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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang 

mencakup aspek fisik dan non fisik, dengan memberikan rangsangan bagi 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan 

agar membantu perkembangan, pertumbuhan baik jasmani maupun rohani 

sehingga anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
1
 

Sebagaimana pendapat Mansur yang dikutip oleh Mursid bahwa 

pendidikan anak usia dini merupakan suatu proses pembinaan tumbuh 

kembang anak usia perkembangan jasmani dan rohani (moral dan 

spiritual) motorik, akal pikir, emosional dan sosial yang tepat agar anak 

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
2
 

Menurut pendapat Harun Al Rasyid yang dikutip oleh Jamal 

Ma’mur Asmani, beliau mengungkapkan bahwa pemberian pendidikan 

pada anak usia dini diakui sebagai periode yang sangat penting dalam 

membangun sumber daya manusia dan periode ini akan datang hanya 

                                                             
1
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sekali serta tidak dapat diulang lagi, sehingga pemberian stimulasi dini 

salah satunya adalah pendidikan mutlak diperlukan.
3
 

Pendidikan sebagai kebutuhan mutlak dalam kehidupan manusia 

yaitu untuk mengembangkan sumber daya insani berdasarkan nilai-nilai 

illahi, pendidikan juga merupakan cara yang paling tepat untuk 

menciptakan generasi yang kuat baik jasmaninya ataupun rohaninya. 

Khusus pendidikan yang mengarah ke rohani dapat ditempuh melalui 

pendidikan akhlak terlebih pada anak. 

Pendidikan akhlak yang baik tentunya dapat membentuk perilaku 

ihsan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, sebab akhlak 

karimah akan menuntun pelakunya kedalam perbuatan yang ma'ruf, serta 

dapat membedakan mana yang haq dan yang batil. Hal ini sesuai dengan 

As Sunah Rasulullah SAW: 

“Sesungguhnya  orang yang paling aku cintai diantara kalian dan orang 

yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling 

mulia akhlaknya diantara kalian.” (HR.Bukhari) 

Di era globalisasi ini banyak ditemui orang-orang yang belum 

mempunyai keyakinan yang kokoh, yaitu keyakinan dengan agamanya. 

Masih banyak  juga orang-orang yang dalam ibadahnya belum baik. Hal 

inilah yang menjadikan generasi atau anak-anak di zaman sekarang banyak 

yang melanggar nilai-nilai agama, berperilaku yang tidak baik. Selain itu 

informasi-informasi negatif dari barat yang mempengaruhi anak-anak 
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yang hendak menjauhkan kita dari Islam tidak henti-hentinya membanjiri 

anak-anak. 

Setiap anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan cukupnya 

pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani baik itu yang diberikan oleh 

orang tua atau keluarga dan lingkungan sekitarnya seperti masyarakat 

untuk mencapai perkembangan yang optimal. Pengasuhan anak secara 

benar harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak, yang 

merupakan kunci sukses dalam mengasuh dan mendidik anak. 

Seorang anak akan tumbuh dan berkembang di bawah pengaruh 

orang tua atau keluarga yang dekat dengan anak. Sehingga perkembangan 

fisik, mental maupun spiritual sangat bergantung pada pendidikan yang 

diberikan oleh orang tua. Dalam hadits nabi disebutkan:
4
 

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya dia berkata, Rasulullah 

SAW bersabda : “Tidaklah ada seorang anakpun yang dilahirkan kecuali 

dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya-lah yang mempengaruhi anak 

itu menjadi Yahudi, Nasrani Atau Majusi”. (HR, Muslim) 

Menginternalisasikan nilai-nilai akhlak pada anak mempunyai 

peranan yang sangat penting, baik bagi perkembangan nilai-nilai pada 

anak itu sendiri maupun usia selanjutnya. Penanaman nilai-nilai akhlak 

menyangkut konsep tentang keTuhanan, manusia, lingkungan yang 

berlangsung sejak dini mampu membentuk akhlak anak semakin kuat dan 

mempunyai pengaruh sepanjang hidup. 
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Nilai-nilai akhlak yang tertanam pada diri anak akan membentuk 

pribadi anak yang agamis, perilaku anak dalam kehidupan seharinya akan 

sesuai dengan nilai-nilai agama dan akhlak. Sekolah yang menerapkan 

penanaman nilai-nilai akhlak mulai bermunculan di Indonesia. Melalui 

penanaman nilai-nilai akhlak seperti mengenalkan rosul dan sifat 

terpujinya, mengenalkan malaikat dan tugasnya, the best story of Quran, 

Muhammad teladanku, hafalan doa sehari-hari, hafalan surat-surat pendek, 

mengenalkan sifat-sifat wajib Allah, praktik  sholat, wudhu dan lain 

sebagainya. Program-program ini diharapkan mampu memenuhi rasa 

agama pada anak, sehingga membentuk pribadi anak yang agamis. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah 

adalah dengan cara melalui proses belajar mengajar. Pembelajaran pada 

dasarnya terkait dengan bagaimana membelajarkan siswa atau bagaimana 

membuat siswa mau untuk belajar dengan mudah dan terdorong oleh 

kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang menjadi kebutuhannya. 

Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar 

menyampaikan informasi dari guru kepada murid, namun juga diperlukan 

adanya suatu metode yang mengantarkan pada sebuah tujuan pendidikan. 

Sampai saat ini yang masih menyelimuti permasalahan dalam 

dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran adalah masalah 

metode. Oleh karena itu, perlu adanya metode efektif sebagai inovasi baru 

dalam proses belajar mengajar. Metode merupakan bagian dari komponen 

pengajaran yang menduduki posisi penting selain tujuan, guru, peserta 
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didik, media, lingkungan dan evaluasi. Dalam kata lain proses 

pembelajaran dikatakan sulit mencapai hasil manakala guru tidak 

menggunakan metode yang tepat sesuai karakteristik bidang studi masing-

masing. Oleh karena itu, guru harus mengetahui dan memahami berbagai 

metode pengajaran. Guru yang tidak mengetahui dan memahami aneka 

ragam metode pengajaran akan menjadikan siswa cepat bosan, mengantuk, 

dan bahkan siswa tidak mudah memahami pelajaran yang disampaikan 

oleh guru.
5
 

Metode ceramah misalnya, metode ini akan menjadi kurang efektif 

kalau dipakai dalam kelas besar, karena berbagai alasan seperti sebagian 

siswa kurang memperhatikan pembicaraan guru, bicara sendiri dengan 

temannya, guru kurang optimal dalam mengawasi siswa.
6
 Metode ceramah 

ini juga akan menjadikan siswa pasif. 

Oleh karena itu, perlu adanya metode yang efektif dan efisien 

dalam menyampaikan materi pelajaran, agar materi tersebut tidak hanya 

dijadikan sebuah wacana tapi juga mengena dalam hati dan dapat 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode tersebut juga diharapkan 

mampu menyentuh beberapa aspek pada diri anak didik, yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan metode tersebut adalah metode 

pembiasaan. 

Metode pembiasaan ini mengutamakan proses untuk membuat 

seseorang menjadi terbiasa. Bagi seorang guru harus lihai dalam 
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melaksanakan metode ini, karena pembiasaan akan membentuk pola pikir, 

pola sikap, dan pola tindak peserta didik menjadi lebih matang. 

Sedangkan dalam kaitannya dengan metode pengajaran dalam 

pendidikan Islam, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembiasaan adalah 

sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, 

bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
7
 Dan 

jika suatu praktek sudah terbiasa untuk dilakukan, berkat pembiasaan ini, 

maka akan menjadi habit bagi yang melakukannya, kemudian akan 

menjadi ketagihan dan pada waktunya menjadi tradisi yang sulit untuk 

ditinggalkan.
8
 

Dan pembiasaan ini dinilai sangat efektif jika penerapannya 

dilakukan terhadap peserta didik yang berusia dini, karena memiliki 

“rekaman” ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, 

sehingga mereka mudah larut dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka 

lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai awal dari proses pendidikan, 

pembiasaan merupakan cara yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-

nilai moral kedalam jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini 

kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupannya semenjak mulai 

melangkah ke usia remaja dewasa.
9
 Selain itu, metode pengajaran 

pembiasaan ini juga merupakan cara yang efektif dan efisien dalam 
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menanamkan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik 

dalam sendirinya.
10

 

Metode pembiasaan ini dimulai sejak anak usia dini, karena usia 

dini merupakan usia dimana anak mulai sensitif untuk menerima dan 

merangsang berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak.
11

 

Pelaksanaan metode pembiasaan ini sangat tepat digunakan oleh lembaga 

formal untuk anak usia dini, misalnya dalam lembaga Taman Kanak-

Kanak (TK) Tarbiyatul Athfal  (TA). Kegiatan pembiasaan ini bisa berupa 

do’a sebelum mulai pelajaran, sholat berjama’ah dan lain sebagainya. 

Dan di TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Jepara metode 

pembiasaan itu muncul karena adanya beberapa hal diantaranya yaitu anak 

didik hanya mampu untuk memahami dan menghafal materi yang 

diajarkan, belum mampu untuk mengimplementasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, kurangnya kedisiplinan dan kemandirian anak. 

Oleh karena itu, perlu adanya metode pembiasaan sebagai metode yang 

efektif dalam mengubah kebiasaan tercela menjadi kebiasaan-kebiasaan 

yang mulia. 

Namun di TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Jepara selain 

membiasakan kegiatan seperti berdo’a dan sholat berjama’ah sebagaimana 

kegiatan diatas,  juga ada beberapa kegiatan yang dibiasakan di TK 

Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri. Dengan ini penulis memberanikan diri untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Metode Pembiasaan 
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dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Akhlak Mulia Pada Anak Usia 

Dini di Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Jepara Tahun 

2017/2018”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud 

judul skripsi ini, maka perlu menyampaikan beberapa istilah penting 

dalam judul ini, yaitu : 

1. Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah 

pelaksanaan, penerapan.
12

 Jadi yang dimaksud pelaksanaan disini adalah 

pelaksanaan di lapangan setelah mendapatkan beberapa teori. 

2. Metode Pembiasaan 

Ditinjau dari segi etimologis (bahasa), metode berasal dari Bahasa 

Yunani  “methodos”. Kata  ini terdiri dari dua suku kata, yaitu “metha” 

yang berarti melewati atau melalui, dan “hodos” yang berarti jalan atau 

cara. Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai 

tujuan.
13

 

Sedangkan pembiasaan secara etimologi berasal dari kata asalnya 

yaitu “biasa”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “biasa” adalah lazim 

atau umum, seperti sediakala, sudah merupakan hal yang tidak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya prefiks “pe” dan 
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sufiks “an” menunjukkan arti proses. Sehingga pembiasaan dapat diartikan 

dengan proses membuat sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa.
14

 

Jadi metode pembiasaan adalah pengulangan terhadap segala 

sesuatu yang dilaksanakan atau diucapkan oleh seseorang.
15

 

3. Menginternalisasikan 

Internal artinya masuk ke dalam (tubuh, mobil dan lain-lain),
16

 

kemudian mendapat imbuhan “me” dan sisipan “sasi’ serta akhiran “kan” 

jadi menginternalisasikan disini sama artinya dengan memasukkan atau 

menanamkan. 

Internalisasi adalah proses pemasukan nilai pada seseorang yang 

akan  membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. 

Nilai-nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek baik agama, budaya, 

norma sosial, dan lain sebagainya. 

4. Nilai-nilai Akhlak Mulia 

Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sesuatu 

yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya.
17

 Sedangkan akhlak 

menurut etimologi, akhlak berasal dari kata “Khuluk” yang berarti “budi 

pekerti”. Sedangkan mulia artinya adalah berbudi luhur, berhati baik. 

Dan untuk akhlak mulia sendiri adalah seluruh perilaku umat 

manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadits, yaitu adab 
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 Armai Arief, Loc. Cit. 
15

 Abdurrahman Masud dkk, Paradigma Pendidikan Islam, (Semarang: Fakultas Tarbiyah 

IAIN Walisongo Semarang, 2001), hlm. 224. 
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sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW 

kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup.
18

 

Jadi, nilai-nilai akhlak mulia merupakan sebuah sistem yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang baik sebagaimana perilaku yang 

diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan manusia sesuai 

hakikatnya. 

5. Anak Usia Dini 

Anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, yang sedang dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat baik fisik atau 

mentalnya.
19

 

6. Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri 

Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri adalah jenjang 

pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal atau sekolah 

swasta resmi pada tingkat paling awal yang berada dibawah naungan 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Taman Kanak-

kanak Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

ini adalah tempat penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. 

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas maka yang dimaksud 

dengan implementasi metode pembiasaan dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai akhlak mulia pada anak usia dini di TK Tarbiyatul Athfal 04 

Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2017/2018 
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 Mirazano, Kajian Akhlak Tauhid,“http//: muzfikri. googlepages. com/E11. html. 
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19
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adalah suatu penelitian tindakan kelas yang berusaha untuk mengkaji 

tentang menginternalisasikan nilai-nilai akhlak mulia pada anak usia dini 

melalui metode pembiasaan di TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri 

Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana implementasi metode pembiasaan pada anak usia dini 

di TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Jepara Tahun 2017/2018? 

b. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia pada anak 

usia dini di TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Jepara Tahun 

2017/2018? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui implementasi metode pembiasaan di TK 

Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Jepara Tahun 2017/2018. 

b. Untuk mengetahui proses internalisasi nilai ahlak mulia pada anak 

usia dini di TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Jepara Tahun 

2017/2018. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini, maka manfaat yang 

diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk memberikan masukan pada guru tentang metode 

pembiasaan sangat tepat digunakan dalam proses pembelajaran 

pada anak usia dini. 

2. Untuk memperoleh pemahaman bahwa metode pembiasaan 

sebagai upaya menginternalisasikan nilai-nilai akhlak mulia pada 

anak usia dini. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini menjelaskan tentang teori atau kajian yang 

memotivasi peneliti untuk mengangkat judul dalam mengadakan 

penelitian. Adapun teori-teori atau kajian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Skripsi yang berjudul “Implementasi Metode Pembiasaan Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di TK Aisiyah Kradenan 3 

Trucuk Klaten” oleh Sri Wahyuni (073111415) Fakultas Tarbiyah 

IAIN Walisongo jurusan PAI lulus Tahun 2009. Dari penelitian 

tersebut hasilnya adalah bahwa penerapan metode pembiasaan dalam 

pembelajaran agama Islam di TK Aisiyah Kradenan 3 Trucuk Klaten 

dilakukan melalui tahap perencanaan dengan menyiapkan program 

satuan kegiatan harian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, 

dengan melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada 

pembiasaan anak yang dilakukan dengan berbagai cara baik 

disesuaikan arah pembiasaan yang telah dirancang, selanjutnya 

merupakan model pembiasaan dengan membiasakan kebersihan 

dengan memeriksa pakaian, kuku dan tubuh mereka, membiasakan 
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untuk membaca Al-Qur’an, menghafal surat-surat pendek, 

membiasakan membaca doa-doa harian dalam kehidupan sehari-hari, 

pada setiap proses pembelajaran, membiasakan menutup kegiatan 

belajar mengajar dengan doa bersama dan saling bersalaman. Dengan 

demikian maka sangatlah tepat ketika metode pembiasaan dijadikan 

sebagai metode yang diterapkan bagi anak usia dini, dalam hal ini 

adalah peserta didik dari TK Aisiyah Kradenan 3 Trucuk Klaten. 

b. Skripsi yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Anak Di RA 

Mashitoh Tugurejo Semarang, oleh Asfiyah (073111600) lulus Tahun 

2009 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, jurusan PAI. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penanaman 

nilai-nilai akhlak pada anak di RA Mashitoh Tugurejo Semarang. 

Sedangkan hasil penelitiannya adalah bahwa proses penanaman nilai-

nilai akhlak di RA Mashitoh Tugurejo Semarang dilakukan mulai 

ketika anak baru datang di RA dengan mengucap salam, membaca 

doa-doa harian dan pembiasaan terhadap hal-hal positif lainnya. 

c. Kemudian peneliti juga menggunakan buku yang berjudul 

“Pendidikan Anak Prasekolah“ buah karya dari Soemiarti 

Patmonodewo yang relevan dijadikan sebagai sumber rujukan dalam 

pembuatan skripsi ini. Yang mana di dalamnya terdapat tokoh-tokoh 

pendidikan pra sekolah, seluk beluk pendidikan anak pra sekolah, 

kurikulum, juga berisi tentang orang tua dan pendidikan pra sekolah, 

dsb. 
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d. Abdullah Nashih Ulwan dalam buku “Pedoman Pendidikan Anak 

dalam Islam”, menguraikan bahwa untuk mendidik anak agar 

mempunyai kepribadian baik adalah dengan memperhatikan 

pendidikan yang utama dan lingkungan baik dan dalam menggunakan 

suatu metode harus memperhatikan usia anak, misalnya dalam 

memperbaiki kebiasaan orang dewasa adalah dengan mengingatkan 

dengan akidah, menerangkan cela dari kejahatan, dan mengubah 

lingkungan. Sedangkan untuk membina dan mempersiapkan anak 

adalah dengan mengajarkan dan pembiasaan. 

e. Lilam Kadarin Nuriyanto dalam jurnalnya yang berjudul “Model 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Anwar dan Firdaus 

Mojokerto Jawa Timur” pelaksanaan kurikulum di SDIT Al Anwar 

dan SDIT Firdaus menggunakan muatan dari Dinas Pendidikan 

Nasional dan muatan lokal, yaitu 2 jam pelajaran khusus Pendidikan 

Agama Islam dan pengembangan muatan lokal berupa Akidah 

Akhlak, Qur’an Hadist, dan Shiroh. Dalam muatan lokal tersebut ada 

pula program untuk pengembangan diri peserta didik yang terdiri dari 

terstruktur dan program pilihan, serta pembiasaan moral. Dalam 

pembentukan empat karakter nabi amanah, fathonah, sidiq, dan 

tabligh belum masuk dalam kurikulum secara tertulis tetapi sudah 

terimplementasi dalam kegiatan harian di sekolah. Untuk membentuk 

karakter peserta didik yang baik, sebagaimana telah dilakukan di 

sekolah dengan menggunakan budaya sekolah, tentunya harus 
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bersinergi dengan budaya rumah. Maksudnya budaya rumah harus 

menyeimbangkan dengan budaya sekolah dalam membentuk siswa 

yang berkarakter. Disinilah kendala yang akan dihadapi dalam 

membentuk siswa yang berkarakter baik. Disekolah sudah menjadi 

baik tetapi setelah pulang dari sekolah siswa bisa mendapatkan 

pengaruh yang tidak baik dari lingkungan luar sekolahnya. 

f. Muhammad Noer Cholifudin Zuhri dalam jurnalnya yang berjudul 

”Studi tentang efektivitas tadarus Al-Qur’an dalam pembinaan akhlak 

di SMPN 8 Yogyakarta" gejala kemerosotan akhlak dan moral yang 

telah pada tingkat mengkhawatirkan, mendorong sekolah SMPN 8 

Yogyakarta untuk secara intensip melakukan berbagai terorbosan 

dalam mengawal siswa-siswinya tetap pada jalan agama. Pembiasaan 

tadarus merupakan bagian penting dari kegiatan lainnya seperti sholat 

berjamaah, doa bersama, hidup bersih, disiplin, piket kelas, upacara 

bendera, uang amal dalam membentuk akhlak siswa. Pembiasaan 

tadarus merupakan kegiatan rutin sekolah yang dilaksanakan setiap 

pagi selama 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Agar 

pembiasaan tadarus dapat berjalan secara optimal penanggung jawab 

adalah Kepala Sekolah, guru agama sebagai kordinator dan pelaksana 

adalah semua guru SMP N 8 Yogyakarta. Pembiasaan tadarus al-

Qu`an di SMP N 8 Yogyakarta terbukti sangat efektif dalam 

pembentukan akhlak siswa. Keefektifan tersebut dapat dilihat dalam 

beberapa aspek, yaitu pertama, aspek tugas dan fungsi, bagi guru 
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maupun siswa telah menyadari akan kedudukan masing-masing, guru 

telah menjalankan peran sebagai pengawas, pendamping, dan 

pengawas pembiasaan tadarus, sementara siswa dengan kesadarannya 

mau melaksankan kegiatan tadarus dengan didampingi oleh guru. 

Kedua, aspek rencana/program, Pembiasaan tadarus telah menjadi 

program sekolah di SMPN 8 Yogyakarta. Pembiasaan tadarus telah 

menjadi program sekolah, tadarus telah menjadi bagian dari semua 

kegiatan sekolah yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan 

dengan tujuan dan target yaitu untuk melatih siswa agar memiliki 

kebiasaan-kebiasaan terpuji. Ketiga. Aspek ketentuan/aturan, Program 

pembiasaan tadarus dilaksanakan dengan teknik dan pelaksanaan yang 

jelas, artinya semua warga sekolah harus melaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang telah digariskan disebut dengan strategi normative re-

education. Strategi ini tampak dalam aturan yang dibuat oleh sekolah 

dalam rangka untuk mengadakan suatu perubahan, yakni perubahan 

yang lebih baik. Keempat, aspek tujuan, tujuan pembiasaan tadarus 

adalah agar siswa memiliki akhlak yang terpuji dan jauh dari akhlak 

tercela yang pada gilirannya menjadi karakter yang baik dan khas bagi 

siswa-siswa SMP N 8 Yogyakarta yang membedakan dengan siswa-

siwa SMP yang ada di kota Yogyakarta. 

g. Qisthi Aini dalam jurnalnya yang berjudul “Meningkatkan perilaku 

disiplin melalui  pembiasaan pada kelompok bermain Al-Muhtadin 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 
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2012/2013” berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

Bab IV, dapat disimpulakan bahwa peningkatan proses perilaku 

disiplin anak dengan metode pembiasaan. Pada survei awal anak 

belum antusias dan belum maksimal. Pembelajaran yang kurang 

maksimal dan metode yang tidak mendukung pembelajaran atau tidak 

menarik dan membosankan anak, maka semua itu perlu adanya 

perbaikan. Setelah adanya perbaikan proses perilaku disiplin 

meningkat. Peningkatan proses penerapan ini dapat dilihat dari rata-

rata prosentase setiap siklus sebagai berikut : 

1. Pra siklus mencapai 42% 

2. Siklus I mencapai 55% 

3. Siklus II mencapai 75% 

4. Siklus III mencapai 85% 

Sesuai dengan indikator keberhasilan 85% maka penelitian tindakan 

kelas sudah dikatakan berhasil untuk meningkatkan perilaku disiplin 

anak melalui metode pembiasaan. Metode pembiasaan dapat 

maksimal di dukung dengan media yang lain dan pembelajaran 

variatif dari guru sehingga anak merasa senang dan walaupun masih 

ada 3 anak yang belum ikut aktif, tidak ada masalah karena setiap 

anak punya masanya sendiri yang berbeda-beda. 

Dari kajian pustaka tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

penelitian yang akan penulis lakukan cukup layak untuk dilakukan, karena 

memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar dari penelitian-
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penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada perbedaan objek 

penelitian dan lokasi penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah 

Implementasi metode pembiasaan dalam menginternalisasikan nilai-nilai 

akhlak mulia pada anak usia dini. Sedangkan lokasi penelitian dalam 

skripsi ini adalah TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri kabupaten Jepara tahun 

2017/2018. 

G. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah cara melakukan pengamatan atau 

penelitian untuk mendapatkan data melalui cara-cara ataupun tahapan-

tahapan yang telah di tentukan.
20

 Berikut akan dijelaskan metodologinya: 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif  kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang 

menggunakan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Clasroom Research), yaitu suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif 

oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan, serta memperbaiki kondisi dimana praktik pembelajaran 
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 Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hlm. 1. 
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tersebut dilakukan.
21

 Dalam penelitian tindakan kelas ini, dibutuhkan 

setting penelitian dan siklus penelitian, yaitu: 

a. Setting Penelitian 

1) Tempat Penelitian 

Tempat penelitian disesuaikan dengan tempat dimana 

peneliti mengajar, penelitian ini dilaksanakan di Taman 

Kanak-kanak Tarbiyatul Athfal 04 kecamatan Bangsri 

kabupaten Jepara. 

2) Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 20 

November - 20 Desember 2017. 

3) Subjek dan Objek Penelitian 

a) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa semester II TP. 

2017/2018, dengan jumlah siswa 53 siswa, dengan dibantu 

oleh Kepala Sekolah dan guru sebagai kolaborator 

pelaksanaan penelitian ini. 

b) Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah upaya 

menginternalisasikan nilai-nilai akhlak mulia pada anak 

usia dini.di Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Athfal 04 
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 Masnur Muslich, Melaksanakan PTK Itu Mudah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 8. 
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kecamatan Bangsri kabupaten Jepara tahun pelajaran 

2017/2018. 

b. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan tindakan nyata 

yang dilakukan oleh guru dalam  mengatasi masalah di dalam  

kelas yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan 

dalam dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan melalui prosedur 

sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan Tindakan 

3) Pengamatan 

4) Refleksi
22

 

2. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi dapat di artikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang di lakukan 

terhadap obyek di tempat kejadian atau berlangsungnya 
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 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Jogyakarta: DIVA Press, 2010), hlm. 50. 
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peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang 

diteliti atau diselidiki.
23

 Metode ini menjadi metode 

utama dan kunci  dalam proses penelitian, maka dalam 

penelitian ini observasi bertujuan untuk memperoleh bentuk 

langsung  tentang implementasi metode pembiasaan di TK 

Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Kabupaten Jepara. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi 

penting yang diinginkan.
24

 Metode wawancara ini 

menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan 

subyek atau responden untuk memperoleh informasi tentang 

implementasi metode pembiasaan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode pencarian data 

dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, transkip, dokumen dan 

sebagainya.
25

 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data yang tidak diperoleh dari data wawancara atau observasi. 
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 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Cet. 
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 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Antara Teori dan Praktek, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Cet. I, hlm. 179. 
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Press, 1998), hlm.133. 
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Metode ini digunakan untuk melengkapi metode pengumpulan 

data yang pertama dan kedua. Metode dokumenasi ini dapat 

berupa foto yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang 

dibiasakan, recording, buku-buku dan lain sebagainya. Metode 

dokumentasi ini sebagai pelengkap untuk metode sebelumnya. 

3. Tehnik Analisis Data 

Analisa data adalah suatu proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan satuan kedalam pola, kategori dan satuan dasar. 

Analisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam 

penelitian, peneliti harus memastikan pola analisa yang 

digunakan.
26

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis 

data yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang 

diperoleh melalui instrument penelitian. Langkah-langkah yang 

diambil peneliti dalam analisis data antara lain: 

a. Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data dilaksanakan kegiatan 

triangulasi, yakni pengecekan terhadap kebenaran data dan 

penafsiran dengan cara membandingkan data yang diperoleh 

dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan pada 

waktu berlainan dan menggunakan metode yang berlainan.
27
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b. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penelitian yang sederhana, 

pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-

catatan hasil dilapangan.
28

 

c. Penyajian Data 

Penyajian data disini dibatasi sebagai penyajian 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam penyajian data diuraikan seluruh konsep yang ada 

hubungannya dengan pembahasan penelitian. Oleh karena 

itu, semua data-data di lapangan yang berupa dokumen, hasil 

wawancara, hasil observasi dan lain-lain akan dianalisis 

sehingga memunculkan deskripsi dan pada akhirnya dapat 

menjelaskan adanya permasalahan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan 

penggambaran yang utuh dari obyek yang diteliti atau 

konfigurasi yang utuh dari obyek penelitian. Prosedur 

penarikan kesimpulan didasarkan pada gambaran informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu pada penyajian 

data melalui transformasi tersebut, peneliti dapat melihat apa 
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yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan benar mengenai 

obyek penelitian.
 

Teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini 

berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi 

Mahasiswa Program Strata 1 (S1) yang diterbitkan oleh 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara tahun 2014. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

a. Bagian Pertama 

Bagian ini memuat : Halaman Judul, Halaman Abstrak, Halaman Nota 

Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman 

Persembahan, Halaman Pernyataan, Halaman Kata Pengantar, 

Halaman Daftar Isi. 

b. Bagian Isi 

Dalam bab ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari : 

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika 

Penulisan Skripsi. 

BAB II : Landasan Teori tentang Metode Pembiasaan dan 

Internalisasi Nilai-nilai Akhlak Mulia Pada Anak Usia Dini. Dalam 
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bab ini berisi dua sub bab yaitu: Metode Pembiasaan yang meliputi 

pengertian, dasar dan tujuan, syarat-syarat, kelebihan dan kelemahan 

metode pembiasaan. Dan Anak Usia Dini yang meliputi nilai-nilai 

yang di internalisasikan pada anak usia dini, cara-cara 

menginternalisasikan dan metode pembiasaan sebagai cara dalam 

menginternalisasikan nilai akhlak mulia pada anak usia dini. 

BAB III : Memuat tentang laporan hasil penelitian terhadap 

implementasi metode pembiasaan dalam menginternalisasikan nilai-

nilai akhlak mulia pada anak usia dini di TK Tarbiyatul Athfal 04 

Bangsri Jepara yang terdiri dari dua sub bab yaitu: Situasi umum TK 

Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri Jepara yang meliputi: letak geografis, 

sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi madrasah, keadaan 

pengurus, guru, siswa dan sarana prasarana. Sub bab kedua berisi 

situasi khusus TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri yang meliputi: proses 

umum pembelajaran di TK Tarbiyatul Athfal 04 Bangsri dan 

implementasi metode pembiasaan. 

BAB IV : Analisis yang berisi tiga sub bab, yaitu: analisis 

implementasi metode pembiasaan, analisis proses internalisasi nilai-

nilai akhlak mulia dan analisis faktor pendukung dan penghambat 

serta solusinya. 

BAB V : Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, saran-saran dan 

kata penutup. 
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c. Bagian Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup peneliti dan 

lampiran-lampiran. 


