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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak adalah ibarat oase di 

tengah-tengah gurun pasir yang kering dan tandus. la akan memberi kepuasan 

ketika dahaga, memberi keteduhan ketika panas, dan memberikan kebahagiaan 

ketika datang nestapa. Pada anaklah tergantung cita dan cinta orang tua. 

Dengan anaklah orang tua akan mengarungi bahtera kehidupan. Dan doa 

anaklah yang akan memberi kesejukan dan kebahagiaan di alam akhirat. 

Semua itu akan menjadi sebuah keniscayaan apabila seorang anak mendapat 

pendidikan yang tepat, sehingga berguna bagi orang tua, lingkungan, 

masyarakat dan negara.
1
 

Pendidikan anak merupakan hal yang terpenting yang harus diberikan 

orang tua kepada putra-putrinya. Anak merupakan miniatur masa depan 

sebuah bangsa. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila semua orang tua 

berlomba memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Sekolah 

atau lembaga pendidikan yang bermutu menjadi acuan dalam menentukan 

pilihan tujuan pendidikan anak-anak. Tidak kalah pentingnya adalah 

                                                           
1  S. Rahman Hibana,  Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: PGTKI Press, 2002), hal. 36. 
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pendidikan akhlak, budi pekerti, atau moral yang wajib diberikan kepada tiap 

anak. Sebab walaupun seorang anak mempunyai kemampuan akademik yang 

bagus bahkan jenius, tetapi apabila tidak dibarengi penanganan akhlak dan 

moral yang benar tentu tidak seimbang. Boleh jadi akan berakibat fatal bila dia 

sudah besar nanti. Di tengah melubernya arus informasi yang mudah didapat, 

tentu kita harus membentengi anak-anak kita dengan pendidikan akhlak yang 

benar.
2
 

Pendidikan Islam adalah pengembangan pikiran manusia dan penataan 

tingkah laku serta emosial yang berdasarkan pada agama Islam, dengan 

maksud mewujudkan ajaran Islam di dalam kehidupan individu dan 

masyarakat yakni dalam seluruh lapangan kehidupan.
3
 Berdasarkan pengertian 

di atas, pendidikan Islam merupakan proses pemindahan ajaran Islam kepada 

anak didik yang meliputi aqidah yaitu keyakinan dan ketakwaan kepada Allah 

SWT, sedangkan syariah yaitu kaidah yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia ataupun dengan 

makhluk lainnya. Sedang akhlaq yaitu perilaku muslim. Dengan memberi 

ajaran Islam tersebut diharapkan dapat mengembangkan pikirannya dan 

membentuk kepribadiannya yang lebih baik agar terwujud pada sikap dan 

pengalamannya dalam kehidupan keseharian.
4
 

Pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta 

teknologi, maka akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam berbagai 

                                                           
2  Ibid, hal. 37 
3  An-Nahwawi Abdurrahman, Usluhut Tarbiyah al-Islamiyah, (Darul Fikr), hal. 45  
4  Musthafa Yasin,  EQ untuk anak usia dini dalam pendidikan islam, (Jakarta: Sketsa, 2007), hal. 
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aspek kehidupan. Kemudian perubahan ini akan berpengaruh pada kehidupan 

dan cara hidup manusia bahkan akan dapat mempengaruhi kehidupan suatu 

bangsa. Oleh karena itu, agar suatu bangsa tetap dapat bertahan, tidak 

terjerumus dalam kehidupan yang hina akibat perubahan, maka bangsa 

tersebut harus dibentengi dengan akhlak yang mulia, mantap, dan kokoh.
5
 

Negara Indonesia terpuruk oleh buruknya akhlak sebagian pemimpin 

dan sebagai pebisnis. Rakyat miskin yang mayoritas menderita sampai hari 

ini dan dengan masa depan yang masih juga gelap. Dalam sejarah telah 

ditunjukan baik yang diabadikan dalam Al Qur’an maupun tidak. Sebenarnya 

tidak ada negara yang hancur karena kebodohan atau tidak menguasai sains 

dan teknologi, atau bahkan karena kemiskinan. Dalam sejarah, semua negara 

yang hancur selalu disebabkan oleh kehancuran akhlak. Lihat negara Mesir 

kuno dengan Fir’aun sebagai rajanya. Secara teori, negara itu tak mungkin 

hancur karena rajanya mengaku tuhan dan rakyatnya pun percaya bahwa ia 

adalah tuhan, namun nyatanya negara adidaya itu hancur. Negara Romawi 

raya (Imperium Romawi) adalah negara yang kuat sekali, tidak hanya dari 

segi ekonomi, namun juga segi pertahanan dan pengetahuan, toh hancur juga. 

Semua itu karena akhlak yang buruk.
6
 Maka benar sekali jika suatu sejarah 

menunjukan bahwa suatu bangsa akan runtuh apabila akhlaknya rusak 

meskipun ilmu sains dan teknologinya bagus. 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati kedudukan 

yang sangat penting, Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat 

                                                           
5 Ibid, hal. 12 
6 Muhammad Muhyidin, Mengajar anak berakhlak AL-Qur’an, (Jakarta : Remaja Rosda, 2008), 

hal. 5 
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melepaskan diri dari kehidupan sosial, baik sesama manusia maupun dengan 

alam sekitar dan terlebih lagi dalam hubungannya dengan Allah Sang 

Pencipta.
7
 

Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia 

akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki bukan semu bila mengikuti nilai-

nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, dua sumber akhlak 

dalam islam. Akhlak Islam benar-benar memelihara eksistensi manusia 

sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya.
8
 

Apabila seseorang akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan 

batinnya, apabila akhlaknya rusak maka rusaklah lahir dan batinnya. 

Tindakan-tindakan amoral seperti tawuran antar siswa, tawuran siswa antar 

sekolah merupakan tindakan-tindakan yang sering terjadi di lingkungan 

pendidikan. Oleh karena itu benteng utama yang mampu melapisi diri dari 

tindakan amoral tersebut adalah dengan menanamkan kebiasaan kebiasaan 

berakhlakul karimah pada masa kanak-kanak.
9
 

Pada masa anak-anak atau anak usia dini, perilaku sedang dalam 

proses pembentukan, selain karena faktor genetik, lingkungan juga sangat 

berpengaruh dalam pembentukan kepribadiannya. Anak usia dini bersifat 

imitative atau peniru, apa yang ia lihat dan rasakan dari lingkungannya akan 

diikutinya karena ia belum mengetahui batasan benar dan salah, baik dan 

                                                           
7  Ibid. 
8  Yunahar  llyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta : LPPI. 2014), hal. 4 
9  Ibid.  
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buruk, serta pantas dan tidak pantas. Oleh karena itu, masa usia dini adalah 

masa yang peka untuk menerima pengaruh dari lingkungannya.
10

 

Periode anak hendaknya lebih banyak mendapatkan pengajaran dan 

pembiasaan ketimbang pada usia dan periode lainnya. Suatu kemestian bagi 

para pendidik, orang tua dan guru adalah menekankan pengajaran dan 

pembiasaan anak sejak dini untuk melakukan kebaikan.
11

 Kebiasaan akan 

timbul karena proses penyususnan kecenderungan respon dengan 

menggunakan stimulus yang berulang-ulang.
12

 

Menurut Djamarah ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar 

yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
13

 a) Mengidentifikasi serta menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan. b) Memilih sistem pendekatan belajar 

mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat.  c) Memilih 

dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap 

paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam 

menunaikan kegiatan mengajarnya. e) Menetapkan norma-norma dan batas 

minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar 

yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem 

instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. 

                                                           
10  Winda Gunarti, Metode Penembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini, 

(Jakarta : Universitas Terbuka, 2008), hal 3. 
11  Abdul Nasih Ulwan,  Kiadah-kaidah Dasar , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), hal 60. 
12 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),  hal. 85. 
13

Syaiful Bahri Djamarah, dkk, Strategi Belajar  Mengajar, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hal 5-6 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/metode-penelitian.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/11/evaluasi-kurikulum.html
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Dalam kehidupan manusia sehari-hari, sangat banyak kebiasaan yang 

berlangsung secara otomatis baik itu dalam bertutur kata dan bertingkah laku. 

Dengan pembiasaan yang baik diharapkan dapat terbentuk perilaku yang 

sesuai dengan norma masyarakat dan tentu tidak keluar dari ajaran agama. 

Oleh karena itu, pembiasaan sesungguhnya sangat efektif dalam menanamkan 

nilai-nilai positif ke dalam diri anak didik.
14

 

Jika anak sering dibiasakan dengan contoh teladan yang baik dari 

orang-orang disekitarnya seperti orang tua dan guru, maka perilaku yang baik 

juga akan tertanam dalam dirinya. Disinilah pentingnya mengapa mendidik 

anak itu dimulai sejak dini, karena perkembangan jiwa anak telah mulai 

tumbuh sejak kecil, sesuai dengan fitrahnya. Dengan demikian maka fitrah 

manusia itu kita salurkan, kita bimbing dan kita juruskan kepada jalan yang 

seharusnya sesuai dengan arahnya. 

Tujuan untuk membentuk dan mengembangkan peserta didik dapat 

dilakukan melalui proses pendidikan, salah satunya dilakukan melalui 

sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga yang menjalankan proses pendidikan 

dengan memberikan pengajaran kepada siswa-siswanya.
15

 Sekolah didirikan 

oleh masyarakat atau negara untuk membatu memenuhi kebutuhan keluarga 

yang sudah tidak mampu lagi memberi bekal persiapan hidup bagi anak-

anaknya. Untuk mempersiapkan anak agar hidup dengan cukup bekal 

kepandaian dan kecakapan dalam masyarakat yang modern.
16

 

                                                           
14  Winda Gunarti, Ibid, hal 5. 
15 Syaiful Bahri Djamarah,  Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 46 
16 Ibid. 
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Lembaga pendidikan merupakan suatu institusi, media, forum, atau 

situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya proses 

pembelajaran, baik secara terstruktur maupun secara tradisi yang telah 

diciptakan sebelumnya.
17

 Dalam hal ini guru dan sekolah mempunyai peran 

yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan akhlak anak 

agar menjadi seseorang yang berakhlakul karimah. Akhlak yang baik pada 

anak dapat terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan sehari hari secara non 

formal.
18

 

TK Tarbiyatul Athfal Tubanan merupakan salah satu lembaga 

pendidikan non formal yang ada di Kecamatan Kembang yang menjalankan 

proses pendidikan dengan memadukan antara kurikulum Departemen Agama 

dan Departemen Pendidikan Nasional. Peseta didik di TK TA Tubanan 

tersebut berjumlah 59 siswa yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu 

kelompok A1, A2, dan B. Peserta didik TK Tarbiyatul Athfal Tubanan 

berasal dari desa Tubanan dan banyak juga yang dari mereka yang berasal 

dari luar desa Tubanan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan melalui 

wawancara dengan Ibu Suliyas Utaminingsih, S.Pd selaku kepala sekolah TK 

Tarbiyatul Athfal Tubanan diperoleh informasi bahwa Proses Pembiasaan 

akhlakul karimah pada anak usia dini merupakan hal penting untuk 

memperkokoh keberagamaan anak. Pembiasaan adalah sesuatu yang 

dibiasakan, yaitu dengan memeberikan kesempatan kepada siswa untuk 

                                                           
17 Ibid, hal. 29 
18 M. Ngalim Purwanto,  Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011),  hal. 124 
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senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan berakhlakul karimah. Dengan 

melakukan proses pembiasaan akhlakul karimah pada masa kanak-kanak 

maka nantinya seorang anak tersebut akan tumbuh menjadi seseorang yang 

memiliki pribadi yang baik untuk bekal saat mereka dewasa.
19

 

Selain wawancara, penulis juga mengadakan pengamatan langsung 

terhadap kegiatan pembiasaan akhlakul karimah di TK Tarbiyatul Athfal 

Tubanan, diantaranya yaitu membiasakan berdoa pada saat mengawali dan 

mengakhiri kegiatan, membiasakan bersikap sabar pada saat menunggu 

giliran, membiasakan bersalaman kepada orang tua dan guru ketika berangkat 

dan pulang sekolah, membiasakan sikap berbagi kepada teman, membiasakan 

sikap selalu memaafkan teman yang nakal. 

Selain itu animo masyarakat begitu besar untuk menyekolahkan 

anaknya di TK Tarbiyatul Athfal Tubanan karena melihat output yang 

dihasilkan setiap kelulusannya sangat baik. Terbukti dari kelulusan TK 

Tarbiyatul Athfal Tubanan banyak yang diterima disekolah unggulan. TK 

Tarbiyatul Athfal Tubanan juga telah meraih banyak prestasi yang 

memuaskan dalam berbagai kegiatan. Diantaranya juara 1 lomba hafalan 

surat pendek. Hal ini membuktikan bahwa sekolah tersebut sudah cukup 

berhasil dalam pembelajaran yang sifatnya tidak hanya teoritik saja, namun 

anak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Strategi Pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, dan 

                                                           
19  Wawancara dengan Ibu Suliyas Utaminingsih, S.Pd (Kepala TK TA Tubanan  Kembang 

Jepara), Tanggal , 8 Desember 2018. 
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Menyanyi) Dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah Di TK Tarbiyatul Athfal 

Tubanan Kembang Jepara tahun 2018/2019” 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan persepsi yang berbeda dalam 

memahami skripsi yang berjudul “Strategi Pembelajaran BCM (Bermain, 

Cerita, dan Menyanyi) Dalam Membina Akhlakul  Karimah Di TK Tarbiyatul 

Athfal Tubanan Kembang Jepara 2018/2019” ini, maka penulis berikan 

batasan dan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan.  

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

1) Bermain  

Bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan 

kesenangan bagi anak dan bermain dilakukan anak dengan suka rela 

tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Kegiatan bermain tersebut 

tidak mempunyai aturan kecuali yang ditetapkan oleh pemain itu 

sendiri. Anak mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan melalui 

kegiatan bermain.
20

 Kata bermain mungkin mendengar seperti kurang 

serius, hanya untuk mengisi waktu luang saja, walaupun tidak 

dilakukan oleh anak. Pada hal untuk anak-anak kegiatan bermain 

merupakan kegiatan yang sangat mutlak dibutuhkan, sebab dunia anak 

adalah dunia bermain. Bagaimana mereka memahami dunia anak 

                                                           
20  Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: PGTKI Press,   

2002), hal. 85-86 
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adalah melalui bermain kemampuan dan keterampilan dapat diajarkan 

kepada mereka. 

Anak yang sehat dan gembira selalu senang bermain. Bermain 

menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan inderanya. Selain 

kegembiraan, kebahagiaan dan kebebasan, dengan bermain anak 

mencapai perkembangan, memperoleh pengalaman berharga seperti 

berkomunikasi dan bersosialisasi. Bermain dapat dimanfaatkan sebagai 

sarana untuk belajar. Banyak pelajaran untuk yang dikemas dalam 

bentuk bermain. Bermain dengan teman memberikan anak pengalaman 

dan bersosialisasi untuk anak.
21

 

Bermain merupakan suatu fenomena yang sangat 

menarik perhatian para pendidik, psikolog, ahli filsafat dan banyak 

orang sejak periode dekade yang lalu. Meraka lebih tertantang untuk 

lebih memahami arti bermain dikaitkan dengan tingkah laku manusia. 

Bermain benar-benar merupakan pengertian yang sulit dipahami karena 

muncul dalam beraneka ragam bentuk. Bermain bukan bekerja, bermain 

adalah berpura-pura, bermain bukan suatu yang sungguh-sungguh, 

bermain bukan suatu kegiatan yang produktif , dan sebagainya.
22

 

Dari uraian di atas, maka terdapat beberapa ciri kegiatan yang 

dipandang sebagai aktivitas bermain yaitu: 

1) Dilakukan dengan suka rela, anak melakukan kegiatan tanpa ada 

unsur paksaan dari manapun. 

                                                           
21  Montholalu, Bermain dan Permainan Anak, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hal. 1.14 
22  Ibid, hal. 1.15 
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2) Dilakukan secara spontan. Anak akan spontan melakukan kegiatan 

bermain saat anak ingin melakukannya. 

3) Berorientasi pada proses, bukan pada hasil yang terpenting bagi 

anak adalah bagaimana proses kegiatan barmain, bukan bagaimana 

hasil permainan. 

4) Menghasilkan kepuasan. Anak yang dapat melakukan kegiatan 

bermain, secara otomatis akan mendapatkan kepuasan dari dalam 

dirinya. 
23

  

2) Bercerita  

Cerita adalah sastra berbentuk tulisan (yang dikonsumsikan 

melalui bacaan) atau terbentuk lisan (yang dikonsumsikan melalui 

audiensi). Dan bagaimana orang yang buta huruf, cerita cukup 

dikonsumsikan melalui sastra berbentuk lisan saja.
24

  

Adapun bagi orang yang melihat huruf, ia bisa menikmati sastra 

cerita melalui tulisan dan lisan secara bersamaan. Salah satu cara 

memenuhi kebutuhan komunikasi pada anak adalah memberikan cerita-

cerita atau dongeng yang menarik. Jiwanya hendaklah dijamah dengan 

kelima inderanya yaitu pandangan lahiriyah, rabaan, pendengaran, 

penciuman dan perasaannya. Semua itu bisa dipadukan dalam untaian 

cerita atau kisah yang berupa kata-kata yang keluar dari mulut. Masa 

kanak-kanak tidak mudah mengungkapkan ide-ide, pesan-pesan 

intelektual, namun anak dapat mudah mengingat cerita yang bahasanya 

                                                           
23  Hibana S. Rahman, Ibid, hal. 89 
24 Abdul Aziz Abdul Majid, Mendidik Anak Lewat Cerita Dilengkapi 30 Kisah, (Jakarta: 

Mustaqiim, 2002), hal 19-20 
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sederhana.  Anakpun mudah menangkap pesan agama atau moral yang 

dibawakan oleh sang tokoh yang baik untuk dijadikan idola, sehingga 

akan mempengaruhi perilaku, sifat dan cara berfikir anak
25

. 

3) Menyanyi  

Bernyanyi atau mendengarkan suara musik adalah bagian dari 

kebutuhan alami individu. Melalui menyanyi dan musik, kemampuan 

aspirasi anak akan berkembang dan melalui nyanyian anak dapat 

mengekspresikan segala pikiran dan isi hatinya. Menyanyi merupakan 

bagian dari ungkapan emosi. Bernyanyi dapat dilakukan dengan 

berbagai bentuk seperti: 

1. Bernyanyi pasif artinya anak hanya mendengarkan suaru nyanyian 

atau musik dan menikmati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan 

menyanyi. 

2. Bernyanyi aktif artinya melakukan langsung kegiatan menyanyi, 

baik dilakukan sendiri atau mengikuti atau bersama-sama.
26

  

Bernyanyi dan senandung merupakan salah satu ungkapan 

perasaan. Pada dasarnya anak senang menyanyi, bergerak, dan 

berdendang. Menyanyikan lagu, puisi, sajak sangat mudah dan sangat 

dikenal anak-anak, anak-anak sering mengulanginya karena kata-

katanya pendek, jelas berirama dan berbait. Melalui lagu pesan atau 

misi disampaikan dengan suasana gembira serta dapat menanamkan 

                                                           
25  Ibid, hal 22 
26 Hibana S. Rahman, Op. Cit., hal 92-93 
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sifat-sifat Allah, keagungan Allah dan ciptaan Allah dengan tema yang 

dekat dengan anak
27

. 

2. Akhlakul Karimah.  

Kata akhlak atau khuluq secara kebahasaan berarti budi pekerti, 

adat kebiasaan, peringai, muru’ah atau segala sesuatu yang elah menjadi 

tabi’at. Sedangkan menurut Al-Ghazali (1059-1111 M), sebagaimana 

dikutip Nata (2008: 321) mengataan bahwa akhlak yaitu sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbuljan macam-macam perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. 

Akhlak karimah (mahmudah) adalah segala tingkah laku yang 

terpuji (yang baik) yang bisa juga dinamakan “fadilah” (kelebihan). 

Imam Al-Ghazali menggunakan perkataan “mun’jiat” yang berarti 

segala sesuatu yang memberikan kemenangan atau kejayaan.
28

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian menurut Sugiyono, dilakukan 

agar dalam pembahasan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan sederhana 

dan tidak terlalu meluas agar penelitian yang dihasilkan bisa lebih terfokus.
29 

Kemudian, dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan 

berupaya meningkatkan akhlakul karimah melalui strategi pembelajaran 

BCM (bermain, cerita, dan menyanyi). 

                                                           
27 Ibid, hal 93 
28  Hamzah Ya’kub,  Etika Islam, (Bandung: CV Diponegoro, 1983), hal 93 

29  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitaitf, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm  32-34. 
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Persoalan ini, penulis batasi atau fokuskan agar dalam pembahasan 

dalam penelitian ini dapat berjalan dengan komprehensif dan sistematis. 

Sementara itu, agar fokus dalam penelitian ini tidak subyektif, maka dalam 

pembahasan penelitian ini juga dipaparkan tentang fakto pendukung dan 

penghambat strategi pembelajaran BCM (bermain, cerita, dan menyanyi) 

dalam meningkatkan akhlakul karimah. Berangkat dari sinilah akan terjadi 

keseimbangan atas realitas dan teori yang dihasilkan yang berkesinambungan. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, ada 

beberapa  permasalahan yang penulis kemukakan dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi) dalam meningkatkan akhlakul  karimah di TK Tarbiyatul 

Athfal Tubanan Kembang Jepara Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi pembelajaran BCM 

(Bermain, Cerita, dan Menyanyi) dalam meningkatkan akhlakul  karimah 

di TK Tarbiyatul Athfal Tubanan Kembang Jepara Tahun Ajaran 

2018/2019. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari peneltian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembelajaran BCM (Bermain, 

Cerita, dan Menyanyi) dalam meningkatkan akhlakul  karimah di TK 

Tarbiyatul Athfal Tubanan Kembang Jepara Tahun Ajaran 2018/2019. 



15 
 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi 

pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, dan Menyanyi) dalam meningkatkan 

akhlakul  karimah di TK Tarbiyatul Athfal Tubanan Kembang Jepara 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang pembelajaran akhlakul, khususnya 

pada pembelajaran dalam meningkatkan akhlakul  karimah anak. 

2. Manfaat Praktis 

1) Sebagai bahan masukan bagi orang tua dalam mengembangkan 

akhlakul  karimah anak. 

2) Sebagai wahana pengembangan ide-ide ilmiah dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

3) Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca lainnya tentang 

perlunya meningkatkan akhlakul  karimah. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang strategi pembelajaran melalui BCM dalam 

meningkatkan akhlakul karimah anak di TK Tarbiyatul Athfal Tubanan 
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ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor 

dalam Moleong, mendefinisikan: “Metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”
30

. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian kualiatatif bukan berupa angka-

angka,melainkan data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, 

dan dokumen resmi lainnya.
31

 Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah 

ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, 

rinci, dan tuntas. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penggunaan pendekatan 

kualitatif dalam penelitian ini, sangat sesuai dengan realita empirik dan 

teori yang berlaku dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya tidak menggunakan 

hipotesis (non hipotesis), sehingga dalam penelitian ini tidak perlu 

merumuskan hipotesis.
32

 Jadi, hasil data yang akan diinformasikan dalam 

penelitian ini berupa pernyataan secara deskriptif, tidak menguji suatu 

hipotesis. 

Penelitian kualitatif instrumen penelitiannya adalah peneliti itu 

sendiri.
33

 Kehadiran peneliti sangat menentukan dalam keseluruhan 

                                                           
30  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), Cet. XVII, 

hal 3 
31  Ibid, hal 6 
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rieneka Cipta, 1993), hal 208 
33 Moleong, Op.Cit,   hal 168 
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skenario penelitian termasuk dalam pengumpulan data. Kehadiran serta 

keikutsertaan peneliti tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Sebab 

dalam penelitian ini seorang peneliti bertindak sebagai pengamat penuh 

atas segala gejala yang diteliti. 

Peneliti atau manusia memiliki ciri-ciri umum sebagai instrumen 

yaitu: responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang 

menciptakan lingkungan, menyesuaikan diri terhadap segala keadaan dan 

situasi pengumpulan data, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan. 

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti dapat menggunakan 

beberapa metode dan memproses data secepatnya dengan memanfaatkan 

kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan 

2. Metode Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data adalah metode yang sangat penting dalam 

penelitian ilmiah. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan
34

. Data-data yang 

dikumpulkan ini meliputi tempat, pelaku dan kegiatan yakni aktivitas yang 

dilakukan orang dalam waktu tertentu. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

 

 

                                                           
34 Ibid. 
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a. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dalam arti yang luas.
35

 

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan 3 cara: (1) Pengamatan 

langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara suatu alat 

terhadap gejala subyek yang diteliti; (2) Pengamatan tidak langsung, 

yaitu pengamatan terhadap suatu subyek yang diteliti melalui 

perantara suatu alat/ cara, baik dilakukan dalam situasi sebenarnya/ 

tiruan;
36

 (3) Partisipasi, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara 

ikut serta dalam kegiatan- kegiatan atau peristiwa-peristiwa.
37

 

Berdasarkan ketiga cara tersebut, maka dalam penelitian ini 

menggunakan pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. 

Observasi ini digunakan untuk memperoleh data riil tentang lokasi, 

sarana dan prasarana, kurikulum TK Tarbiyatul Athfal Tubanan, 

pembelajaran  melalui BCM dalam meningkatkan akhlakul karimah 

anak, dan sebagainya. Sumber data dan informan adalah guru, siswa, 

orang tua. 

b. Teknik Interview 

Intrview/ wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

                                                           
35 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2000), Jilid II, Cet 

I, hal 226 
36 Winarno Surachmad, Dasar dan Tehnik Research, (Bandung: Tarsito, 1972), hal.155 
37 Sutrisno Hadi, Op.Cit, hal 194 
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antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interview guide (pedoman wawancara).
38

 

Teknik interview mempunyai beberapa keuntungan
39

, yaitu: 

untuk memperoleh data pribadi dengan yang teknik terbatas pada 

tingkat pendidikan tertentu asalkan responden mampu melakukan 

komunikasi dengan baik, sebagai pelengkap data yang lain. 

Pelaksanaan interview dapat dibedakan menjadi 3 jenis: (1) 

Interview terbebas (ingudied interview), yaitu pewawancara bebas 

menanyakan apa saja, tetapi harus mengingat data apa yang akan 

dikumpulkan; (2) Interview terpimpin (guided interview), yaitu: 

interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa 

sederet pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang dimaksud dalam 

interview terstruktur; (3) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi 

antara interview bebas dan interiew terpimpin.
40

 

Berdasarkan interview tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan interview bebas terpimpin untuk mendapatkan data 

tentang latar belakang berdirinya TK Tarbiyatul Athfal 

Tubanan, proses pembelajaran  melalui kegiatan bermain, cerita, dan 

menyanyi dalam meningkatkan akhlakul karimah anak, pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran akhlakul karimah, faktor 

penghambat dan pendukung pelaksanaaan pembelajaran akhlakul 

karimah. Pelaksanan wawancara dilakukan secara terbuka untuk 

                                                           
38 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 193-194 
39 Ibid. 
40 Arikunto, Op.Cit, hal 132 
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memperoleh informasi yang dianggap perlu, guna mendapatkan data 

yang valid dan dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan. 

Sumber data dan informannya, adalah : kepala sekolah, guru, orang 

tua. 

Adapun penggunaan teknik tersebut, dilakukan dengan 

pertimbangan sebagai berikut: (a) Melalui interview dapat dicapai 

kewajaran secara maksimal dalam proses pelaksanaannya, sehingga 

data valid sesuai dengan pokok permasalahan; (b) Interrview 

terpimpin dapat disediakan garis-garis besar masalah penelitian dan 

diarahkan langsung pada pokok permasalahan. 

c. Tenik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-

halatau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
41 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang: (1) Latar 

Belakang TK Tarbiyatul Athfal Tubanan Kembang Jepara, (2) Jumlah 

guru, (3) Jumlah siswa- siswi, (4) Struktur organisasi, (5) Data 

mengenai pelaksanaan strategi pembelajaran  melalui BCM dalam 

meningkatkan akhlakul karimah anak. Adapun sumber datanya adalah 

dokumentasi TK Tarbiyatul Athfal Tubanan Kembang Jepara. 

 

 

                                                           
41 Ibid, hal 206 
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3. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan dalam studi ini terkumpul, maka 

langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan 

uraian dasar. Sedangkan data yang dimaksud adalah data yang berasal baik 

dari catatan lapangan, hasil wawancara, komentar peneliti, gambar, foto, 

dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Adapun 

pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberikan kode, dan mengkategorikannya.
42

 

Analis data dilakukan sejak awal penelitian, agar mudah 

menyempurnakan desain bila dipandang perlu, memudahkan dalam 

menemukan teori, serta memudahkan penetapan tahap-tahap pengumpulan 

data berikutnya. 

Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah 

mengadakan reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data ”kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan
43

. Pusat perhatian reduksi data ialah menyiapkan data dan 

mengolahnya sedemikian rupa untuk dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan
44

. Oleh karena itu, maka diperlukan kegiatan mempertegas, 

memperpendek, memejamkan, dan membuang hal-hal yang tidak perlu/ 

pemilahan data yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian 

                                                           
42 Moleong, Op.Cit, Cet. XVII, hal 103 
43

 Ibid. 
44 Ibid. 
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data tersebut dianalisis secara induktif, yaitu berdasarkan data langsung 

dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian 

kualitatif harus berjalan secara bersamaan, tidak seperti penelitian 

kuantitatif yang datanya harus dikumpulkan terlebih dahulu lalu dianalisis. 

Karena data kualitatif tidak berwujud angka, maka analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif dengan metode induksi dengan mengungkapkan 

persoalan yang berangkat dari informasi/ data empiris (lapangan), deduksi, 

refleksi dan komparatif secara bersama-sama dan saling melengkapi. 

Komponen analisis data merupakan analisis data kualitatif dengan 

upaya berlanjut dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, 

verifikasi, dan tiangulasi data sebagai suatu yang jalin-menjalin baik 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang 

sejajar. Lima hal utama yang dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu: (1) 

pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) verifikasi, dan 

(5) triangulasi data. Jika dirasa sudah cukup, maka peneliti melakukan 

hasil akhir penulisan draft skripsi. Kelima komponen inilah menjadi 

gambaran keberhasilan secara berurutan dan sebagai rangkaian kegiatan 

analisis.
45

  

H. Sistematika Penulisan  

Tujuan sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk lebih 

memudahkan memahami dan mempelajari isi penelitian. Adapun sistematika 

penulisan skripsi ini akan penulis rinci sebagai berikut: 

                                                           
45 Sutrisno Hadi, Op.Cit, hal 19-20. 
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1. Bagian awal, terdiri dari: halaman judul, halaman abstrak, nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan 

halaman daftar grafik. 

2. Bagian isi, meliputi: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari: latar belakang masalah, penegasan istilah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

metode penelittian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II: KAJIAN TEORI  

Kajian teori terdiri dari: Strategi Pembelajaran, Strategi 

Pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, dan Menyanyi), Pendidikan Akhlak 

Anak Usia Dini, Strategi Pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi) Dalam Pembelajaran Pendidikan Anak Usia dini. 

Kajian penelitian yang relevan terdiri dari beberapa penelitian dan 

jurnal pendidikan yang dijadikan acuan dalam pembuatan penelitian 

kualitatif dalam strategi pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi) dalam meningkatkan akhlakul karimah anak. 

Pertanyaan penelitian, meliputi pertanyaan-peranyaan yang 

digukanan dalam strategi pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi) dalam meningkatkan akhlakul karimah anak. 

Bab III: KAJIAN OBYEK PENELITIAN 
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Kajian obyek penelitian meliputi: Sejarah Berdirinya TK TA 

Tubanan, Letak Geografis, Visi Misi, Struktur Organisasi, Sarana 

Prasarana, dan Keadaan Guru dan Siswa TK TA Tubanan Kec. Kembang 

Kab. Jepara. 

Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Analisis Hasil Penelitian, meliputi: 1) Analisis Pelaksanaan Strategi 

Pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, dan Menyanyi) Dalam 

Meningkatkan Akhlakul Karimah di TK TA Tubanan Kec. Kembang Kab. 

Jepara Tahun Ajaran 2018/2019. 2) Analisis Faktor Pendukung dan 

Penghambat Pelaksanaan Strategi Pembelajaran BCM (Bermain, Cerita, 

Menyanyi) Dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah di TK TA Tubanan 

Kec. Kembang Kab. Jepara Tahun Ajaran 2018/2019. 

Bab V  : Simpulan dan saran, terdiri dari: simpulan, saran, dan penutup. 

3. Bagian Akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 

riwayat hidup penulis. 

 

 


