat dengan hasil pengamatan 

peneliti di MTSN 05 Jember bahwa
63

: 

Dalam sebuah perencanaan pembelajaran seorang pendidik atau 

guru wajib dalam mempersiapkan beberapa hal yang menyangkut dalam 

pembelajaran. Mulai dari materi, metode, alokasi waktu, suasana kelas 

yang akan sangat mempengaruhi kenyamanan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 
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 Hartatik, diwawancari oleh penulis, 24 Januari 2022 
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 Peneliti, observasi Senin 24 Januari 2022 
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Hasil wawancara diatas dikuatkan dengan hasil observasi peneliti 

yaitu Dari beberapa wawancara tersebut, peneliti dapat menganalisisi 

bahwa perencanaan implementasi metode BCM dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik siswa padaa mata pelajaran 

aqidah akhlak di MTSN 05 Jember tahun 2021/2022 tersebut bahwa guru 

maupun murid sama-sama dalam mempersiapkan dimana memang dalam 

peningkatan belajar intrinsik siswa ini memang kebanyakaan dari dalam 

diri siswa atau kesadaran siswa tersebut, dimana tidak hanya siswa namun 

guru juga berperan sangat penting dalam peningkatan belajar intrinsic dan 

ekstrinsik siswa sendiri dengan mempersiapkan materi yang akan 

dibahasa, strategi atau nada-nada yang cocok dengan materi yang akan 

disampaikannya, serta mengkondisikan suasana kelas agar kondusif. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa persiapan dalam 

Implementasi metode Bermain, Cerita, Menyanyi (BCM) dalam 

peningkatan motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik siswaini juga 

memerlukan persiapan sama halnya seperti yang sudah biasa dalam 

perangkat pembelajaran yaitu dengan menyiapkan RPP, Silabus, Jadwal 

kegiatan dan lain sebagainya. 

Hasil observasi tersebut dikuatkan dengan dokumen gambar 

berikut
64

: 

Perencanaan yang dimulai dalam pembelajaran di MTSN 05 

Jember tidak hanya merencanakan tujuan yang akan dicapai dan mengatur 
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 Peneliti, observasi Senin 24 Januari 2022 
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strategi yang bagus untuk para siswa dengan menganalisi karakteristik 

siswa dan kebutuhan siswa. Namun para guru juga menyiapkan dimana 

ada perangkat pembelajaran seperti, Silabus dan RPP seperti yang 

dikuatkan dalam dokumen dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.1 

Gambar 4.2 
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Dari keseluruhan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

diatas dapat disimpulkan bahwa dalam persiapan implementasi metode 

BCM dalam peningkatan motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik siswa 

pada mata pelajaran aqidah ahklak ini memanglah sangat banyak yang 

memang harus dipersiapkan dengan matang yaitu dengan salah satunya 

mempersiapkan RPP pembelajaran, silabus pembelajaran dan tujuan yang 

Gambar  4.3 

Gambar  4.4 
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akan kita sampaikan dengan tujuan yang sesuai dengan apa yng kita 

inginkan. 

2. Pelaksanaan Implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi 

belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

ahlak di  MTSN 05 Jember Tahun pelajaran 2021/2022 

Pelaksanaan nerupakan suatu usaha menggerakkan orang-orang 

agar menjalankan apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efesien.Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

kepala sekolah MTSN 05 Jember yaitu bapak Maijoso S. Ag. M. Pd.I, 

terkait dengan pelaksanaan implementasi metode BCM dalam 

peningkatan motivasi belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata 

pelajaran aqidah akhlak di MTSN 05 Jember sebagai berikut
65

: 

“ Setelah melakukan perencanaan dalam pembelajaran langkah 

selanjutnya yaitu pelaksanaan agar semua perencanaan dapat 

terlaksana dengan efektif dan efesien. Sejauh ini pelaksanaan 

dalam pengimplementasi metode BCM ini sesuai dengan 

keinginan para guru dimana untuk bisa dapat memahamkan para 

siswa dan siswi dengan keadaan pembelajaran yang 

menyenangkan dan tidak membosankan. Pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajarnya menyerupai kegiatan belajar mengajar pada 

umumnya. Hanya membedakan sedikit dimana divariasi dengan 

nada-nada yang cocok dalam materi yang akan disampaikannya.  

 

Demikan juga diungkapkan oleh guru akidah ahlak di MTSN 05 

Jember yaitu Ibu Sri chikmawati, S. Ag. Bahwa
66

: 

“Salah satu cara yang kita berikan kepada siswa-siswi kita dalam 

peningkatan motivasi belajar ini salah satunya dengan 

menggunakan metode pembelajaran ini, untuk memotivasi 

belajar ini ada beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor secara 
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 Maijoso, diwawancarai oleh penulis 7 Desember 2021 
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 Chikmawati, diwawancarai oleh penulis 20 Desember 2021 
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intrinsik dan ekstrinsik. Pelaksanaanya yaitu dimana saya mulai 

dengan memberikan apresiasi kepada salah satu siswa, 

selanjutnya yaitu dengan memusatkan perhatian siswa dengan 

memberikan permainan yang berdurasi 15 mnt dengan tujuan 

agar memusatkan perhatiaan siswa terhadap materi yang akan 

diberikan, setelah itu saya menyampaikan materi dengan metode 

bercerita dengan sesuai materi dan mengkaitkan dengan 

kehidupan yang terjadi saat ini. Dimana dengan terahir saya 

memberikan penguatan materi dan mengulang materi dengan 

cara menyayikan materi yang sudah diberikan dengan nada yang 

pas dan sesuai dengan materi yang telah diberikan dengan 

tujuan agar siswa selalu mengingat materi dan bisa menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang kita berikan ini 

termasuk dalam faktor ekstrinsik. Dengan cara ini bukan hanya 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

akidah ahlak namun juga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa yang maximal, tidak hanya itu bahkan hafalan yang 

diberikan dalam mata pelajaran akidah ahlak ini masih teringat 

dengan jelas, mengapa saya mengungkapkan itu saya sudah 

mencoba dan membuktikan kepada siswa yang dulu saya 

ajarkan pada waktu kelas 1 dan setelah mereka naik kelas 3 saya 

tes ulang ternyata masih diingat.” 

 

Sependapat juga dengan ibu waka kurikulum yaitu ibu Sri 

Hartatik, M. Pd juga mengatakan bahwa
67

: 

“Menghadapi banyak anak/ kepala tidaklah mudah dimana kita 

sebagai pendidik kita juga ditekankan dalam mendidik yang 

utama yaitu dalam hal attitude/ahlak pada siswa sendiri. Untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa sendiri menurut saya yang 

banyak berperan dalam hal ini adalah lingkungan, dimana 

lingkungan yang baik akan berpengaruh besar terhadap 

perkembangan atau hasil belajar anak tersebut. Tidak hanya 

dalam lingkungan dirumah, disekolah namun juga pergaulan 

pada zaman sekarang sangat memperhatinkan, disitulah kita 

sebagai guru sangat berperan penting dalam memberikan 

motivasi pada peserta didik kita.” 

 

Hasil wawancara tersebut dikuatkan dengan hasil observasi 

penelitian dilapangan, dan telak terbukti bahwasanya pelaksanan 
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implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi belajar intrinsik 

dan ekstrinsik siswa padaa mata pelajaran aqidah akhlak di MTSN 05 

Jember ini diawali dengan mempersiapkan silabus dan RPP terlebih 

dahulu sebelum menyiapkan metode pembelajarannya. kegiatan belajar 

mengajarnya. memang sangat menyenangkan dimana kita disana 

merasakan enjoy dimana pelaksanaanya memang memaksimalkan waktu 

yag sebentar dalam proses KBM sendiri. Akan tetapi yang saya lihat 

memang dalam kegiatan belajar mengajar ini memang tidak berasa 

dengan waktu dengan mengikuti permainan yang telah dibuat oleh guru 

mata pelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dimana 

kita sekaligus diajak untuk berfikir dalam sebuah permainan tersebut. 

Setelah kita diajak dalam bermain kita diberi untuk rehat sekejap dengan 

mendengrkan cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi yang tadi kita mainkan, selanjutnya penguatan 

dan pengingatan materi dimana diwarnai dengan lantunan lagu-lagu yang 

memang cocok dengan materi yang disampaikan.
68

 

Peneliti juga melakukan observasi terkait dengan pelaksanaan 

implementasi BCM dalam peningkatan motivasi belajar intrinsik dan 

ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak, yaitu pembelajaran 

yang memang sangat menyenangkan namun hanya da sedikit kekurangan 

pada siswa-siswinya yang masih belom semuanya bisa fokus. 
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Hal ini juga diperkuat oleh ibu Eli Sosilowai S. Pd. I selaku Guru 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak  MTSN 05 Jember, yang mengatakan 

bahwa
69

: 

“ Pelaksanaannya juga cukup mudah dan sangat menyenangkan, 

namun dimana terdapat kesulitan saat kita mencocokkan nada 

yang materi yang akan kita sampaikan. Namun berkembangnya 

jaman kita masih sangat mudah untuk melakukan hal tersebut, 

dengan kondisi yang seperti ini metode BCM ini sudah dikenali 

dikalangan banyak. Waktu itu saya melihat berita di 

TV,YOUTUBE, dan TIKTOK ada salah satu seoraang guru 

yang menerpkannya di suatu pelajaran matematika, ipa, biologi. 

Memang pelaksanaan metode ini mudah karena juga efeknya 

akan mudah dipahami dan disenangi oleh para siswa.” 

 

Hasil observasi tersebut dikuatkan dengan dokumen gambar 

berikut
70

: 

Pada saat pelaksaanan dimana dengan melaksaanakan dengan 

runtut yang diawali dengan berdoa terlebih dahulu, serta bercerita dan 

menyanyi dengan kondisi kelas yang tenang dan menyenangkan. 
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 Sosilowati, diwawancari oleh penulis 21 Januari 2022 
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 Peneliti, observasi Senin 24 Januari 2022 

Gambar 4.5 mengamati pembelajaran  1 
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Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung memanglah sangat 

menyenangkan dimana tidak ada rasa tegang, rasa takut dalam menerima 

pembelajaran, karena dimana dalam pembelajaran ini memang sangatlah 

bagus untuk perkembangan otak anak yang menjadikan pola berfikir yang 

kreatif, dan inovatif. Dengan dilakukan persiapan yang sudah 

dipersiapkan sebaik mungkin maka pelkasanaannya berjalan dengan 

lancar sehingga setiap mata pelajaran bahkan sudah mulai 

memperaktekkan metode BCM itu sendiri.
71

 

3. Evaluasi implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi 

belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

ahlak di  MTSN 05 Jember Tahun pelajaran 2021/2022 

 Salah satu tujuan diadakan evaluasi yaitu untuk mengukur 

keberhasilan program-program yang ada dalam suatu organisasi atau 
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 Observasi di MTSN 05 Jember 22 Januari 2022 

Gambar 4.6 mengamati pembelajaran  2 
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lembaga pendidikan, serta untuk menilai sampai sejauh mana tujuan itu 

dapat tercapai. 

Evaluasi diadakan setiap 3 minggu sekali, hal ini diungkapkan 

oleh bapak Maijoso S. Ag. M. Pd.I,selaku kepala sekolah di MTSN 05 

Jember
72

: 

“ Adanya evaluasi memang sangat penting dimana dengan evaluasi 

kita bisa mengetahu dimana yang perlu kita perbaiki dan 

pertahankan lagi. Saya selaku kepala sekolah menganjurkan kepada 

guru-guru untuk melakukan evaluasi setiap 3 minggu sekali, dengan 

cara memberikan ujianharian terhadap siswa setelah mendapatkan 

materi yang sudah sesuai. Bahkan ada beberapa guru yang setiap 

minggunya memberikan kuis terhadap siswa. Itu saya anggap 

sebagai evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar setiap guru. Tidak 

hanya siswa yang kita evaluasi bahkan guru pun sama ada evaluasi 

dalam per semesternya dimana yang seharusnya dipertahankan dan 

harus ditingkatkan lagi.” 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh guru akidah ahlak di MTSN 05 

Jember yaitu Ibu Sri chikmawati, S. Ag. Bahwa
73

: 

“ Evaluasi memang sangat diperlukan dalam setiap proses kegiatan 

belajar mengajar agar kita mengetahui kekurang kita dalam 

mengajar dan mengetahui kegagalan dan kesuksesan dalam proses 

belajar mengajar dalam kelas. Saya sendiri melakukan evaluasi 

memang setiap 3 minggu sekali dimana diadakannya ulangan harian 

yang hanya berdurasi 30 mnt, mengapa saya bentuk demikian? Agar 

saya bisa mengetahui apakah para siswa ini memang benar-benar 

memahami apa materi yang saya sampaikan terutama saya selaku 

guru aqidah akhlak sendiri. Alhmdulillah sejauh ini masih sangat 

bisa dikondisikan. Jika dalam evaluasi tersebut saya gagal atau 

banyak nilai ulangan harian siswa yang dibawah rata-rata maka saya 

akan melakukan pengayaan ataupun remedial.” 

 

Hasil wawancara tersebut diatas dikuatkan dengan hasil observasi 

peneliti yaitu terlihat ketika siswa sudah melakukan evaluasi dalam kelas 
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dimana mereka sangat antusias dan senang dalam melakukannya. Dengan 

ini diperkuat oleh gambar dibawah ini
74

: 

Pelaksanaan evaluasi yang sangat terkendalikan dan siswa merasa 

enjoy seperti melakukan pembelajaran seperti biasanya namun mereka 

melakukan evaluasi dan pengayaan pada seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sependapat juga dengan ibu waka kurikulum yaitu ibu Sri 

Hartatik, M. Pd juga mengatakan bahwa
75

: 
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 Hartatik, diwawancari oleh penulis, 24 Januari 2022 

 

Gambar 4.6 Evaluasi 1 

Gambar 4.6 Evaluasi 2 
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“Disetiap kegiatan belajar berlangsung memang perlu diadakannya 

evaluasi agar bisa meningkatkan mutu pembelajaran yang 

berlangsung dan bisa memperbaiki dalam metode pembelajaran 

yang kita pakai dalam mengajar. Dalam evaluasi tidak hanya ada 

dalam 3 minggu sekali namun juga ada pada ujian semester dan 

ujian akhir semester, dimana para guru juga harus melaporkan 

pada setiap rapat yang diadakan pada setiap akhir semester. 

 

Dikuatkan oleh dokumentasi pada saat wawancara pada ibu 

kurikulum yaitu Ibu Sri Hartatik, M. Pd pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sependapat dengan ibu Eli Sosilowai S. Pd. I selaku Guru Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak  MTSN 05 Jember, yang mengatakan bahwa
76

: 

 “ Dengan adanya evaluasi ini memang sangatlah penting untuk 

pembelajaran kedepannya dimana yang mengingkan untuk bisa 

lebih maju lagi. Dengan adanya evaluasi ini memang sangat 

membantu dimana kita mengadakan juga setiap bulannyauntuk 

mengetahui dimana letak kesalahan atau kekurangnya.” 
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 Sosilowati, diwawancari oleh penulis 21 Januari 2022 

 

Gambar 4.7 Wawancara waka kurikulum 1 
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Dari hasil wawancara diatas diperkuat oleh hasil dokumentasi 

berupa gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari paparan hasil observasi dan wawancara diatas dapat 

disimpulkan bahwa, evaluasi dalam metode BCM dalam peningkat 

motivasi belajar intrisik dan ekstrinsik siswa pada mata pembelajaran 

akidah akhlak ini sangat diperlukan dimana dalam melakukan evaluasi ini 

dapat bisa meningkatkan hasil belajar siswa yang optimal dengan banyak 

mengembangkan pengetahuan yang diperoleh siswa itu sendiri. Dengan 

melakukan evaluasi secara rutin perbulan dengan cara seperti ujian yang 

diagendakan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Dengan adanya sistem 

remedial atau pengayaan sendiri. Sangat membantu pada mata pelajaran 

kidah akhlak itu sendiri.
77
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 Peneliti, observasi Senin 24 Januari 2022 

Gamabr 4.8 wawancara Guru Aqidah 1 
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Dari pernyataan informan diatas, diperkuat dengan hasil observasi 

peneliti bahwa di MTSN 05 Jember memang melakukan beberapa 

tahapan evaluasi dalam sebuah kegiatan belajar mengajar di kelas dengan 

mengadakan ujian harian, ujian akhir semester, dan ujian kenaikan kelas. 

Dengan memberikan kesempatan pada siswa dan guru untuk melakukan 

pengayaan setelah diketahui proses itu belum berjalan sukses dengan 

tujuan yang diinginkan. Hal ini juga dikuat kan oleh hasil wawancara 

dengan beberapa siswa di MTSN 05 Jember Mengenai implementasi 

metode BCM dalam peningkatan motivasi belajar siswa pada mata 

pembelajaran akidah akhlak di MTSN 05 Jember dibenarkan oleh salah 

satu siswa/i di MTSN 05 Jember, sebagaimana yang dikatakan oleh 

seorang siswa kelas VIII yang bernama  Agus Firwanto bahwa
78

: 

“Dengan adanya belajar dengan cara yang diterapkan disekolah saya 

sebagai siswa sangat berantusias karena saya merasa sangat menarik 

tak lebih lagi pada mata pelajaran akidah ahlak yang biasanya 

membosankan.” 

 

Hasil wawancara diatas dikuatkan dengan dokumen gambar 

berikut: 

Hasil wawancara yang menunjukkan bahwa siswa sangat senang 

dalam melakukan pembelajaran yang diberikan. 
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 Firwanto, diwawancari oleh peneliti 25 januari 2022 
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Febiana Putri, siswa kelas VIII MTSN 05 Jember juga mengatakan 

bahwa
79

: 

“Cara belajar yang sangat menyenangkan karena dimana suasana 

kelas menjadi enjoy semua siswa juga tidak merasakan bosan dan 

tegang dalam menerima pembelajaran.” 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Marchel Kurniawan P siswi 

dari kelas VIII MTSN 05 Jember bahwa
80

: 

“Pada mata pelajaran akidah ahlak ini mata pelajaran yang sangat 

sukai dan sangat ditunggu karna dimana saya suka cerita dan 

menyayinya dimana setiap pada pelajaran akidah ahlak ini selalu 

ada cerita yang menyentuh dan menarik di kehidupan.” 
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 Putri, diwawancari oleh peneliti 25 januari 2022 
80

 Kurniawan, diwawancari oleh peneliti 25 januari 2022 

Gambar 4.9 Wawancara 

siswa 1 
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Semua siswa mengungkapkan hal yang sama terlebih lagi yang 

diungkapka oleh siswi MTSN 05 Jember yang bernama sista wardawati 

bahwa
81

: 

“Suasana kelas yang nyaman dalam menerima mata pelajaran 

akidah ini, meski kita semua tidak terlalu tegang dalam menerima 

pelajaran materi yang kita terima juga sangat membekas di benak 

kita, dengan tidak monoton dalam penyampaian materi saja 

namun juga merilekskan otak kita sehingga penyampaian materi 

yang tidak terlalu monoton akan gampang di terima oleh otak. 

Lebih lagi dengan cara menghafal yang banyak disukai dengan 

cara menyanyi atau hafalan yang diiringi dengan lagu.” 

 

Hasil wawancara diatas dikuatkan dengan dokumen gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dikuatkan dengan 

dokumen, maka dapat disimpulkan  dengan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu memang benar dengan kita menerima 

pelajaran dengan cara yang sedikit unik dan enjoy akan mudah diserap 
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atau diterima oleh otak kita, tidak hanya menerima pembelajaran namun 

dengan cara hafalan yang menyenangkan juga. Suasan kelas yang 

menyenangkan juga sehingga siswa dapat fokus dan tidak tegang dalam 

menerima pembelajaran tersebut. 

 

Tabel 4.9 

Temuan Hasil Penelitian 
 

No  Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Perencanaan implementasi metode BCM dalam 

meningkatkan motivasi belajar intrinsik dan 

ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

akhlak di MTSN 05 Jember tahun pelajaran 

2021/2022. 

 

Perencanaan dalam 

Implementasi metode Bermain, 

Cerita, Menyanyi (BCM) dalam 

peningkatan motivasi belajar 

intrinsik dan ekstrinsik siswa 

ini juga memerlukan persiapan 

sama halnya seperti yang sudah 

biasa dalam perangkat 

pembelajaran yaitu dengan 

menyiapkan RPP, Silabus, 

Jadwal kegiatan dan lain 

sebagainya. 

 

2 Pelaksanaan Implementasi metode BCM dalam 

peningkatan motivasi belajar intrinsic dan 

ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

ahlak di  MTSN 05 Jember Tahun pelajaran 

2021/2022 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang 

berlangsung memanglah sangat 

menyenangkan dimana tidak 

ada rasa tegang, rasa takut 

dalam menerima pembelajaran, 

karena dimana dalam 

pembelajaran ini memang 

sangatlah bagus untuk 

perkembangan otak anak yang 

menjadikan pola berfikir yang 

kreatif, dan inovatif. Dengan 

dilakukan persiapan yang 

sudah dipersiapkan sebaik 

mungkin maka pelkasanaannya 

berjalan dengan lancar 

sehingga setiap mata pelajaran 

bahkan sudah mulai 

memperaktekkan metode BCM 

itu sendiri. 

3 Evaluasi implementasi metode BCM dalam Evaluasi dalam metode BCM 
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peningkatan motivasi belajar intrinsic dan 

ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

ahlak di  MTSN 05 Jember Tahun pelajaran 

2021/2022 

 

dalam peningkat motivasi 

belajar intrisik dan ekstrinsik 

siswa pada mata pembelajaran 

akidah akhlak ini sangat 

diperlukan dimana dalam 

melakukan evaluasi ini dapat 

bisa meningkatkan hasil belajar 

siswa yang optimal dengan 

banyak mengembangkan 

pengetahuan yang diperoleh 

siswa itu sendiri. Dengan 

melakukan evaluasi secara rutin 

perbulan dengan cara seperti 

ujian yang diagendakan sebulan 

sekali atau 2 minggu sekali. 

Dengan adanya sistem remedial 

atau pengayaan sendiri. Sangat 

membantu pada mata pelajaran 

kidah akhlak itu sendiri. 

 

 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini akan membahas tentang keterkaitan data dengan yang 

telah ditemukan dilapangan dengan teori yang relevan. Data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis melalui 

pembahasan temuan yang berkaitan dengan teori. Pembahasan dirinci sesuai 

dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sehingga mampu menjawab 

permasalahan yang ada dilapangan terkait Implementasi Metode Bermain, 

Cerita, dan Menyanyi (BCM) Dalam Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 05 Jember Tahun Pelajaran 

2021/2022. Adapun bahasan temuannya sebagai berikut: 
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1. Perencanaan implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi 

belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

ahlak di  MTSN 05 Jember Tahun pelajaran 2021/2022 

Perencanaan implementasi metode BCM dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik siswaa pada mata pelajaran 

akidah akhlak di MTSN 05 Jember, perencanaan dalam implementasi 

metode BCM ini meliputi berbagai aspek yaitu: perancangan perangkat 

pembelajaran salah satunya, RPP, Silabus, Jadwal kegiatannya, tujuan 

yang akan dicapai dalam pembelajarannya. Dengan demikian tujuan 

utama bagi MTSN 05 Jember ini yaitu meningkatkan motivasi belajar 

intrinsic dan ekstrinsik siswa dalam mata pembelajaran akidah akhlak 

dengan tetap berpedoman terhadap tujuan akhir yang dibuat terdahulu. 

Dalam melakukan implementasi metode BCM ini sendiri MTSN 

05 Jember ini sangat membutuhkan dimana adanya perencanaan terlebih 

dahulu sebelum melakukan pembelajaran yang mengimplementasikan 

metode BCM dalam meningkatkan motivasi belajar intrinsic dan 

ekstrinsik siswa pada mata pembelajaran akidah akhlak ini sendiri.
82

 

Sering terjadi, dalam suatu peristiwa mengajar dan belajar, antara 

guru dan siswa tidak berhubungan. Guru asyik menjelaskan materi 

pembelajaran didepan kelas sementara siswa asik dengan kegiatan sendiri, 

melamun, mengobrol, bahkan mengantuk. Siswa tidak peduli apa yang 

dikatakan guru. Dari sinilah kita bisa mengambil hikmahnya dalam 
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melakukan proses pembelajaran dimana yang sangat membutuhkan 

perencanaan dalam pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan buku karangan Prof. 

Dr.H. Wina Sanjaya M. Pd, yaitu perencanaan pembelajaran adalah proses 

pengambilan keputusan akhir berfikir secara rasional tentang sasaran dan 

tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian 

kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan 

tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang 

ada. Hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah 

tersusunya dokumen yang berisi tentang hal-hal diatas, sehingga 

selanjutnya dokumen tersebut dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

Dari konsep tersebut, maka jelas perencanaan pembelajaran 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berfikir, 

artinya suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan akan 

tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin 

dapat berpengaruh, di samping disusun dengan mempertimbangkan 

segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran. 

b. Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam 

perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. 

c. Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itulah, 

perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam 

mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
83
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Seorang guru memiliki peran penting dalam perencanaan suatu 

pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik serta efektif 

dan mencapai tujuan yang telah direncanakan dan disepakati bersama. 

Tidak terkecuali di lembaga pendidikan MTSN 05 Jember ini khususnya 

pada pembelajaran akidah akhlak ini seorang guru melakukan 

perencanaan pembelajaran sebelum menerapkannya dengan melakukan 

berbagai pertimbangan dalam mengkonsep perencanaan yang akan 

digunakan demi tercapainya kenyamanan saat pembelajaran dan mencapai 

tujuan yang telah ditentukan dan diharapkan. Dalam halini guru 

seharusnya mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti, silabus dan 

RPP dalam mempersiapkan proses pembelajaran karena hal itu sangatlah 

penting dalam menentukan ketercapaian pembelajaran secara baik. 

Hal ini juga sudah dijelaskan didalam teori dari rumusan yang 

menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada 

standart isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaraan, metode pembelajaran, dan menyiapkan media 

dan sumber belajar, perangkat penilain pembelajaran, dan scenario 

pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan.
84

 

Dalam pembelajaran dikelas kita juga memberikan ruang untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk juga bisa 
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menyiapkan kesiapan dalam pembelajaran, emosional, mental dan 

kesiapan dalam menerima pembelajaran yang akan diberikan. Dengan 

demikian, konsep perencaana dalam implementasi metode BCM dalam 

meningkatkan motivasi belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata 

pelajaran akiddah akhlak di MTSN 05 Jember ini memang sudah 

dipikrkan secara matang dan rasional sesuai dengan fungsi dan tujuan 

yang akan di lakukan dalam sebuah pembelajaran. 

Hal ini juga disesuaikan dengan teori yang dijelaskan oleh karang 

buku Dr. Rusydi Ananda yang menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan 

pembelajaran dikelas diperlukan persiapan yang harus dilakukan guru, 

dalam hal ini terkaitka segala bentuk perencanaan yang telah dirancang 

terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan oleh guru maupun siswa, 

penggunaan metode, sumber belajar, dan media yang digunakan di dalam 

membatu proses pembelajaran dan tak kalah pentingnya adalah 

menetapkan tujuan pembelajaran. Untuk itu semua diperlukan 

perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya oleh guru. 

Oleh karena itu disini telah terlihat urgensi dari perencanaan 

pembelajaran, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana 

dijelaskan oleh Uno, urgensi dari perencanaan pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan 

perencanaan pengajaran yang diwujudkan dengan adanya desain 

pembelajaran. 

b. Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan 

sistem. 
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c. Perencanaan desain pembelajaran diacuhkan pada bagaimana 

seseorang belajar. 

d. Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa 

secara perorangan. 

e. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan 

pembelajaran, dalam hal ini aka nada tujuan langsung pembelajaran 

dan tujuan pengiring dari pembelajaran. 

f. Sasaran akhir dari perencanaan, desain pembelajaran adalah 

mudahnya siswa untuk belajar. 

g. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variable 

pembelajaran. 

h. Perencanaan pembelajaran adalah penetapan metode untuk mencapai 

tujuan.
85

 

 

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran 

pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan akhir berfikir secara 

rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni 

perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan 

sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala 

potensi dan sumber belajar yang ada. Dengan perencaanan yang sedetail 

mungkin dalam melaksanaan perencanaan pembelajaran seprti 

menyiapkan, RPP, Silabus, Peta konsep dan lain sebagainya. 

2. Pelaksanaan implementasi metode BCM dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran 

akidah ahlak di  MTSN 05 Jember Tahun pelajaran 2021/2022 

Pelaksanaan implementasi metode BCM dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa  pada mata pelajaran akidah 

akhlak di MTSN 05 Jember ini, pelaksanaanya peneliti menemukan 

proses implementasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik tidak 
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jauh beda dari pembelajaran pada umumnya. Dalam temuan peneliti 

metode yang digunakan oleh pendidik yaitu menggunakan metode 

bermain, cerita dan menyanyi dimana pelaksanaanya diawali dengan 

menggunakan pembukaan pembelajaran seperti baca doa, dan memberi 

apresisasi salah satu siswa, memberikan sebuah permainan yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan dengan itu bermain game ataupun 

bermain peran, setelah itu dengan memberikan cerita berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari dsesuai dengan materi yang kita sampaikan. 

Sebelum penutup dibeikan penguatan dalam variasi diberi nada yang 

sesuai dengan materi yang diajarkannya.
86

 

Hal ini juga sesuai dengan teori dari karangan buku sudjana yang 

menjelaskan bahwa Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur 

sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan 

mencapai hasil yang diharapkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran, sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal Kegiatan Pembuka pelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik siap secara mental untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini guru harus memperhatikan 

dan memenuhi kebutuhan peserta didik serta menunjukkan adanya 

kepedulian yang besar terhadap keberadaan peserta didik. Dalam 

membuka pelajaran guru biasanya membuka dengan salam dan 
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presensi peserta didik, dan menanyakan tentang materi sebelumnya, 

tujuan membuka pelajaran sebagai berikut : 

1) Menimbulkan perhatian dan memotifasi peserta didik.  

2) Menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan 

batasanbatasan tugas yang akan dikerjakan peserta didik. 

3) Memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-

pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan peserta didik. 

4) Melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah 

dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. 

5) Mengaitkan peristiwa aktual dengan materi baru. 

 

b. Kegiatan inti Penyampaian materi pembelajaran merupakan inti dari 

suatu proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyampaian materi 

guru menyampaikan materi berurutan dari materi yang paling mudah 

terlebih dahulu, untuk memaksimalkan penerimaan peserta didik 

terhadap materi yang disampaikan guru maka guru mengunakan 

metode mengajar yang sesuai dengan materi dan menggunakan media 

sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran. Tujuan 

penyampaian materi pembelajaran sebagai berikut : 

1) Membantu peserta didik memahami dengan jelas semua 

permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Membantu peserta didik untuk memahami suatu konsep atau dalil. 

3) Melibatkan peserta didik untuk berpikir. 

4) Memahami tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima 

pembelajaran. 

 

c. Kegiatan Akhir Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan guru untuk mengahiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam 

kegiatan ini guru melakukan evaluasi terhadap materi yang telah 

disampaikan. Tujuan kegiatan menutup pelajaran sebagai berikut : 
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1) Mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari 

materi pembelajaran. 

2) Mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran.  

3) Membuat rantai kompetensi antara materi sekarang dengan materi 

yang akan datang. Bardasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan 

pembelajaran.
87

 

 

Hal ini sesuai dengan teori dari rusman yang menjelaskan bahwa 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan suatu 

pembelajaran adanya tahap pendahuluan, tahp inti dan penutup. 

Sedangkan dalam tahap ini terdapat penyampaian sebuah materi yang 

dijelaskan oleh pendidik untuk mewujudkan tujuan pembelajaran untuk 

melengkapi kompetensi dalam diri siswa baik dari pengetahuannya, 

sikapnya dan keterampilannya setelah melaksanakan sebuah pembelajaran 

dengan baik.
88

 

Dalam sebuah proses pelaksanaan pembelajaran yang mutlak juga 

diperlukannya adanya sebuah strategi pembelajaran. Hal ini dimaksudkan 

agar pembelajaran yang berlangsung dengan adanya perencanaan. 

Dampak intruksional dan dampak pengiringnya harus sudah 

terproyeksikan sebelumnya. Salah satu strategi pembelajaran yang 

belakang ini mencuat, dan diakui sebagai strategi pembelajaran yang 

inovatif serta dapat menjadi solusi atas „kemonotonan‟ pembelajaran 

                                                           
87

 Nana Sudjana . Dasar-dasar Proses Belajar,(Bandung, Sinar Baru, 2010) 136 
88

 Rusman, Belajar dan pembelajaran Beroriertasi standar proses pendidikan edisi 

pertama,(Yogyakarta: Kencana, 2017),70 



 
 

 
 

95 

dikelas dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan atau biasa disebut dengan (PAIKEM)
89

 

Dapat disimpulkan bahwa, bahwa pelaksanaan pembelajaran 

merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran 

adalah proses yang didalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan 

peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

guru dan peserta didik merupakan dua komponen yang tidak dapat 

dipisahkan. Pelaksanaan pembelajaran yaitu segala upaya bersama guru 

dengan peserta didik untuk berbagi dan mengolah informasi, dengan 

harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri peserta didik 

dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan. Pelaksanaan 

pembelajaran yang baik akan  membentuk kemampuan intelektual, 

berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau 

pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. 

3. Evaluasi implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi 

belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah 

ahlak di  MTSN 05 Jember Tahun pelajaran 2021/2022 

Evauasi implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi 

belajar intrinsic dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di 

MTSN 05 Jemberdengan melakukan kegiatan evaluasi ini dengan adanya 
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soal ujian yang diuji dalam berapa minggu sekali dan adanya remedial 

atau pengayaan sehingga dalam evaluasi ini yang sangat menentukan 

dalam keberhasilan proses pembelajarannya. Setelah itu dianggap gagal 

maka aka nada pengayaan atau remedial. Selanjutnya evaluasi tahap 

semester dan evaluasi tahap kenaikan kelas. Dari evaluasi ujian itulah kita 

bisa mengetahui metode pembelajaranyang kita gunakan berhasil atau 

tidak. 

Hal ini sama diungkapkan oleh buku yang dikarang oleh Rif‟an 

Evaluasi dapat dikatakan sebagai penilaian atau penaksiran terhadap 

pertumbuhan dan kemajuan kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Hasil dari sebuah evaluasi akan dapat menentukan sekaligus menjadi 

rujukan terhadap pengambilan keputusan untuk menentukan langkah-

langkah berikutnya sebagai acuan pengembangan.
90

 

Dalam evaluasi ini dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. 

Terkait dengan evaluasi media pembelajaran dengan melakukan 

memberikan pertimbangan (judgement), nilai (value), dan arti (worth), 

terhadap keseluruhan dimensinya ( Ide, dokumen, realita, dan hasil). Tes 

formatif bersifat diagnotis yang serentak menunjukkan kemajuan atau 

keberhasilan media pembelajran, bahwa fungsinya telah terlaksana 

dengan baik. Selain itu pendidik harus pula menentukan apakah 
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pekerjannya tepat guna tau tidak, maka selanjutnya perlu dilakukan 

evaluasi sumatif atau tidak.
91

 

Tidak jauh berbeda juga diungkapkan buku karangan Eli dan Riana 

dimana Pada dasarnya Prosedur evalusi pembelajaran adalah langkah-

langkah teratur dan tertib yang harus ditempuh seorang evaluator pada 

waktu melakukan evaluasi pembelajaran. Terdapat dua langkah poko 

dalam prosedur evaluasi yankni prosedu kualitatif dan kuantitatif, kedua 

prosedur teraebut, antara lain sebagai berikut: Kaedah evaluasi 

menyatakan bahwasannya evaluasi pembelajaran harus berkaitan dengan 

pengembangan kurikulum yang terjadi. Prosedur untuk evaluasi kuantitatif 

yakni sebagai berikut : 

a. Penentuan masalah atau pertanyaan evaluasi. 

b. Penentuan variabel, jenis data dan sumber data. 

c. Penentuan metodologi. 

d. Pengembangan instrument. 

e. Penentuan proses pengumpulan data. 

f. Penentuan proses pengolahan data  

 

Prosedur untuk evaluasi kualitatif, menurut Hamid Hasan. (2008: 

170-173). Ada tiga hal pokok yang harus dilakukan evaluator ketika 

melakukan evaluasi kurikulum dengan menggunakan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Menentukan fokus evaluasi. 

b. Perumusan masalah dan pengumpulan data. 

c. Proses pengolahan data. 

d. Menentukan perbaikan dan perubahan program. 
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Secara sepintas lalu telah disambungkan di atas bahwa dalam 

pendidikan orang mengadakan evaluasi memenuhi dua tujuan yaitu: 

a. Untuk mengetahui kemajuan anak, atau orang yang dididik setalah si 

terdidik tadi menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu, dan 

b. Untuk mengetahui tingkat effisiensi metode-metode pendidikan yang 

diperguanakan pendidikan selama jangka waktu tertentu tadi.  

Mudah dipahami bahwa kedua jenis pengetahuan tadi mempunyai 

arti yang penting dalam setiap proses pendidikan. Pengetahuan mengenai 

kemajuan anak mempunyai bermacam-macam kegunaan. Dengan 

demikian, sudah selayaknya evaluator ini mengikuti prosedur-prosedur 

yang telah digariskan. Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan bisa 

dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab seorang evaluator. Dengan 

mengikuti prosedur evaluasi yang baik, kegiatan evaluasi dapat 

dipertanggung jawabkan dan memiliki arti bagi semua pihak. 4. Prosedur 

Pengembangan Tes Sebelum menentukan teknik dan alat penilaian, 

penulis soal perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan penilaian dan 

kompetensi dasar yang hendak diukur.
92

 

Sama halnya juga dikatakan dalam buku evaluasi pembelajaran 

oleh Asrul, Rusydi, dan Rosnita yaitu, Evaluasi yang dijalankan oleh 

seorang guru mungkin berjalan dengan baik. Tetapi mungkin hasil 

penilaian yang mereka lakukan itu buruk mutunya. Sehubungan dengan 

itu, maka untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan evaluasi yang 
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baik perlu sebelumnya ditentukan unsur-unsur apa dalam situasi belajar 

yang dianggap penting. Bahkan aspek terpenting dalam segala macam 

belajar, ialah tujuan pelajar itu sendiri. Belajar itu dimulai karena adanya 

dorongan keperluan (need) atau karena adanya suatu persoalan yang 

dirasakan memaksa (oleh pelajar) atau karena adanya suatu situasi 

pengalaman yang hendak dikuasai. Bila belajar itu telah dimulai, 

diteruskan kearah pencapaian tujuan. Dalam belajar tidak pula luput 

adanya hambatan dan kesulitan. Proses yang demikian (kesulitan) 

dianggap karena munculnya pengertian. Oleh karena itu, maka setiap 

bentuk evaluasi yang baik sudah seharusnya membantu merealisir tujuan 

belajar yang dianut murid. Seorang pelajar diharapkan dengan sepenuh 

hatinya bisa menyadari hasil-hasil pelajaran yang dicapainya. Untuk 

maksud itu perlu disampaikan hasil evaluasi atau tes mereka, baik 

berdasarkan kemampuan individu (perorangan) maupun ukuran 

kelompoknya (group). Guru yang menilai sendiri pekerjaan murid 

kemudian merahasiakan hasilnya adalah praktek keguruan yang buruk, 

tidak akan berfungsi merealisir tujuan belajar anak didiknya. Memang 

dalam penyampaian nilai yang dicapai seorang anak terdapat cara-cara 

yang berbeda-beda. Ada sekolah yang mencatat nilai setiap hari untuk 

setiap perkerjaan. Dicatat dalam buku (daftar) yang dapat diamati oleh 

setiap orang, baik guru maupun murid sendiri. Pada sekolah lain semua 

informasi mengenai nilai di “rahasiakan” sampai pada waktu tertentu 

(kuartal maupun semester). Dari sudut keadilan dan hak, sesungguhnya 
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cara tersebut dapat diterima. Tetapi dari sudut psikologis tidak banyak 

dikemukakan untuk mempertahankannya. Telah dikatakan bahwa belajar 

adalah ditentukan oleh tujuan murid. Ia harus merasakan adanya problema 

yang perlu dipecahkannya. Ini tercapai kalau ia memperoleh insight atau 

pemahaman. Jadi evaluasi yang baik harus membantu anak mencapai 

tujuan belajar. Kapan dan bagaimana mengadakan evaluasi harus sejalan 

dengan tujuan pendidikan.
93

 

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam pembelajaran dikatakan 

sangat penting karena dimana dalam evaluasi tersebut bisa menentukan 

sudah baik atau tidaknya suatu model pembelajaran tersebut. Dalam 

evaluasi tersebut juga dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa itu 

sendiri berjalan dengan baik atau bahkan menurun pada siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perencanaan implementasi meetode BCM dalam peningkatan motivasi 

belajar intrinsik dan ekstrinsik  siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

MTSN 05 Jember tahun 2021/2022 tersebut bahwa guru maupun murid 

sama-sama dalam merencanakan perangkat pembelajaran dimana harus 

menyiapkan terlebih dahulu dalam RPP, Silabus, tujuan dalam 

pembelajaran, Hingga menyiapkan strategi yang akan dilaksanakan dalam 

melakuakn kegiatan belajar mengajar tersebut. 

2. Pelaksanan implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi belajar 

intrinsik dan ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak di MTSN 

05 Jember ini diawali dengan mempersiapkan silabus dan RPP terlebih 

dahulu sebelum menyiapkan metode pembelajarannya.  Dalam pelaksanan 

kegiatan belajar ini dengan mengawali berdoa terlebih dahulu hingga ke 

acar inti yang sangat menyenangkan dimana dalam kegiatan belajar 

mengajar yang berbagai cara dengan bercerita dan menyanyi.  Kegiatan 

belajar mengajarnya memang sangat menyenangkan dan enjoy dimana 

pelaksanaanya memang memaksimalkan waktu yag sebentar dalam proses 

KBM sendiri. 

3. Evaluasi implementasi metode BCM dalam peningkatan motivasi belajar 

intrinsik dan ekstrinsik siswa padaa mata pelajaran aqidah akhlak di MTSN 

05 Jember dalam sebuah kegiatan belajar mengajar di kelas dengan 

mengadakan ujian harian, ujian akhir semester, dan ujian kenaikan kelas. 
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Dengan memberikan kesempatan pada siswa dan guru untuk melakukan 

pengayaan setelah diketahui proses itu belum berjalan sukses dengan tujuan 

yang diinginkan. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan 

saran-saran yang ditunjukan kepada: 

1. MTSN 05 Jember 

Diharapkan untuk lebih maksimal dan lebih meningkatkan kualitas 

dan kuantitas dalam melakukan pembelajaran dimana yang berguna untuk 

menjaga eksistensi sekolah dan untuk meningkatkan atau menggunakan 

bahasa Indonesia dalam percakapan di sekolah. 

2. Guru di MTSN 05 Jember 

Diharapkan untuk lebih semangat, kreatif, dan dapat lebih 

memaksimalkan perannya sebagai pendidik dan memiliki sebuah gagasan 

yang bagus untuk proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

BCM ini. Sehingga bisa dapat mewujudkan pembelajaran yang 

meyenangkan, inovatif dan dapat mudah diingat dan diamalkan oleh siswa. 
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Lampiran 1 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Fira Saputri 

NIM   : T20181349 

Program Studi  : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas   : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institusi   : UIN KH Achmad Siddiq Jember 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak 

terdapat unsur- unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah 

dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah 

ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat 

unsur-unsur menjiplak da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk 

diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa 

paksaan dari siapapun.  

Jember, 29 Maret 2022 

Saya yang menyatakan  
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Lampiran 2 

MATRIK PENELITIAN 

JUDUL VARIABEL INDIKATOR SUMBER DATA METODE PENELITIAN FOKUS PENELITIAN 

Implementasi 

metode Bermain, 

bercerita, dan 

Menyanyi (BCM) 

dalam 

peningkatan 

motivasi belajar 

siswa pada mata 

pelajaran akidah 

ahlak di MTSN 03 

Arjasa Jember 

Tahun pelajaran 

2021/2022 

 

1. Metode BCS 

2. Motivasi belajar 

 

1.1. Perencanaan 

BCM 

1.2. Pelaksanaan 

BCM 

1.3.Evaluasi 

BCM 

2.1. Motivasi 

Intrinsik 

2.2. Motivasi 

Ekstrinsik  

1. Data Primer : 

- Wawancara 

a. Kepala sekolah 

MTs 03 Arjasa 

b. Guru Akidah 

Akhlak MTs 

03 Arjasa\ 

c. Waka 

kurikulum 

d. Kepala TU 

e. Siswa MTs 03 

Arjasa 

2. Data Sekunder: 

a. Jurnal 

b. Buku 

c. Artikel 

d. Web 

 

 

1. Pendekatan: 

Penelitan Kualitatif 

2. Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

3. Teknik Pengumpulan 

Data:  

a. PraObervasi 

b. Observasi 

c. Wawancara 

d. Dokumentasi 

4. Teknik Analisis Data:  

a. Reduksi Data 

b. Penyajian Data 

c. Kesimpulan 

5. Keabsahan Data :  

a. Triangulasi sumber 

b. Triangulasi teknik 

1. Bagaimana perencanaan 

implementasi metode BCM 

dalam peningkatan 

motivasi belajar siswa 

secara intrinsic dan 

ekstrinsik pada mata 

pelajaran aqidah ahlak di  

MTSN 03 Arjasa Jember 

Tahun pelajaran 

2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan 

implementasi metode BCM 

dalam peningkatan 

motivasi belajar intrinsic 

dan ekstrinsik siswa pada 

mata pelajaran aqidah 

ahlak di  MTSN 05 Jember 

Tahun pelajaran 

2021/2022? 

3. Bagaimana evaluasi 

implementasi metode BCM 

dalam peningkatan 
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motivasi belajar intrinsic 

dan ekstrinsik siswa pada 

mata pelajaran aqidah 

ahlak di  MTSN 05 Jember 

Tahun pelajaran 

2021/2022? 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN PEDOMAN PENELITIAN 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Letak Geografis MTSN 05 Jember 

2. Keadaan sarana dan prasarana pendukung di kelas MTSN 05 Jember 

3. Proses yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran dikelas 

MTSN 05 Jember 

B. PEDOMAN DOKUMENTER 

1. Sejarah MTSN 05 Jember 

2. Letak Geografis MTSN 05 Jember 

3. Visi dan Misi MTSN 05 Jember 

4. Struktur Organisasi MTSN 05 Jember 

5. Jumlah Siswa-Siswi MTSN 05 Jember 

6. Jumlah Tenaga Pendidik MTSN 05 Jember 

7. Jumlah Sarana dan Prasarana MTSN 05 Jember 

8. Dokumentasi tentang Implementasi Metode Bermai, Cerita, dan 

Menyanyi (BCM) Dalam Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 05 Jember 

C. PEDOMAN INTERVIEW 

1 Perencanaan Implementasi Metode BCM Dalam Peningkatan Motivasi 

Belajar Siswa 

a Hal-hal apa yang melatar belakangi bapak/ ibu guru menerapkan metode 

BCM dalam kegiatan belajar mengajar siswa di MTSN 05 Jember? 

b Tahapan apa saja yang Bapak/Ibu guru lakukan dalam perencaan untuk 

implementasi metode tersebut kepada siswa? 
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c kelas 8  di MTSN 05 Jember ada berapa siswa Pak, bu?  

2 Pelaksanaan Implementasi Metode BCM Dalam Peningkatan Motivasi 

Belajar Siswa 

a Bagaimana teknis pelaksanaan implementasi metode BCM terhadap siswa/ 

siswi di MTSN 05 jember? 

b Apa saja langkah-langkah yang di lakukan untuk peningkatan motivasi 

belajar ekstrinsik siswa pada mata pelajaran aqidah ahlak di MTSN 05 

jember? 

c Apakah terdapat problem/masalah dalam pelaksanaan metode BCM 

tersebut? Jika ada jelaskan? 

d Apa saja upaya yang dilakukan agar metode BCM tetap diterapkan ? 

3 Evaluasi Implementasi Metode BCM Dalam Peningkatan Motivasi Belajar 

Siswa 

a Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kendala dalam penerapan 

metode bcm dalam peningkatan motivasi belajar pada siswa? 

b Apakah setelah adanya implementasi metode BCM pada mata pelajaran 

aqidah ahlak ini sudah berhasil untuk peningkatan motivasi belajar siswa di 

MTSN 05 Jember? 

c Apa saja manfaat adanya implementasi metode BCM pada pelajran aqidah 

ahlak di MTSN 05 Jember? 
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Lampiran 4  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Nama 

Madrasah 

 

: 

 

MTs  5 Jember 
  

Kelas/ 

Semester 

 

: 

 

VIII/ Ganjil 

Mata 

Pelajaran 

: Akidah Akhlaq  Tahun 

Pelajaran 

 2020/2021 

Materi KD-

3.1/4.1 

: AL QUR’AN DAN 

KEISTIMEWAANNYA 
 Alokasi : 4 JP x 40 

menit 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik mampu: 

 

 Memahami dan menganalisis serta  menerima pendapat sejarah diturunkannya 

al-Qur‟an dan keistimewannya 

 Menjelaskan pengertian sejarah diturunkannya al-Qur‟an dan 

keistimewannya serta melafadkan dalil-dalilnya dengan benar 

 Menganalisis dan menunjukkan bukti tentang kebenaran al-Qur‟an dan 

keistimewannya 

 Menyebutkan dan membuktikan isi pokok kandungan al-Qur‟an 

 Mengidentifikasi mengabtraksikan keistimewaan al-Qur‟an dalam 

kehidupan sehari-ari 

  Menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan al- 

Qur‟an 

Kegiatan Pembelajaran : 

Pertemuan 1  Menjelaskan dan diskusi. Al Qur‟an keistimewaanya 

(UKBM/kode…/ latihan-1) (belajar mandiri) 

 Menceritakan al-qur‟an keistimewaannya 

 Membuat permainan dalam materi al-qur‟an keistimewaannya 

 Menyanyikan dngan nada yang cocok pada materi al-qur‟an 

keistimewaanya 

 Melafadzkan dalil  tentang Al Qur‟an keistimewaanya 

Pertemuan 2  Praktek melafadzkan dalil tentang Al Qur‟an keistimewaanya 

dengan mengerjakan lembar kerja 

Pertemuan 3  mendiskripsikan materi tentang Al Qur‟an keistimewaanya 

(bahan ajar E-learning) 

Pertemuan 4  Guru memberikan short quiz link Google form dalam e-learning  

 Peserta didik bersama guru melakukan refleksi tentang 

pembelajaran yang telah dilakukan. (belajar mandiri)  

 Membuat tes dalam melafadzkan atau melantunkan lagu yg 

sudah diajarkan. 

 

 



 
 

 
 

4 

 

 

Penilaian : 

Sikap Pengetahuan Ketrampilan 

-  konfirmasi kehadiran dan 

keaktifan 

-  pengumpulan tugas tepat 

waktu. 

-  berdo‟a sebelum dan 

sesudah kegiatan 

Pilihan ganda dan essai  

(Google form dalam                 

E-learning Madrasah) 

Mengobservasi bacaan /video 

dan menyampaikan data dan 

fakta  Al Qur‟an 

keistimewaanya yang ada 

dalam  buku /video dalam 

bahasa tulis dan lisan (bahan 

ajar E-learning) 

 

 

 

 

 

Mengetahui                 Jember, 13 Juli 2020 

Kepala MTs 5 Jember                Guru Mata Pelajaran 

  

 

 

Ir. Hariyanto,M.Pd              Sri Chikmawati,M.PdI  

NIP. 196107211990031002             NIP.197103041996032001 
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Lampiran 5 

SILABUS PEMBELAJARAN  

 

Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak 

Satuan pendidikan   : MTS N 5 Jember 

Kelas     : VIII (delapan) 

Semester   : Ganjil 

 

Kompetensi Inti : 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1.1    Menghayati 
keutamaan al- 
Qur'an  

 Al Qur’an dan 
Keistimewaanya 

Penanaman nilai-nilai keimanan 
terhadap keberadaan dan 
kebenaran Al Qur’an dan 
Keistimewaanya 

2.1    Mengamalkan 
sikap kecintaan 
kepada al-Qur'an  

 Pembimbingan dalam pembiasaan 
berperilaku positif yang sesuai 
dengan keimanan terhadap Al 
Qur’an dan Keistimewaanya 

3.1    Memahami 
sejarah, hakikat, 
dan keistimewaan 
al-Qur'an  

 menjelaskan pengertian sejarah, 
hakekat dan Keistimewaan Al qur’an 
serta  dalilnya 
melafadzkan pengertian sejarah, 
hakekat dan Keistimewaan Al qur’an 
serta  dalilnya 
memberikan permainan dalam 
materi yang sudah dijelaskan dalam 
pengertian sejarah, hakekat dan 
keistemewaan Al- qur’an serta 
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dalilnya 

4.1   Mengomunikasikan 
contoh bukti-bukti 
keistimewaan al-
Qur'an  

 Menanya tentang pengertian 
sejarah, hakekat dan Keistimewaan 
Al qur’an serta  dalilnya 
Menceritakan  tentang pengertian 
sejarah, hakekat dan Keistimewaan 
Al qur’an serta  dalilnya 
Menyimpulkan pengertian sejarah, 
hakekat dan Keistimewaan Al qur’an 
serta  dalilnya 

1.2    Menghayati 
kebenaran adanya 
mukjizat serta 
kejadian luar biasa 
lainnya (karamah 

mukjizat serta kejadian 
luar biasa lainnya 

Penanaman keimanan kepada yang 
ghaib berupa mukjizat serta kejadian 
luar biasa lainnya 
memberikan permainan  keimanan 
kepada yang ghaib berupa mukjizat 
serta kejadian luar biasa lainnya 

2.2    Menunjukan sikap 
percaya diri dan 
tolong menolong 
sebagai 
implementasi 
keimanan pada 
mukjizat dan 
kejadian luar biasa 
lainnya (karamah 

 Menyakini akan kebenaran 
keimanan kepada yang ghaib 
berupa mukjizat serta kejadian luar 
biasa lainnya 
Menyanyikan dengan nada yang 
cocok tentang  keimanan kepada 
yang ghaib berupa mukjizat serta 
kejadian luar biasa lainnya 
 

3.2    Menganalisis 
pengertian , contoh 
dan hikmah 
mukjizat serta 
kejadian luar biasa 
lainnya (karamah, 
maunah, dan irhas) 

 menjelaskan pengertian ,dalil 
mukjizat dan  kejadian luar biasa 
selain muljizat 
melafadzkan dalil tentang mukjizat 
dan  kejadian luar biasa selain 
muljizat 

4.2    
Mengomunikasikan 
contoh kisah  
tentang adanya 
mukjizat dan 
kejadian luar biasa 
lainnya (karamah 

 menanya pengertian ,dalil mukjizat 
dan  kejadian luar biasa selain 
muljizat 
menyimpulkan dalil tentang mukjizat 
dan  kejadian luar biasa selain 
muljizat 

1.3    Menghayati 
hakekat Ihtiar, 
Tawakal, sabar, 
Syukur dan 
qana’ah 

Ihtiar, Tawakal, sabar, 
Syukur dan qana’ah 

Penanaman keyakinan tentang 
kewajiban bersikap Ihtiar, Tawakal, 
sabar, Syukur dan qana’ah 
 



 
 

 
 

3 

2.3    Mengamalkan 
perilaku Ihtiar, 
Tawakal, sabar, 
Syukur dan 
qana’ah 

 Pembimbingan pembiasaan 
bersikap Ihtiar, Tawakal, sabar, 
Syukur dan qana’ahdalam 
kehidupan sehari hari 

3.3    Menganalisis 
pengertian Ihtiar, 
Tawakal, sabar, 
Syukur dan 
qana’ah 

 menjelaskan pengertian, dalil 
tentang  Ihtiar, Tawakal, sabar, 
Syukur dan qana’ah 
melafadzkan pengertian, dalil 
tentang  Ihtiar, Tawakal, sabar, 
Syukur dan qana’ah 

4.3    
Mengomunikasikan 
hasil analisis 
contoh penerapan 
perilaku ikhtiyar 

 menanyakan pengertian, dalil 
tentang  Ihtiar, Tawakal, sabar, 
Syukur dan qana’ah 
menyimpulkan pengertian, dalil  
Ihtiar, Tawakal, sabar, Syukur dan 
qana’ah 

1.4    Menghayati 
perilaku tercela 
ananiah, putus 
asa, gadab, dan 
tamak adalah sifat 
yang dilarang 
dalam islam 

perilaku tercela Penanaman keyakinan tentang 
kewajiban menjahui perilaku tercela 
ananiah, putus asa, ghadab dan 
tamak adalah sifat yang  dilarang 
dalam Islam 

2.4    Mengamalkan 
perilaku peduli , 
kerja keras dan 
optimis sebagai 
implementasi cara 
menghindari 
perilaku ananiah, 
putus asa, gadab, 
dan tamak 

 Pembimbingan dalam pembiasaan 
menjahui perilaku tercela ananiah, 
putus asa, ghadab dan tamak 
adalah sifat yang  dilarang dalam 
Islam 

3.4    Memahami 
pengertian , dalil, 
contoh, dan 
dampak negatif 
sifat ananiah, 
putus asa, gadab, 
dan tamak 

 menjelaskan tentang pengertian, 
dalil sifat ananiah, putus asa, 
ghadab dan tamak 
melafadzkan dalil tentang  sifat 
ananiah, putus asa, ghadab dan 
tamak 

4.4    Menyajikan cara 
menghindari sifat 
tercela , ananiah, 
putus asa, gadab, 
dan tamak dalam 
kehidupan sehari-

 menanyakan pengertian, dalil sifat 
ananiah, putus asa, ghadab dan 
tamak  
menyimpulan pengertian, dalil sifat 
ananiah, putus asa, ghadab dan 
tamak  
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hari 

1.5    Menghayati adab 
yang baik kepada 
orang tua dan guru  

adab yang baik kepada 
kedua orang tua dan 
guru 

Penanaman perilaku baik  kepada 
kedua orang tua dan guru 
 

2.5    Mengamalkan 
adab yang baik 
kepada orang tua 
dan guru dalam 
kehidupan sehari-
hari  

 Menyakini akan kewajiban beradab 
yang baik kepada kedua orang tua 
dan guru 

3.5    Menerapkan adab 
kepada orang tua 
dan guru beserta 
dalilnya  

 menjelaskan pengertian adab 
kepada kedua orang tua dan guru 
beserta dalilnya 
melafdzkan dalil tentang adab 
kepada kedua orang tua dan guru 
beserta dalilnya 

4.5    Mempraktikan 
adab kepada orang 
tua dan guru  

 Menanyakan tentang adab kepada 
kedua orang tua dan guru beserta 
dalilnya 
Menyimpulkan tentang adab kepada 
kedua orang tua dan guru beserta 
dalilnya 

1.6    Menghayati kisah 
keteladaan Nabi 
Musa ‘alaihissalam  

Keteladanan Nabi Musa 
’alaihi salam 
 

Penyadaran terhadap pentingnya  
kisah meneladani Nabi Musa 
‘alaihissalam 
 

2.6    Menunjukan sikap 
teguh pendirian 
dan peduli sebagai 
implementasi kisah 
keteladaan Nabi 
Musa ‘alaihissalam 

 Pembimbingan pembiasaan 
berperilaku mencontoh Nabi Musa 
‘alaihissalam 
 
 

3.6    Menganalisis kisah 
keteladanan Nabi 
Musa ‘alaihissalam 

 menyampakan materi tentang 
Keteladanan Nabi Musa ’alaihi 
salam 
melakukan tanya jawab tentang 
Keteladanan Nabi Musa ’alaihi 
salam 

4.6    
Mengomunikasikan 
hasil analisis sifat 
keteladaan Nabi 
Musa ‘alaihissalam 

 Meyimpulkan tentang Keteladanan 
Nabi Musa ’alaihi salam 
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