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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam 

1. Internalisasi Nilai 

Internalisasi merupakan penghayatan terhadap suatu ajaran, 

doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan 

kebenaran doktrinatau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan prilaku.1 

Sukanto (1985) menyatakan bahwa proses pemanusiaan sesuai 

dengan agama sebenarnya adalah proses internalisasi iman, nilai-nilai, 

pengetahuan dan ketrampilan dalam konteks mengakui dan 

mewujudkan nilai-nilai itu kedalam amal saleh. Ini merupakan produk 

dari faktor dasar maupun ajaran yang terus menerus mengadakan 

interaksi satu dengan yang lain. Proses internalisasi ini bisa terjadi, jika 

ada proses interaksi antara kesadaran manusia dengan kehendak tuhan 

yang dibawa kepada komunitas sosial. Menginternalisasi artinya 

membatinkan, atau merumahkan dalam diri atau menginternkan atau 

menempatkan dalam pemikiran atau menjadi anggota penuh.
2

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 2015)  
2
 Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2014) Hlm 4 
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Sedangkan menurut Prof. Mulyasa internalisasi diartikan sebagai 

upaya menghayati dan mendalami setiap nilai agar tertanam dalam diri 

setiap manusia.
3
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa internalisasi 

merupakan proses penanaman suatu nilai melalui penghayatan dan 

pendalaman sehingga membentuk suatu keyakinan dan kesadaran yang 

tertanam dalam diri manusia yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan 

perilaku. 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Dilihat dari sudut etimologis, istilah pendidikan islam sendiri 

terdiri atas dua kata yaitu pendidikan dan islam. Dalam konteks 

keislaman, pendidikan sering disebut dengan berbagai istilah yakni, al-

tarbiyah, al-ta’lim, al-ta’dib, dan al-riyadhah (Muhaimin dan Mujib, 

1993:97). 

Pendidikan islam yaitu bimbingan secara sadar dari pendidik 

(orang dewasa) kepada anak yang masih dalam proses 

pertumbuhannya, berdasarkan norma-norma yang islami, agar 

terbentuk kepribadiannya menjadi kepribadian muslim.
4
  

Sedangkan nilai merupakan suatu yang abstrak sehingga sulit 

untuk dirumuskan dalam suatu pengertian yang memuaskan. Al-qur’an 

memuat nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan islam. 

 

                                                             
3
 E.Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Bandung; PT Rosda Karya, 2012), hlm 

147  
4
 M.Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2009) Hal 180 
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Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama yaitu ;  

a. I’tiqodiyah, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti 

percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir, 

yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. 

b. Khuluqiyyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang 

bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan 

menghiasi diri dengan perilaku terpuji. 

c. Amaliyyah, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-

hari, baik yang berhubungan dengan :  

1) Pendidikan ibadah, yang memuat hubungan antara manusia 

dengan tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan nazar 

yang bertujuan untuk aktualisasi nilai-nilai ubudiyah. 

2) Pendekatan Muamalah, yang memuat hubungan antar manusia, 

baik secara individual maupun institusional.
5
 

3. Tujuan pendidikan Islam 

Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Majid Irsan 

Al-kaylani, tujuan pendidikan islam bertumpu pada empat aspek yaitu: 

(1) tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah 

SWT dalam wahyu-Nya dan ayat-ayat fisik (afaq) dan psikis (anfus); 

(2) mengetahui ilmu Allah SWT melalui pemahaman terhadap 

kebenaran Makhluk-Nya; (3) mengetahui kekuatan qudrah Allah 

melalui pemahaman jenis-jenis, kuantitas, dan kreativitas makhluk-

                                                             
5
 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2010) Hal 36 
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Nya; (4) mengetahui apa yang diperbuat Allah SWT (sunnah Allah) 

tentang realitas (alam) dan jenis-jenis perilakunya.
6
  

Menurut Al-Attas tujuan pendidikan islam lebih pada 

pengembalian manusia kepada fitrah kemanusiaannya, bukan 

pengembangan intelektual atas dasar manusia sebagai warga negara, 

yang kemudian identitas kemanusiaannya diukur sesuai dengan 

peranannya dalam kehidupan bernegara. 

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan islam 

adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian 

manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan seimbang yang 

dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual) diri manusia 

yang rasional, perasaan dan indra.
7
 

B. Media Gambar 

1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Menurut Rossi 

dan Breidle (1966) media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan 

yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, 

buku, koran, majalah, dan sebagainya. Semua alat yang digunakan dan 

diprogram  dalam pendidikan bisa disebut sebagai media media 

pembelajaran.
8
 

                                                             
6
 Ibid,. 

7
 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Amzah, 2011) Hlm 63 

8
 Prof. Dr. H. Wina Sanjaya, M.Pd, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, 

(Jakarta: Kencana, 2011) hal 205 
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Dilihat dari sifatnya media dapat dibagi diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Media Auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau 

media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman 

suara, 

b. Media Visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Yang termasuk kedalam media ini 

adalah film, slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai 

bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. 

c. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dpat dilihat, 

seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain 

sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih 

menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang 

pertama dan kedua.
9
 

2. Gambar 

Gambar atau foto merupakan salah satu media grafis yang paling 

umum digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan 

karena gambar atau foto memiliki beberapa kelebihan, yakni sifat 

konkret, lebih realistis dibandingkan dengan media verbal, dapat 

memperjelas suatu masalah, dan diterima oleh semua kalangan dari 

                                                             
9
 Ibid,. 
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anak-anak sampai usia tua, tidak memerlukan peralatan yang khusus 

dalam penyampaiannya.
10

 

Ada beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk 

penggunaan efektif media berbasis visual sebagai berikut : 

a. Usahakan visual itu sesederhana mungkin dengan 

menggunakan gambar garis, karton, bagan, dan diagram. 

b. Visual digunakan untuk menekankan informasi saran (yang 

terdapat teks) sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik.  

c. Ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan 

daya ingat. Meskipun sebagian visual dapat dengan mudah 

diperoleh informasinya, sebagian lagi memerlukan pengamatan 

dengan hati-hati. Untuk visual yang kompleks siswa diminta 

untuk mengamatinya, kemudian mengungkapkan sesuatu 

mengenai visual tersebut setelah menganalisis dan memikirkan 

informasi yang terkandung dalam visual tersebut. 

d. Tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual 

e. Warna harus digunakan secara realistik.
11

 

C. Kegiatan Bercerita 

1. Pengertian Bercerita 

Penelitian kali ini membahas tentang kegiatan bercerita yang 

peneliti maksud yaitu metode cerita atau kisah. Banyak para tokoh 

                                                             
10

 Ibid,. 
11

 Azhar Arsyad, Media pembelajaran, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hlm 92 
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pendidikan islam yang mengemukakan betapa pentingnya sebuah 

cerita sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan islam 

karena menyangkut pendidikan rasa (emosi) dan sangat efektif untuk 

mempengaruhi jiwa anak. Diantaranya adalah Muhammad Quthb, 

menurutnya cerita mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan 

dan mempunyai pengaruh terhadap jiwa.
12

 

Secara bahasa cerita diartikan sebagai tuturan yang 

membentangkan terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian dan 

sebagainya) atau karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman 

atau penderitaan orang, kejadian dan sebagainya (baik yang sungguh-

sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka). Kemudian dalam 

bahasa Arab cerita sama dengan qishah yang bentuk jamaknya adalah 

qishash.
13

 

Menurut Ibnu Manzur (1200 H), “Kisah” berasal dari kata 

qashasha-yaqushashu-qishashatun, mengandung arti “ potongan berita 

yang diikuti” dan “pelacak jejak”. Al-Razzi (1985;87) mengemukakan 

bahwa kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu. 

2. Tujuan Kegiatan Bercerita 

Adapun kegiatan bercerita mencakup penceritaan dan peragaan, 

dengan tujuan  sebagai berikut: 

a. Menghibur siswa dan menyenangkan mereka dengan ide, 

imajinasi, dan penceritaan yang baik. 

                                                             
12

 Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-gagasan Besar Para 

Ilmuan Muslim), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), Hal 111 
13

  Ibid., hal 114  
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b. Menambah pengetahuan siswa secara umum 

c. Memperindah gaya bahasa dan menambah perbendaharaan kata. 

d. Mengembangkan imajinasi 

e. Mendidik Akhlaq 

f. Mengasah Rasa  

g. Latihan mengungkapkan ide dengan kata-kata disertai peragaan.
14

 

3. Metode yang ada dalam Kegiatan Bercerita 

Metode pendidikan islam bersumber pada al-quran dan al-hadits. 

Metode inilah yang sudah digunakan oleh nabi Muhammad Saw dalam 

mendidik para sahabatnya. Metode pendidikan yang dilakukan oleh 

Nabi Muhammad Saw sangat memperhatikan aspek-aspek manusia, 

mencakup perkembangan akal, jiwa, intuisi, bagi setiap individu, 

memperhatikan setiap tingkat kemampuan mereka, aspek motivasi 

yang sangat berpengaruh, dan aspek kesiapan jiwa untuk belajar.
15

 

Adapun metode yang terdapat didalam kegiatan bercerita ini yaitu  

a. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab sering dipakai oleh para nabi dan rasul 

Allah SWT dalam mengajarkan agama yang dibawanya kepada 

umatnya. Bahkan ahli pikir dan filosof pun banyak 

mempergunakan metode tanya jawab ini. Oleh karena itu metode 

                                                             
14

 Abdul aziz Abdul Majid, Mendidik dengan Cerita, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 

2013) Hal 64 
15

 Heri Gunawan, Pendidikan Islam (Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh), ( Bandung ; 

PT Remaja Rosydakarya, 2014) Hal 260 
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ini termasuk yang paling tua dalam dunia pendidikan disamping 

metode khutbah.  

Metode tanya jawab ini dilakukan dengan cara mengajukan 

berbagai pertanyaan yang dapat membimbing orang yang ditanya 

untuk mengemukakan kebenaran dan hakikat yang sebenarnya. 

Segi positif dari metode tanya jawab ini adalah akan membuat 

situasi kelas lebih hidup, dapat melatih peserta didik untuk 

mengemukakan pendapatnya, dan bisa menimbulkan perbedaan 

pendapat dalam kelas yang bisa menjadikan suasana kelas menjadi 

lebih hidup. Disamping itu metode ini dapat meningkatkan minat 

dan kreativitas peserta didik agar lebih aktif dan bersungguh-

sungguh mengikuti mengikuti pelajaran; pendidik dapat 

mendeteksi pemahaman peserta didiknya,
16

 

b. Metode Bercerita (Al-Qishash) 

Metode yang dilakukan dengan cara mengisahkan peristiwa 

sejarah hidup manusia masa lampau yang menyangkut ketaatannya 

atau kemungkarannya dalam hidup terhadap perintah dan larangan 

tuhan yang dibawakan nabi atau Rasul yang hadir ditengah 

mereka.
17

 Seperti halnya yang telah Allah Firmankan dalam 

Al_Qur’an  Surat Yusuf ayat 111 : 

                                                             
16

 Abdul Mujib., Op.Cit. Hal 187 
17

 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis  Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2014) Hal 71 
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َۡٱۡلِْولِيِّلأَۡۡرةۡ ِعبۡ ۡقََصِصِهمۡ ۡفِيَۡكانَۡۡلَقَدۡ  ِۡديقَۡتَصۡ ِۡكنلَْولَۡ ۡتََرىۡ يأفۡ ۡاَحِديثۡ َۡكانََۡۡماِۡبۡ بَۡ لۡ ّل 

 (١١١) ِمنأونَۡيأؤۡ ۡمۡ لِقَوۡ َۡمةۡ لَْوَرحۡ ۡىلَْوهأدۡ ۡءۡ َشيۡ ۡكألِِۡۡصيلَۡلَْوتَفۡ ۡهِۡيََديۡ ۡنَۡبَيۡ ۡلَِّذيٱ

”Sesungguhnya pada kisah-kisah itu terdapat pengajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita 

yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang 

sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk 

dan rahmat bagi kaum yang beriman”. (Q.S. Yusuf ; 111) 

 

  

Al-Qur’an dalam menyampaikan pesan-pesanya 

menggunakan beberapa cara diantaranya yaitu cara langsung yang 

berupa perintah dan larangan, bahkan berupa tuntutan. Selain 

secara langsung pesan-pesan itu disampaikan melalui cerita-cerita. 

Banyak pula surat yang dikhususkan untuk cerita semata. Seperti 

surat Yusuf, Al-Anbiya, Al-Qashas, dan surat Nuh. Ini 

menunjukkan cerita sangat besar pengaruhnya terhadap 

Pendidikan. Cerita adalah mertode yang paling ampuh dalam 

Pendidikan, apalagi cerita tersebut dikemas dengan alur cerita yang 

baik dan ditambah dengan teknologi yang memadai serta didukung 

dengan Media.
18

 

c. Metode Keteladanan 

Metode pemberian contoh dan teladan termasuk salah satu 

metode yang cukup besar pengaruhnya dalam mendidik anak. 

Allah telah menunjukkan bahwa contoh keteladanan dari Nabi 

Muhammad adalah mengandung nilai pedagogis bagi manusia 

                                                             
18

 Syahraini Tambak,” Metode Bercerita dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, 

(Jurnal  Al-Thariqah, Vol I, No 1, Juni  2016), hal 12 
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(para pengikutnya) seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-

Ahzab ayat 21 yang menyatakan :  

ِۡٱَۡرسأولِۡۡفِيۡلَكأمۡ َۡكانَۡۡلَّقَدۡ  واِۡيَرۡ َۡكانَۡۡلَِمنَۡحَسنَةۡ َۡوة ۡأأسۡ ّۡللَّ َۡٱۡجأ ۡأٱۡمَۡيَوۡ ل ۡٱلْوَّۡۡللَّ ِۡخرَّۡل 

َۡٱۡلَْوَذَكرَۡ ۡ(١١)ۡۡاَكثِيرۡ ّۡللَّ
 

 “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah”. (QS. Al-Ahzab : 21).
19

 

 

Untuk itu Allah SWT mengutus Nabi Muhammad Saw agar 

menjadi teladan dalam merealisasikan sistem pendidikan tersebut. 

Hal ini dikuatkan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh 

Aisyah RA ketika ditanya tentang akhlaq beliau, bahwa beliau 

menjawab akhlaq Rasulullah SAW adalah Al-Qur’an. Dengan 

kepribadian, sifat, tingkah laku, dan pergaulannya Bersama sahabat 

dan masyarakat lainnya benar-benar interpretasi praktis dalam 

menghidupkan ajaran-ajaran Al-Qur’an yang menjadi landasan 

Pendidikan islam dalam menerapkan metode-metode Qur’ani yang 

terdapat dalam ajaran tersebut.
20

 

Pendidikan melalui teladan merupakan salah satu teknik pendidikan 

yang efektif dan sukses. 
21

 Corak pendidikan islam yang diturunkan dari 

sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut: 

                                                             
19

 Ibid.,  
20

 Nurul Hidayat, Metode Keteladanan dalam Pendidikan Islam (Jurnal Ta’allum, 

Vol.03.No 02.Tulungagung; 2015) 
21

 M.Sudiyono, Op.Cit,  hal 190 
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1. Disampaikan sebagai rahmat lil-‘alamin (rahmat bagi semua alam), 

yang ruang lingklupnya tidak sebatas spesies manusia, tetapi juga 

makhluk biotik dan abiotik lainnya. 

2. Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang memuat berita gembira 

dan peringatan pada yumatnya. 

3. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak dan terpelihara 

autentitasnya 

4. Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan 

senantiasa bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan. 

5. Perilaku Nabi Muhammad SAW tercermin sebagai uswah hasanah 

yang dapat dijadikan figur dan suri teladan. Karena perilakunya dijaga 

oleh Allah SWT, sehingga beliau tidak pernah berbuat maksiat. 

6. Dalam masalah teknik operasional dalam pelaksanaan pendidikan 

islam diserahkan umatnya. Strategi, pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran diserahkan penuh pada ijtihad pada umatnya, selama hal 

itu tidak menyalahi aturan pokok dalam islam sabda beliau yang 

diriwayatkan oleh imam Muslim dari Anas dan Aisyah : “Antum 

A’lam bi umur dunyakum” artinya engkau lebih tau terhadap urusan 

duniaku.
22

 

 

                                                             
22

 Abdul mujib, op.cit,. Hal 39 


