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INTEGRASI ISLAMIC STORYTELLING DALAM PEMBELAJARAN  

(STUDI KASUS : KELAS IVB MI NURUL KARIM COLOMADU) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan adanya pengaruh  

pengintegrasian islamic story telling dalam pembelajaran di kelas IVB MI 

Nurul Karim Colomadu. Penelitian ini menggunakan model diskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas IVB MI Nurul Karim Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar yang memiliki perilaku sosial negatif di sekolah. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknis analisis data menggunakan diskripsi model interaktif. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa integrasi Islamic Story 

Telling dalam pembelajaran di kelas IVB MI Nurul Karim Colomadu 

dilaksanakan hanya ketika ada kenakalan peserta didik. Islamic storytelling 

yang dipilih menyesuaikan jenis kenakalan yang dilakukan. Salah satunya 

terjadi pada lili puspitasari (nama samaran) menunjukkan perilaku 

menyimpang berupa cara berinteraksi dengan teman laki-laki yang tidak sesuai 

dengan adab islami.  Setelah dilakukan mengintegrasian Islamic storytelling 

dalam pembelajaran dengan topik cerita kisah nabi musa as bertemu nabi 

syuaib as maka terjadi perubahan menjadi peserta didik yang lebih sopan, 

menjaga jarak dan berinteraksi seperluanya dengan teman lawan jenis. 

Kata Kunci: Integrasi, Islamic, storytelling, pembelajaran 

 

Abstract 

The purpose of this study was to describe the effect of integrating Islamic story 

telling in learning in class IVB MI Nurul Karim Colomadu. This study uses a 

qualitative descriptive model with a case study approach. The subjects in this 

study were students of class IVB MI Nurul Karim, Colomadu District, 

Karanganyar Regency who had negative social behavior at school. Data 

collection techniques using interviews, observation and documentation. 

Technical analysis of data using interactive model descriptions. Based on the 

results of research and discussion, it can be concluded that the integration of 

Islamic Story Telling in learning in class IVB MI Nurul Karim Colomadu is 

carried out only when there is student misbehavior. The selected Islamic 

storytelling adjusts to the type of delinquency committed. One of them 

happened to lili puspitasari (pseudonym) showing deviant behavior in the form 

of ways to interact with male friends that were not in accordance with Islamic 

adab. After integrating Islamic storytelling in learning with the topic of the 
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story of the story of the prophet Musa as meeting the Prophet Shuaib, there was 

a change to become more polite students, keep their distance and interact as 

necessary with friends of the opposite sex.  

Keywords: integration, islamic, storytelling, learning. 

1. PENDAHULUAN  

Umat Islam adalah umat yang mulia, jika mereka benar-benar beriman (Al-

Qur’an Surah Ali Imran (3) ayat 139). Umat Islam ditugaskan untuk 

mewujudkan rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) memakmurkan 

bumi dan mewujudkan keselamatan bagi manusia, di dunia dan akhirat. Umat 

Islam akan menjadi saksi atas manusia. Karena  itu, memang bisa dikatakan, 

masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia, akan ditentukan oleh berhasil 

atau tidaknya pendidikan berbasis karakter atas mereka. Dalam bahasa Islam, 

inilah pendidikan berbasis penanaman adab, Husaini (2018: 20). Menurut 

Minsih dan Dwi Astuti (2014:78) Pendidikan adalah usaha sadar untuk 

mengembangkan potensi sumber daya manusia. Agar manusia salah menjadi 

benar dan manusia baik menjadi lebih baik. 

Namun, sungguh sangat memprihatinkan kondisi generasi kita saat ini. 

Majunya teknologi, tidak lantas diimbangi dengan kearifan dalam 

penggunanya. Ketika anak mendapatkan smartphone dari orangtuanya, anak 

memiliki akses yang mudah untuk memperoleh informasi. Anak  mudah sekali 

meniru sesuatu yang dilihat dan didengar, sehingga terlihat bagaimana akhlak 

anak tersebut. Di lingkungan sekitar terlihat adab yang kurang baik oleh anak 

kepada gurunya, orang tua atau teman sebayanya. 

Menurut Husaini (2018: 9) Ketika manusia tidak paham atau tidak 

memiliki sikap dan tindakan yang betul terhadap diri dan lingkungannya serta 

terhadap ilmu pengetahuan dan tatanan wujud, maka manusia itu telah hilang 

adabnya. Itulah krisis yang paling asas sedang dialami oleh umat Islam. Maka 

solusinya, tentu saja adalah “temukan dan terapkan adab dalam kehidupan 

umat Islam”. Proses penanaman adab dalam diri seseorang itulah yang disebut 

ta’dib. Prof. al-attas sangat yakin, bahwa pendidikan dalam Islam pada intinya 

adalah proses penanaman adab dalam diri seorang muslim.  
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Menurut Bunanta (2009:5) banyaknya konsep yang dapat diusung, 

pencerita dapat menampilkan cerita secara menarik dan kreatif sehingga siswa 

tidak merasa bosan. Belajar sambil bermain adalah suatu hal yang tidak pernah 

lepas dari dunia seorang anak, hal inilah yang harus diingat oleh pencerita. Di 

masa sekarang, bercerita memang merupakan hal yang jarang dilakukan. Peran 

dan fungsinya sudah banyak tergantikan oleh tayangan televisi dan bermain 

game di komputer. Terlepas dari semua itu, cerita memiliki kekuatan, fungsi 

dan manfaat sebagai media komunikasi, sekaligus model dalam membangun 

kepribadian anak. Dengan adanya kegiatan storytelling tentu dapat 

memberikan referensi pada pendidik dalam membangun karakter atau adab di 

dalam diri anak. Pengaruh tersebut dapat berupa pertumbuhan minat meniru 

kebaikan (adab) yang terkandung dalam cerita, hal inilah yang menarik untuk 

diteliti. (Fakhrudin, 2009: 10). 

Menurut Joseph Frank (1995), dalam Asfandiyar (2007: 6) mengatakan 

bahwa storytelling merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

mengembangkan aspek-aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), 

sosial, dan aspek kognitif (penghayatan) anak-anak. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Hazhira Qudsyi (2013) bahwa upaya yang dapat dilakukan agar metode 

bercerita dapat optimal dalam memberikan pemahaman mengenai nilai moral 

pada anak yaitu pengembangan metode bercerita, antara lain: menggunakan 

alat peraga, memanfaatkan fasilitas audio visual, bermain peran (role play), 

diskusi moral, memperhatikan karakteristik pendengar (anak-anak), pesan 

dalam cerita.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru di sekolah 

MI Nurul Karim diketahui bahwa terdapat penyimpangan perilaku/adab siswi 

ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Adapun penyimpangan yang teramati 

antara lain suka bercanda dengan teman lawan jenis, mencari perhatian teman 

lawan jenis, bahkan mengajak bertemu di perpustakaan sekolah. Sekolah MI 

Nurul Karim sudah menerapkan model pembelajaran islamic storytelling 

khususnya dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), akan tetapi 
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belum diketahui pengaruhnya secara pasti dalam menumbuhkan karakter 

positif yakni minat meniru adab yang baik dalam diri peserta didik. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengintegrasian Islamic 

storytelling dalam pembelajaran guna meningkatkan adab siswi kelas IVB di 

MI Nurul Karim ketika berinteraksi dengan lawan jenis. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang  digunakan adalah penelitian kualitatif interaktif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukkan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individual maupun 

kelompok. Desain penelitian adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian 

yang mendalam dalam menentukan latar belakang, lingkungan dan sifat anak 

dalam suatu masalah. Penelitian dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu 

keadaan, melukiskan serta menggambarkan pengintegrasian Islamic 

storytelling dalam meningkatkan adab siswi kelas IV MI Nurul Karim. Subjek 

penelitian merupakan seorang yang memiliki sumber keterangan sehingga kita 

dapat menggali sumber-sumber informasi dari subjek penelitian tersebut. Pada 

penelitian ini, subjek antara lain waka kurikulum, waka kesiswaan, wali kelas 

IVB, Guru SKI, dan Siswi Kelas IVB. Penelitian ini dilaksanakan di MI Nurul 

Karim Colomadu. Penelitian ini dilaksanakan pada April-Juni 2019. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji kredibilitas. Dalam menguji kredibilitas data, peneliti 

melakukan observasi terus menerus dan triangulasi. Data dianalisis 

menggunakan triangulasi, dan triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

teknik dan sumber. Aktivitas dalam analisis data menggunakan analisis 

deskriptif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermen 

interaktif dengan proses data, reduction, data display dan verification. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengintegrasian Islamic Storytelling dalam pembelajaran merupakan salah satu 

metode yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan adab siswi. Penanaman 

adab ini dilakukan sebagai tujuan utama mencari ilmu yaitu menanamkan nilai-

nilai kebaikan. Sebab pendidikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku 

yang beradab untuk mewujudkan keadilan. 

Guru memiliki banyak cara untuk memaksimalkan pembelajaran adab 

dapat diterima siswa misal melalui pendidikan adab dalam bentuk halaqoh 

yang dilaksanakan setiap senin sampai dengan kamis pukul 07.30-08.00, 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di dalam kelas, teladan interaksi 

diluar kelas, dll. Ada beberapa metode yang digabungkan dengan metode 

storytelling sehingga membuat siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. 

Misal Ceramah, Kuis, Demostratif, dll. Guru Sejarah Kebudayaan Islam ustadz 

Iwan Primadani, S.Pd, mengatakan bahwa: 

“Metode yang digunakan yaitu Ceramah, storytelling, kuis, demostrasi 

sederhana, digabungkan dengan kuis beregu. Demostrasi membaca indah atau 

membaca bagus. Karena dari cara penyampaian atauketika disuruh maju, 

ternyata belum cukup sempurna penguasaan materinya. Saya lakukan tahap 

awal yaitu untukmenciptakan rasa senang dan keindahan dalam membaca”. 

(wawancara, 18 april 2019). 

Sebagai contoh keberhasilan storytelling dalam memotivasi siswi untuk 

menjaga adab dengan lawan jenis. Ketika ada laporan kepada guru bahwa ada 

interaksi antara siswi kelas 4b dengan siswa kelas 4a terlalu dekat sehingga 

perlu diberikan arahan berupa cara berinteraksi yang baik agar mereka dapat 

menjaga interaksi antar lawan jenis. Ini menjadi salah satu bahan yang dibahas 

ketika pembelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) sehingga siswa dapat 

mengambil pelajaran sendiri tanpa harus ditegur langsung. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim, H and Dinia, M (2012) bahwa 

guru memerankan peran penting dalam membantu anak dalam memahami 

cerita dan menangkap pesan dari cerita. Guru ditantang untuk mengeksplor 

konten cerita dan membantu siswa terhubung pada cerita yang berkaitan 
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dengan kehidupan sehari-hari. Cara guru melihat moralitas berdampak pada 

cara mereka menyajikan nilai moral dalam cerita. Disampaikan oleh ustadz 

Iwan Primadani S.Pd. bahwa: 

“Kisah nabi musa didatangi seorang perempuan yakni anaknya nabi 

syuaib, karena sudah membantu memindahkan batu besar dan membantu 

memberi minum untuk hewan gembala. Saya sampaikan kepada anak anak, 

sehingga mereka paham bagaimana interaksi antara wanita dengan laki laki. 

Menjaga pergaulan antar laki-laki dan wanita agar berinteraksiseperlunya” 

(wawancara, 18 April 2019) 

Kisah yang diambil adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang 

menyelamatkan diri kejaran musuh ketika beliau mempunyai masalah di Mesir. 

Lalu beliau istirahat disuatu tempat kemudian melihat ada dua wanita dengan 

hewan gembalaannya. Kedua wanita itu duduk termenung sambil melihat 

kerumunan para laki laki yang mengambil air minum untuk gembalaannya 

mereka masing masing. Lalu Nabi Musa alaihissalam menghampiri keduanya 

dan bertanya. Lalu wanita itu menjawab bahwa mereka tidak mungkin 

berdesak-desakan dengan para laki laki itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam 

paham dan akhirnya mengambilkan air minum untuk hewangembala kedua 

wanita tersebut. Lalu mereka berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam 

dan pulang kerumah. Dikemudian hari salah satu wanita yang ternyata adalah 

putri Nabi Syuaib alaihissalam itu menghampiri Nabi Musa alaihissalam 

dengan berjalan malu-malu dikisahkan dalam QS. Al Qasas (28) ayat 25 yang 

artinya “Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua 

perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku 

mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikanmu 

memberi minum ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayah wanita itu 

(Syeikh Madyan) dan dia (Syeikh Madyan) menceritakan kisah tentang dirinya, 

dia berkata,’Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang 

yang zalim itu.” Lalu beliau alaihissalam ditawarkan untuk menikahi salah 

satu putri nabi syuaib alaihissalam dengan mahar bekerja dikebun selama 10 
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tahun. Karena ketika itu Nabi Musa alaihissalam tidak memiliki harta apapun 

untuk dijadikan sebagai mahar.  

Kisah ini diceritakan oleh Guru SKI dengan baik dan menarik sehingga 

membuat anak anak termenung. Ditambah ulasan cara cara menjaga adab 

dengan lawan jenis yang bukan mahram dan batasan batasan yang tidak boleh 

dilanggar dalam Islam. Hingga kemudian hari mereka (siswi IVB) menjaga 

batasan pergaulan dengan siswa putra. sehingga kisah tersebut dapat di pahami 

dengan baik oleh siswi kemudian diamalkan. Hal ini sesuai dengan peneltian 

yang dilakukan oleh Nair, S.M., Yusof  N.M, Hong, S.C. (2013) bahwa 

penggunaan metode storytelling dapat meningkatkan minat, motivasi dan 

prestasi belajar anak. 

Dijelaskan dalam QS. An-Nur (24): ayat ke 30 untuk putra yang 

artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci 

bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. 

Dan ayat ke 31 untuk putri/ perempuan yang artinya; “Dan katakanlah kepada 

para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan 

memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya 

(auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat”. 

Dijelaskan kewajiban menutup aurat menutupkan kain kerudung 

kedadanya hingga tentang mahram (hubungan kekerabatan yang tidak boleh 

dinikahi karena keturunan, sesusuan atau ikatan pernikahan). Dalam QS. Al-

Isra (17) ayat 32 yang artinya, “ Dan janganlah kamu mendekati zina; zina itu 

sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” 

Batasan pergaulan yang harus dijaga antar lawan jenis: 

a. Tidak bercampur baur (ikhtilat) 

b. Tidak bersentuhan 

c. Tidak berdua-duan (khalwat) 

d. Tidak bersenda gurau berlebihan, dan lain sebagainya.  
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Berikut berbagai kasus dan solusi Islamic Storytelling yang terjadi di 

kelas 4 B Putri, selain dari topik di atas yaitu tentang pergaulan yang tidak 

sesuai nilai moral/adab islami antara siswa dan siswi. 

Tabel 6. Kumpulan Catatan Kasus Kenakalan Peserta Didik Kelas 4B 

No. Waktu 

Terjadi 

Bentuk Kasus Bentuk 

Penanganan 

(Story) 

Waktu 

Penanganan 

K

e

t. 

1. Maret 

2019 

Kasus pergaulan yg 

terlalu dekat antara 

sholeh & sholihah. 

Kisah Nabi Musa 

bertemu Putri Nabi 

Syu’aib 

April 2019  

2 Februari 

2019 

Tidak mau menerima 

guru baru. 

Kisah Imam 

Bukhari ahlu hadist 

yang semangat 

belajar dari banyak 

guru (±1000 guru) 

Maret 2019  

3 Januari 

2019 

Suka berbohong Drama kreasi anak 

tentang Bahaya 

Berbohong. 

Februari 

2019 

 

4 Desember 

2018 

Tidak memberi salam 

ketika bertemu guru 

Kisah keutamaan 

memberi salam, 

bisa menggugurkan 

dosa. 

Januari 2019  

5 November 

2018 

Banyak bertanya 

ketika pelajaran 

tentang semua 

persoalan. 

Kisah wanita 

Anshor bertanya 

pada Nabi 

Muhammad tentang 

banyak persoalan.. 

Desember 

2018 

 

6 Oktober 

2018 

banyak bicara (ramai) 

dalam pembelajaran 

Kisah Abu Jahal 

yang mengganggu 

dakwah Nabi (QS. 

Al Lahab) 

November 

2018 

 

7 September 

2018 

Bingung menasehati 

keluarga yang mash 

merokok, belum 

sholat tertib, masih 

beda agama 

Kisah Mush’ab bin 

Umair, Sa’ad bin 

Waqqash, & Abu 

Hurairoh dalam 

mengislamkan atau 

mengajak ibunya 

dalam kebaikan 

Oktober 

2018 

 

8. Agustus Tidak pakai jilbab Kisah  penghuni September  
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2018 ketika di lingkungan 

sekitar rumah 

neraka yang 

digantung karna 

tidak berjilbab 

(rangkaian dalam 

kisah Isra’ Mi’raj) 

2018 

9. Juli 2018 Tidak menyambut 

ketika disebut Nabi  

Muhammad dengan 

shalawat 

Kisah Rasulullah 

sibuk memberi 

syafaat kepada 

Ummatnya. 

Agustus 

2018 

 

10. Juni 2018 Malas Belajar 

dirumah 

Kisah Ibnu Hajar 

dan Murid Imam 

Syafi’i (mengulang 

ulang belajar) 

Juli 2018  

11. April 

2018 

Jarang memberi salam 

ketika berpapasan 

dengan guru. 

solusi kisah 

keutamaan orang 

yang memberi 

salam 

Mei 2018  

12. Maret 

2018 

Kadang terjadi 

perselisihan 

solusiya kisah 

syafa’at yang 

diberikan oleh 

teman baik 

April 2018  

Suharto (2014: 71) dalam bukunya mengutip pernyataan dari Nicholas 

White, direktur Crisis Group International yang merupakan NGO berpusat di 

Belgia menyatakan bahwa ‘if we fail to plan, we plan to fail’ yang memiliki 

makna ‘jika kita gagal untuk berencana, maka sejatinya kita sedang 

merencanakan untuk gagal’. Suharto (2014: 71-72) mengungkapkan bahwa 

hakikatnya perencanaan merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus-

menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah 

alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut penelitian 

Muhammad Syaikhon (2020) yang berjudul The Implementation Of Islamic Story 

Method In Instilling Religious Morals In Early Childhood In TK Taam Adinda 

Kepatihan Menganti Gresik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode cerita islami dalam penanaman akhlak agama di TK TAAM 

Adinda Kepatihan Menganti Gresik terdiri dari persiapan, materi, metode, 

media, dan evaluasi. 
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Berdasarkan hasil observasi, guru telah menyiapkan kelengkapan 

perangkat pembelajaran dengan sangat baik, seperti RPP, Silabus, materi 

perlajaran berupa kisah yang sesuai dengan kasus penyimpangan perilaku 

peserta didik. Sehingga para peserta didik mendengarkan dan memahami cerita 

serta menyadari kesalahannya tanpa rasa berat. Karena kisah memberi sentuhan 

nasehat dengan bentuk paling lembut. Sehingga perubahan dapat terjadi dalam 

diri anak ke arah adab yang lebih islami tanpa menyakiti perasaan ataupun 

mempermalukan anak. 

Banyak penelitian nasional dan internasional menegaskan peran penting 

dari Metode storytelling. Thambu, N (2017) melakukan penelitian dengan 

judul  “Storytelling and Story Reading: A Catalyst for Inculcate Moral Values 

and Ethics among Preschoolers”. Hasil penelitian menunjukkan, model 

storytelling dan story reading dapat membantu menanamkan nilai moral seperti 

saling menolong, menyayangi, dan berperilaku baik. Muhammad Aulia Firman 

Puldri (2017) yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai Karakter dalam 

Pendidikan Agama Islam melalui model bercerita di SDN 07 Sumanik 

Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”, menunjukkan Nilai-nilai 

karakter yang ditanamkan melalui cerita yang disampaikan, yaitu: nilai 

karakter religius, jujur, toleransi, kerja keras, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli 

sosial, serta tanggung jawab. Kemudian menurut Krisphianti, Hidayah, dan 

Irtadji (2016) dengan judul “Efektivitas Teknik Storytelling Menggunakan 

Media Wayang Topeng Malang untuk Meningkatkan Karakter Fairness 

Siswa”. Menunjukkan Hasil penelitiannya teknik storytelling efektif untuk 

meningkatkan karakter fairness siswa kelas VI siswa SDI Malang. Kemudian 

Minsih & Dewi Maya (2014:175) yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menyimak Cerita Anak Melalui Pendekatan Savi (Somatis, Auditori, Visual, 

Intelektual) Dan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas V Sd Negeri Ngadirejo 

01 Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014, menunjukkan 

hasil penelitian bahwa penerapan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

dan Intelektual) dan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan 
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menyimak siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo 1 tahun pelajaran 2013/2014. 

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Arasati dan Bagheri (2017: 593) 

yang berjudul “storytelling as Method in Entrepreneurship Educational to 

Improve Entrepreneurial Attitude of  Student in Primary Schools”, 

menunjukkan bahwa storytelling dapat meningkatkan etika wirausaha dan 

dimensinya termasuk juga kreatifitas, kebutuhan atas prestasi, penguasaan diri, 

dan kepercayaan diri siswa. Kemudian Smeda, N., Dakich, E. & Sharda, N. 

(2014) yang berjudul, “The Effectiveness of digital storytelling in the 

classroom: a comprehensive study”, berdasarkan hasil studi disarankan bahwa 

digital storytelling merupakan alat yang maksimal untuk mengintegrasikan 

pesan penting dengan aktivitas belajar untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang berkemajuan dan menyenangkan. Kemudian Amrah (2020) yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Metode Storytelling Terhadap  Keterampilan Berbicara 

Peserta Didik Kelas V SD Islam Athirah I Makassar, menunjukkan bahwa 

penerapan metode storytelling  terhadap keterampilan berbicara peserta didik 

kelas V SD Islam Athirah 1 Makassar mengalami peningkatan. Kemudian 

Nair, S.M., Yusof N.M, Hong, S.C. (2013) yang berjudul “Comparing The 

Effects Of The Story Telling Method And The Conventional Method On The 

Interest, Motivation And Achievement Of Chinese Primary School Pupils”, 

mengindikasikan bahwa penggunaan model storytelling secara signifikan 

meningkatkan minat, motivasi dan prestasi anak. Banyak kompetensi yang 

meningkat dari penerapan storytelling baik dari ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor.  

Perilaku menyimpang atau perilaku salah bagi seorang anak adalah 

sebuah kewajaran yang perlu disikapi dengan bijak. Guru dapat memberi 

nasehat dengan cara tepat dimana kunci perubahan perilaku harus diawali 

dengan “Awwarness before Change” artinya perubahan terjadi setelah ada 

kesadaran. Kesadaran bahwa dirinya telah melakukan keliruan dan kesalahan 

yang selanjutnya menimbulkan penyesalah dalam diri anak. Kemudian 

Penelitian dari Rahim, H and Dinia, M (2012) yang berjudul “The Use of 

Stories as Moral Education for Young Children. International Journal of 
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Social Science and Humanity”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru 

memerankan peran penting dalam membantu anak dalam memahami cerita dan 

menangkap pesan dari cerita. Peran guru, materi dan metode punya peran 

penting untuk kesuksesan penanaman adab yang baik pada anak. Menurut 

Penelitian yang dilakukan Narminten (2014) yang berjudul “Penerapan Strategi 

Storytelling dalam membentuk Karakter Religius siswa TKIT Nurul Islam, 

Gamping, sleman, Yogyakarta”, menunjukkan bahwa: 1) Dengan 

menggunakan penerapan metode storytelling tingkat keberhasilan dalam 

merubah perilaku akhlak lebih mudah karena dalam cerita ada contoh yang 

dapat dijadikan tauladan. 2) Penerapan metode storytelling dapat merubah 

karakter anak menjadi lebih baik, sehingga dalam pembelajaran storytelling 

sangat perlu untuk memberikan perubahan dalam proses pembelajaran. 

Dengan penanganan yang bijak dan direncanakan dengan sebaik-

baiknya, kenakalan anak akan menjadi kenakalan sesaat dan bisa menjadi 

momen pembelajaran yang berharga untuk bekal dimasa depannya. Dalam hal 

ini islamic storytelling bisa mengambil peran yang sangat bagus dalam 

memperbaiki perilaku buruk menjadi baik dan mengembangkan yang baik 

menjadi lebih baik. Termasuk memberi perubahan adab atau perilaku dari 

ananda Lili menjadi lebih baik dan lebih syar’i adabnya. Kesuksesan 

perubahan perilaku anak merupakan mahakarya besar yang wajib disyukuri 

karna sebuah pencapaian hasil kerjasama seluruh pihak dan atas berkat rahmat 

dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

 

3. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tentang integrasi Islamic 

Story Telling dalam pembelajaran di kelas IVB MI Nurul Karim Colomadu 

dilaksanakan hanya ketika ada kenakalan peserta didik. Islamic storytelling 

yang dipilih menyesuaikan jenis kenakalan yang dilakukan. Salah satunya 

terjadi pada Lili Puspitasari (nama samaran) menunjukkan perilaku 

menyimpang berupa cara berinteraksi dengan teman laki-laki yang tidak sesuai 
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dengan adab islami. Setelah diketahui waktu kejadian, bentuk kasus dan 

peserta didik yang terlibat. Dilanjutkan dengan mencarikan solusi dari metode 

Islamic storytelling yang sesuai dengan kasus tersebut. Serta disusunlah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan topik cerita kisah Nabi Musa as 

bertemu putri Nabi Syuaib as yang memandu jalannya proses penanganan dari 

pendahuluan hingga evaluasi. Sehingga terjadi perubahan pemahaman tentang 

cara berinteraksi dengan teman lawan jenis. 
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