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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Pembiasaan 

1. Pengertian Metode Pembiasaan 

Secara literal metode berasal dari bahasa Greek-Yunani yang 

terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos 

yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. 

Secara teknis metode adalah (1) suatu prosedur yang dipakai 

untuk mencapai suatu tujuan, (2) suatu teknik mengetahui yang di 

pakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi 

tertentu. 

Sedangkan menurut Ag. Bambang Setia di dalam bukunya 

yang berjudul Teaching English AsAForeign Language, Methodis the 

planof language teaching whichisconsis tent with theories.
1
 Metode 

adalah suatu prosedur pengajaran yang konsisten (sesuai) dengan 

teori-teori. Bila dikaitkan dengan proses pendidikan, maka metode 

berarti suatu prosedur yang digunakan pendidik dalam melaksanakan 

tugas kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2
 

Dengan demikian setiap orang yang mengerjakan sesuatu 

haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak 

                                                             
1
 Bambang Setiadi, Teaching English AsAForeign Language, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
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2
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28 
 

dicapainya. Demikian juga setiap pendidik atau guru yang pekerjaan 

pokoknya mendidik dan mengajar, haruslah mengerti dengan jelas 

tentang pendidikan. 

Pengertian akan tujuan pendidikan ini mutlak perlu sebab 

tujuan itulah yang akan menjadi sasaran dan menjadi pengarah dari 

pada tindakan-tindakannya dalam menjalankan fungsinya sebagai 

guru. Disamping menjadi sasaran dan menjadi pengarah, tujuan 

pendidikan dan pengajaran juga berfungsi sebagai kriteria bagi 

pemilihan dan penentu alat-alat (termasuk metode) yang akan 

digunakan dalam mengajarnya.
3
 

Sedangkan untuk metode pembiasaan itu sendiri menurut para 

ahli pendidikan adalah : 

a. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, metode pembiasaan adalah cara 

atau upaya praktis dalam pembentukan (pembinaan) dan 

persiapan anak.
4
 

b. Menurut Ramayulis, metode pembiasaan adalah cara untuk 

menciptakan suatu kebiasaan atau tingkah laku tertentu bagi anak 

didik.
5
 

c. Menurut Armai Arief, metode pembiasaan adalah suatu cara yang 

dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap 

dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
6
 

                                                             
3
 Zuhairini, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Solo: Ramdhani, 1993), hlm. 70. 

4
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Hakim, Pendidikan Anak Menurut Islam, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1992), hlm. 60. 
5
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Dari beberapa definisi diatas, meskipun redaksinya berbeda-

beda, namun terdapat kesamaan pandang. Meskipun begitu pada 

prinsipnya metode pembiasaan itu sangat efektif dalam 

menginteralisasikan nilai-nilai akhlak pada anak. 

Selain itu, menurut Drs. Ngalim Purwanto metode pembiasaan 

adalah suatu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-

anak yang masih kecil.
7
 Sedangkan menurut Dr. Hamzah Ya'qub yang 

dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang 

sehingga menjadi mudah untuk dikerjakan. sebagai contoh, merokok 

adalah suatu kelakuan yang pada waktu pertama dilakukan tidaklah 

merupakan suatu kesenangan bahkan kadang-kadang menimbulkan 

pusing, karena perbuatan tersebut diulang dan terus diulang akhirnya 

menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan lain-lain.
8
 

Dengan contoh diatas memberikan kesan bahwa segala 

pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan penuh 

kesenangan atau kegemaran maka pada akhirnya akan menimbulkan 

kesenangan atau kegemaran, maka pada akhirnya akan menimbulkan 

suatu kebiasaan. 

Menurut Dr. Ahmad Tafsir, pembiasaan merupakan teknik 

pendidikan yang jitu, walau ada kritik untuk menyadari metode ini 

                                                                                                                                                                       
6
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2002), Cet. I., hlm. 110. 
7
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karena cara ini tidak mendidik siswa untuk menyadari dengan analisis 

apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, pembiasaan ini harus 

mengarah pada pembiasaan yang baik. Perlu disadari oleh guru yang 

mengajar berulang- ulang, sekalipun hanya dilakukan main-main akan 

mempengaruhi anak didik untuk membiasakan perilaku itu.
9
 Dengan 

pembiasaan menjadi metode mengajar dalam pembinaan sikap ini 

dimaksudkan bahwa seorang guru dapat mengarahkan serta 

mempengaruhi siswa untuk membiasakan perilaku itu secara terus 

menerus. 

Inti pembiasaan sebenarnya adalah pengulangan terhadap 

segala sesuatu yang dilaksanakan atau diucapkan oleh seseorang. 

Misalnya anak- anak dibiasakan bangun pagi atau hidup bersih. Maka 

ia akan terbiasa untuk bangun pagi dan hidup bersih. Hampir semua 

ahli pendidikan sepakat untuk membenarkan pembiasaan sebagai 

salah satu upaya pendidikan. Dalam pendidikan pra sekolah (TK) 

penerapan metode ini dapat dilakukan dengan guru memberi atau 

melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk membina dan 

menanamkan beragama anak, seorang guru dapat memulainya dengan 

mengajarkan dan membiasakan berdoa dalam aktivitas sehari-hari. 

Dengan pelajaran semacam ini, anak akan otomatis menjadi terbiasa 

baik di sekolah maupun di rumah
10

, sehingga akan menjadi sebuah 

                                                             
9
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kebiasaan. Kebiasaan itu mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Islam memanfaatkan kebiasaan sebagai salah satu 

metode pembinaan akhlak yang baik, maka semua yang baik diubah 

menjadi kebiasaan.
11

 

Kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi sangat efektif 

diterapkan pada anak memasuki Taman Kanak-kanak (TK), karena 

mengajarkan materi pada anak tidak cukup dengan ceramah atau 

dengan lisan, namun seorang guru hendaklah mempraktekkan 

langsung segala yang berkaitan dengan materi, sehingga anak mudah 

faham dan merekamnya, maka mereka akan terbiasa dengan perilaku 

yang baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang 

anak kecil akan selalu ingat apabila dipraktikkan daripada hanya 

sebuah teori. 

2. Dasar dan Tujuan Metode Pembiasaan 

a. Dasar Metode Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang 

sangat penting, terutama bagi anak-anak. Mereka belum 

menginsafi apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. 

Mereka juga belum mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus 

dikerjakan seperti orang dewasa, sehingga perlu dibiasakan dengan 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan dan pola pikir dan 
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 Imam Abdul Mumin Saaddudin, Al-Akhlaqi Fil Islam, terj. Dadang Sobar Ali, 
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pembiasaan itu pun dapat terbentuk karena adanya pengaruh dari 

lingkungan.
12

 

Dalam teori perkembangan anak didik, dikenal dengan 

adanya teori konvergensi, dimana pribadi dapat dibentuk oleh 

lingkungannya dan dengan mengembangkan potensi dasar yang 

ada padanya. Potensi dasar ini dapat menjadi penentu tingkah laku 

(melalui proses). Oleh karena itu potensi dasar harus selalu 

diarahkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi 

dasar tersebut adalah melalui kebiasaan yang baik. 

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran agama Islam, memuat 

prinsip-prinsip umum pemakaian metode pembiasaan dalam proses 

pendidikan. Dalam merubah perilaku negatif misalnya, al-Quran 

menggunakan pendekatan pembiasaan yang dilakukan secara 

berangsur-angsur. Kasus pengharaman khamar, misalnya, al-Quran 

menggunakan beberapa tahap. Sebagai gambaran umum Allah 

menurunkan ayat : 

                          

      (76:  النحل) 

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang 

memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada 
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 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 

101. 
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yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran 

Allah) bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl: 67)
13

 

Ayat diatas memberikan penjelasan hanya sebatas tentang 

manfaat yang dapat diperoleh dari buah kurma dan anggur agar 

mereka merasakan demikian besar kemaha kuasaan Allah. Ayat ini 

belum sama sekali menyentuh garis hukum haramnya minuman 

khamar. Isyarat ayat diatas nilai sangat halus dan hanya dapat di 

rasakan oleh orang yang bisa merasakan bahwa Allah SWT suatu 

saat pasti akan melarang minuman yang memabukkan itu. 

Untuk tahap awal Allah berfirman: 

                      

                          

              ( 912: البقرة) 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 

besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu 

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari 

keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219)
14

 

 

                                                             
13

 Al-Qur’an Surat An-Nahl: 67, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2001), hlm. 274. 
14
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Ayat ini mengisyaratkan adanya alternatif pilihan yang 

diberikan oleh Allah, antara memilih yang banyak positifnya 

dengan yang lebih banyak negatifnya dari kebiasaan meminum 

khamar. 

Tahap kedua, Allah menurunkan ayat yang berbunyi : 

                                 

                             

                                

                          (34:  الّنساء) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang 

kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang 

kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam 

Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu 

mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang 

dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, 

kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu 

dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.(QS. 

An-Nisa: 43)
15

 

Meminum khamar adalah perbuatan dan kebiasaan yang 

tidak terpuji. Sebagian diantara kaum muslimin telah menyadari 

dan membiasakan diri untuk tidak lagi meminum minuman yang 

memabukkan. 

                                                             
15

 Ibid., hlm. 54. 



35 
 

Tahap ketiga, secara tegas Allah melarang meminum 

khamar. Sebagaimana yang tercermin dalam ayat yang berbunyi: 

                          

             (09:  املائدة) 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan  panah adalah termasuk perbuatan  syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)
16

 

Oleh karena itu, pendekatan pembiasaan sesungguhnya 

sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif kedalam diri 

anak didik, baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Selain itu, pendekatan pembiasaan juga dinilai sangat efisien 

menjadi positif. 

b. Tujuan Metode Pembiasaan 

Menurut Muhibbin Syah mengajar dengan metode 

pembiasaan dengan tujuan agar siswa memperoleh sikap-sikap dan 

kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif 

dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu.
17

 

Selain itu menurut Ahmad D. Marimba bahwa tujuan utama 

dari pembiasaan adalah penanaman kecakapan-kecakapan berbuat 

dan mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang tepat dapat dikuasai 

                                                             
16

 Ibid., hlm. 90. 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekat Baru, (Bandung: Remaja Rosda 
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oleh peserta didik,
18

 dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat 

dibiasakan dan sulit untuk ditinggalkan. 

Dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

diadakannya metode pembiasaan disekolah adalah untuk melatih 

serta membiasakan anak didik secara konsisten dan continue 

dengan sebuah tujuan, sehingga benar-benar tertanam dalam diri 

anak didik dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan 

dikemudian hari. 

3. Syarat-Syarat Metode Pembiasaan 

Kebiasaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

manusia, karena kebiasaan akan menghemat kekuatan pada 

manusia. Namun demikian kebiasaan juga akan menjadi 

penghalang manakala tidak ada penggeraknya.
19

 Dan ditinjau dari 

ilmu psikologi kebiasaan seseorang itu erat kaitannya dengan figur 

yang menjadi panutan dalam perilakunya.
20

 

Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan dalam 

mengaplikasikan metode pembiasaan itu antara lain : 

a. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, jadi sebelum anak 

itu mempunyai  kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-

hal lain yang akan dibiasakan. 

                                                             
18

 Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al Maarif, 

1999), Cet. 5, hlm.82. 
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 Armai Arief, Op.Cit., hlm. 114. 
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b. Pembiasaan itu hendaknya terus menerus (berulang-ulang) 

dijalankan secara teratur sehingga menjadi suatu kebiasaan 

yang otomatis. 

c. Pembiasaan yang mula-mulanya mekanistik itu makin harus 

menjadi pembiasaan yang disertai dengan kata hati anak itu 

sendiri.
21

 

d. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten dan 

tegas. 

Jangan memberi kesempatan yang luas pada anak didik untuk 

melanggar kebiasaan yang telah ditanamkan.
22

 

Adapun syarat-syarat tersebut dapat terlaksana dengan baik 

apabila didukung oleh alat-alat pembiasaan. Alat-alat pembiasaan 

itu dibagi menjadi dua golongan : 

1. Alat-alat langsung ialah alat-alat yang secara garis lurus searah 

dengan maksud pembentukan antara lain
23

: 

 

 

a. Teladan 

Teladan adalah pendidikan dengan memberikan 

contoh-contoh konkrit pada diri siswa.
24

 

b. Anjuran, Suruhan dan Perintah 
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Anjuran, suruhan dan perintah adalah alat 

pembentuk disiplin secara positif. Disiplin perlu dalam 

pembentuk kepribadian terutama karena akan menjadi 

disiplin sendiri. 

c. Latihan 

Tujuannya adalah untuk menguasai gerakan-

gerakan dan menghafal ucapan-ucapan (pengetahuan). 

Latihan itu juga dapat menanamkan sifat-sifat yang utama, 

misalnya ketertiban, kebersihan dan lain-lain. 

d. Hadiah dan Sejenisnya 

Yang dimaksud hadiah tidak selalu berupa barang. 

Anggukan dengan wajah yang berseri-seri sudah 

merupakan suatu hadiah tersendiri bagi anak didik. 

e. Kompetisi dan Kooperasi 

Kompetisi disini bukan kompetisi untuk 

mendapatkan hadiah, tapi kompetisi ini digunakan untuk 

memotivasi anak. Sedangkan kooperasi adalah cara 

individu mengadakan relasi dan bekerjasama dengan 

individu lain untuk mencapai tujuan bersama.
25

 

2. Alat tidak langsung ialah yang bersifat pencegah, penekan 

(represi), Antara lain : 

a. Koreksi dan Pengawasan 
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Diketahui anak-anak mempunyai sifat pelupa, lekas 

melupakan larangan-larangan, atau perintah yang baru saja 

diberikan kepadanya. Oleh sebab itu sebelum kesalahan itu 

berlangsung cukup jauh, maka harus ada usaha koreksi dan 

pengawasan. 

b. Larangan dan sejenisnya 

Ini merupakan usaha yang tegas dalam 

menghentikan perbuatan-perbuatan yang salah. Alat ini 

pun bertujuan untuk membentuk kedisiplinan. 

c. Hukuman dan sejenisnya 

Setelah larangan dan sejenisnya telah diberikan tapi 

juga masih dilanggar, maka tibalah masa hukuman. 

Hukuman tidak perlu hukuman yang berhubungan dengan 

badan. Hukuman bisa berupa rasa tidak enak atau hal yang 

bisa menghilangkan rasa perhatian dan kasih sayang.
26

 

Adapun faktor yang membentuk adat kebiasaan ada 

dua, yakni: Pertama, kesukaan hati pada suatu pekerjaan. 

Kedua, menerima kesukaan itu hingga melahirkan suatu 

perbuatan dan akan mengulang-ulanginya.
27

 

4. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembiasaan 

Sebagai suatu metode, pembiasaan juga memiliki kelebihan 

dan kelemahan. Adapun kelebihan metode pembiasaan adalah : 

                                                             
26

 Ahmad Marimba, Op.Cit., hlm. 87. 
27

 Farid Ma’ruf, Etika Ilmu Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 33. 
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a. Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik. 

b. Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriyah tapi 

juga berhubungan dengan aspek batiniyah. 

c. Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang 

paling berhasil dalam pembentukan kepribadian anak didik. 

Sedangkan kelemahan dalam metode pembiasaan adalah : 

a. Membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar dapat 

dijadikan contoh serta teladan bagi anak didik. 

b. Membutuhkan pendidik yang dapat mengaplikasikan antar 

teori pembiasaan dengan kenyataan-kenyataan atau praktek 

nilai-nilai yang disampaikan.
28

 

B. Internalisasi 

1. Pengertian Internalisasi 

Internal artinya masuk ke dalam (tubuh, mobil dan lain-lain),
29

 

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

“kan” jadi menginternalisasikan disini sama artinya dengan 

memasukkan atau menanamkan. 

Sedangkan secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu 

proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai 

definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi 

diartikan sebagai pengkhayatan, pendalaman, penguasaan, secara 

                                                             
28

 Soejono, Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum, (Bandung: Angkasa Offset, 1990), hlm. 

160. 
29

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op. Cit, hlm. 439.10. 
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mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan 

sebagainya.
30

 

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. 

Internalisasi (internalization) adalah suatu proses memasukkan 

nilai atau memasukkan sikap ideal yang sebelumnya dianggap berada 

di luar, agar tergabung dalam pemikiran seseorang dalam pemikiran, 

keterampilan dan sikap pandang hidup seseorang. Internalisasi dalam 

pengertian dimaksud, dapat pula diterjemahkan dengan pengumpulan 

nilai atau pengumpulan sikap tertentu agar terbentuk menjadi 

kepribadian yang utuh. 

Internalisasi pada hakikatnya adalah upaya berbagi 

pengetahuan (knowledge sharing). Internalisasi dengan demikian, 

dapat pula diterjemahkan sebagai salah satu metode, prosedur dan 

teknik dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan para 

pendidik untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu 

kelompok, organisasi, instansi, perusahaan atau anak didik agar 

berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya atau 

kepada orang lain.
31

 

                                                             
30 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 336. 
31
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Proses internalisasi merupakan proses yang kita dapat sejak 

kita lahir, dengan memperoleh aturan-aturan melalui sebuah 

komunikasi, seperti sebuah sosialisasi dan pendidikan. Dalam proses 

internalisasi pola-pola budaya ditanamkan kedalam sistem syaraf 

individu yang kemudian di bentuk menjadi sebuah kepribadian. Proses 

internalisasi, adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat dari 

individu, yaitu dimulai dari dilahirkan sampai akhir hayatnya. 

Sepanjang hayatnya seorang individu terus belajar untuk mengolah 

segala perasaan, hasrat, nafsu dan emosi yang membentuk 

kepribadiannya. 

Perasaan pertama yang diaktifkan dalam kepribadian saat bayi 

dilahirkan adalah rasa puas dan tak puas, yang menyebabkan ia 

menangis. Manusia memiliki bakat yang telah terkandung dalam gen 

untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu dan 

emosi dalam kepribadian individunya. Tetapi wujud dan 

pengaktifannya sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimulasi 

yang berada dalam alam sekitar, lingkungan sosial maupun 

budayanya.
32

 

Ada dua kerangka teori yang dapat dijadikan alat analisis 

dalam mengkaji teori internalisasi. Kedua teori dimaksud adalah 

psikoanalisis dan psikologi. Kajian psikologi, menyebut bahwa 

internalisasi, tidak lebih dari sebuah cara membangun dan 
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mengembangkan dimensi-dimensi kejiwaan. Dengan bahasa lain, 

psikologi mendorong kesadaran kebathinan terhadap nilai-nilai 

tertentu agar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam bahasa Achmad Sanusi, internalisasi tidak lain 

merupakan pengejawantahan perilaku (overt behaviour)  dari 

pengetahuan yang dimiliki atau harus dimiliki seseorang (covert 

behaviour). Kajian psikologi melihat internalisasi sebagai aspek-aspek 

dunia (khususnya aspek orang) didalam diri rupa agar 

terjadi internalized yang diambil dari fungsi-fungsi eksternal. 

Psikoanalisis, melihat bahwa internalisasi adalah transformasi 

nilai yang dimiliki kelompok tertentu misalnya dari orang tua kepada 

generasi sesudahnya. Internalisasi model demikian, akan mendorong 

pembentukan superego seseorang. 

2. Tujuan Internalisasi 

Metode internalisasi, menurut A. Tafsir, memiliki tiga tujuan. 

Ketiga tujuan dimaksud adalah: 

a. Agar peserta didik tahu atau mengetahui (knowing). Di sini tugas 

guru ialah mengupayakan agar peserta didik mengetahui sesuatu 

konsep. Peserta didik diajar agar mengetahui menghitung luas 

bidang. Guru mengajarkan bahwa cara yang paling mudah untuk 

mengetahui luas bidang segi empat ialah dengan mengalikan 

panjang (p) dengan lebar (1) guru menuliskan rumus: luas = 

panjang x lebar (l = p x 1). Guru mengajarkan ini dengan cara 
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memperlihatkan beberapa contoh bidang. Untuk mengetahui 

apakah peserta didik telah memahami guru sebaiknya 

memberikan soal-soal latihan, baik dikerjakan disekolah maupun 

dirumah. Akhirnya guru yakin bahwa peserta didiknya telah 

mengetahui bahwa cara menentukan luas bidang segi empat. 

Selesai aspek knowing. 

b. Agar peserta didik mampu melaksanakan atau mengerjakan yang 

ia ketahui itu (doing). Dalam hal mengetahui luas bidang 

seharusnya peserta didik dibawa kealam nyata yaitu menyaksikan 

bidang (bidang-bidang) tertentu, lantas satu persatu peserta didik 

(dapat juga dibagi menjadi kelompok-kelompok) mengukur 

secara nyata dan menentukan luas bidang-bidang itu. Bila semua 

peserta didik (sekali lagi: semua peserta didik) telah menghitung 

dengan cara yang benar dan hasil yang benar maka yakinlah guru 

bahwa peserta didik telah mampu melaksanakan yang ia ketahui 

itu (dalam hal ini konsep dalam rumus itu tadi). Sampai disini 

tercapailah tujuan pembelajaran aspek doing. 

Agar peserta didik menjadi orang seperti yang ia ketahui itu. 

Konsep itu seharusnya tidak sekedar menjadi miliknya tetapi menjadi 

satu dengan kepribadiannya. Dalam hal ini setiap ia hendak 

mengetahui luas, ia selalu menggunakan rumus yang telah 

diketahuinya itu. Inilah tujuan pengajaran aspek being. 

C. Anak Usia Dini 
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Anak merupakan manifestasi sebuah keluarga, mendidik anak 

adalah amanah dan kewajiban secara sadar oleh orang tuanya maupun 

pendidikan yang dilakukan di sekolah dalam rangka menumbuh 

kembangkan potensi diri anak untuk terbentuknya manusia yang 

berakhlaqul karimah sesuai dengan ajaran agama Islam. Anak 

membutuhkan keteduhan dan kebahagiaan di keluarga, perlindungan 

ayahandanya dan rasa kasih sayang serta kelembutan hati ibundanya. 

Maka pendidikan pun seharusnya diberikan sejak dini. 

Karena usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan 

mendasar sepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan 

manusia. Pada masa usia dini, semua potensi anak berkembang dengan 

sangat cepat
33

. Periode ini ditandai oleh beberapa periode penting yang 

fundamen dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir 

perkembangannya. 

Salah satu periode yang menjadi ciri masa anak usia dini adalah the 

golden age atau periode keemasan.
34

 Sedangkan untuk anak usia dini itu 

sendiri adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun, adapun menurut 

para pakar pendidikan anak, anak usia dini yaitu kelompok manusia yang 

berusia 0-8 tahun. Anak usia dini adalah anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan, intelegensi (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual ), sosial emosional, bahasa dan 
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komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan anak.
35

 Oleh karena itu perlu adanya pendidikan dan 

pengajaran sebagai alat pengembangan potensi anak usia dini. 

Pendidikan merupakan bagian terpenting untuk 

mengaktualisasikan kesempurnaan potensi dan bakat manusia serta 

mengasah kepekaan batinnya. Tidak heran jika anak usia dini dipandang 

sebagai masa mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang sempurna, 

karena manusia tidak akan mampu mencapai kesempurnaan tanpa adanya 

pendidikan dan pengajaran. Dan untuk anak usia dini ini biasa 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk informal, formal 

atau non formal.  Dan pendidikan yang menaungi pendidikan anak usia 

dini seperti lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhotul Athfal 

(RA). 

Dasar pendidikan untuk anak usia dini ini sesuai dengan undang- 

undang sistem pendidikan nasional NO. 20 tahun 2003 yang berbunyi 

Taman Kanak-kanak menyelenggarakan pendidikan untuk 

mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap 

perkembangan peserta didik. Disinilah terlihatkan pentingnya 

penyelenggaraan pendidikan di Taman Kanak-kanak. Oleh karena itu 

taman kanak-kanak jangan dianggap sebagai pelengkap tapi 

kedudukannya sama penting dengan pendidikan di atasnya.
36
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Dan untuk karakteristik yang dimiliki oleh anak prasekolah atau 

anak usia dini menurut Snowman sebagaimana yang dikutip oleh Soemarti 

Padmonodewo menjelaskan bahwa ciri-ciri anak usia dini yang ada di 

taman kanak-kanak meliputi aspek fisik, sosial, emosi dan kognitif anak.
37

 

1. Karakter Fisik 

a. Anak usia prasekolah umumnya sangat aktif, mereka telah 

memiliki penguasaan terhadap tubuhnya dan menyukai kegiatan 

yang dilakukannya sendiri. 

b. Setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan 

istirahat yang cukup. 

c. Otot besar pada anak lebih berkembang dari control terhadap jari 

dan tangan. 

d. Anak masih sering mengalami kesulitan apabila harus 

memfokuskan pandangannya pada obyek-obyek yang kecil 

ukurannya. 

2. Karakter Sosial 

a. Umumnya anak pada tahapan ini memiliki satu atau dua sahabat, 

tapi sahabat ini cepat berganti. 

b. Kelompok bermainnya cenderung kecil dan tidak terorganisasi 

secara baik, oleh karena itu kelompok ini cepat berganti-ganti. 

Selain itu juga ada karakter sosial yang lain menurut Jamal 

Ma’mur Asmani dalam bukunya yang berjudul Manajemen 
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Strategis Pendidikan Anak Usia Dini yang berbunyi pada usia ini 

anak dapat bergaul dengan anak-anak yang lebih dewasa darinya, 

meskipun sering terjadi pertikaian karena sering berebut mainan. 

Dia juga bermain dengan teman-teman imajinasinya.
38

 

3. Karakter Emosional 

a. Anak cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan 

terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak usia tersebut. 

b. Iri hati sering terjadi. Mereka seringkali memperebutkan perhatian 

guru. 

c. Peka terhadap pujian dan celaan. 

 

4. Karakter Kognitif 

a. Anak telah terampil dalam berbahasa. Sebagian besar dari mereka 

senang bicara, khususnya dalam kelompoknya. 

b. Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, 

kesempatan, mengagumi dan kasih sayang. 

Pendidikan anak usia dini merupakan pembinaan dan 

pembelajaran yang berorientasi pada anak didik, membentuk 

pertumbuhan dan perkembangannya serta mengembangkan 

potensi dan bakatnya untuk menjadi manusia yang beriman dan 
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bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta 

menjadikan bangsa yang beradab. 

D. Nilai-Nilai Yang Diinternalisasikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Reseri Frondizi nilai merupakan kualitas yang tidak 

tergantung pada benda; benda adalah sesuatu yang bernilai, ketidak 

tergantungannya mencakup setiap bentuk empiris. Nilai adalah kualitas 

priori,
39

 jadi nilai merupakan penilaian yang seseorang yakini, bahwa 

barang itu mempunyai makna dan syarat nilai. 

Sedangkan dalam pandangan Sidi Gazalba yang dikutip oleh 

Chabib Thoha, mengartikan nilai: Nilai adalah sesuatu yang bersifat 

abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya 

persoalan benar dan salah menurut pembuktian empirik, melainkan soal 

penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak 

disenangi. 

Nilai dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, kalau dari segi 

kebutuhan hidup manusia, nilai menurut Abraham Maslow di 

kelompokkan menjadi 5 (lima) bagian yaitu nilai biologis, keamanan, cinta 

kasih, harga diri dan nilai jati diri.
40

 Lain halnya dengan nilai yang 

dikaitkan dengan pendidikan Islam. Untuk menggali nilai yang termaktub 

dalam pendidikan Islam dibutuhkan landasan sosiologis dan filosofis 

sebagai paradigmanya. 
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Sistem nilai dijadikan kerangka dasar yang menjadi pedoman 

berperilaku lahiriyah dan ruhaniyah sesuai sistem moral yang diajarkan 

agama Islam. Nilai Islam merupakan suatu sistem yang bersifat 

komprehensif yang mencakup perbuatan baik dan perbuatan buruk. 

Oleh karena itu nilai-nilai Islam harus diinternalisasikan kepada 

anak sejak dini melalui pendidikannya. Internalisasi nilai-nilai Islam pada 

anak ini berorientasi pada perkembangan anak secara total, sehingga 

pendidik dituntut untuk mampu mengkolaborasikan nilai-nilai Islam 

dengan pengetahuan melalui program pelatihan dan mendidik anak se-

optimal mungkin. Dengan adanya usaha tersebut akan bermunculan anak-

anak yang cerdas dan berpribadi Islami. Karena pada dasarnya setiap 

aspek dalam kehidupan pribadi harus diimbangi dengan prinsip-prinsip 

krusial dalam Islam. 

Bertolak dari pemikiran diatas, maka materi pendidikan ke-Islaman 

pada anak usia dini menjadi hal yang fundamental bagi orang tua atau pun 

guru, berikut ini adalah nilai-nilai yang harus diintenalisasikan pada anak 

usia dini : 

1. Menginternalisasikan Nilai Keimanan 

Menurut Najib Khalid Al Amir, pembinaan keimanan 

merupakan pembinaan yang pertama kali harus diintenalisasikan 

dalam jiwa dan pikiran anak. Sehingga pendidikan keimanan pada 

anak merupakan landasan pokok sebagai pengembangan fitrah bagi 

manusia yang mempunyai sifat dan kecenderungan untuk mengakui 
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dan mempercayai adanya Tuhan.
41

 Oleh karena itu internalisasi nilai 

keimanan pada anak usia dini merupakan hal yang paling esensial. 

Dan di usia inilah menjadi masa yang tepat untuk 

menginternalisasikan nilai keimanan dimana anak sudah mulai 

bergaul dengan dunia luar, banyak hal yang ia saksikan ketika ia 

berhubungan dengan orang-orang disekitarnya. Dalam pergaulan 

inilah anak mulai mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan 

disekelilingnya, ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan rasa 

kagumnya pada Tuhan. Akan tetapi mereka belum mempunyai 

pemahaman dalam melaksanakan ajaran agama Islam, disinilah peran 

orang tua ataupun guru dalam memperkenalkan dan membiasakan 

anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama sekalipun sifatnya 

hanya meniru.
42

 

Dalam al-Qur’an diterangkan tentang perlunya pemahaman 

nilai keimanan pada anak usia dini, yakni dalam surat Luqman ayat 13 

yang berbunyi: 

                            

 )11:  لقمان)

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya 
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mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". (QS. Luqman: 13)
43

 

Dari ayat diatas jelas bahwa orang tua atau pendidik 

diupayakan untuk menginternalisasikan nilai keimanan sejak dini 

yakni keimanan yang mengesakan Allah SWT. 

Namun keimanan untuk anak usia dini masih bersifat magic 

dan anthropomorphist. Dimana hubungan mereka Tuhan lebih 

merupakan hubungan emosional antara kebutuhan individu dengan 

sesuatu yang gaib dan dibayang-bayangkan secara konkrit menjadi 

pelindung, pemberi kasih sayang dan pemberi kekuatan ghaib, selain 

itu sifat keimanan anak usia dini juga bersifat anthomorphis terhadap 

Tuhan. Dimana Allah SWT dianggap bertangan, bermata, bertelinga 

sebagaimana manusia, sehingga bilamana dikatakan Allah Maha 

Melihat, mereka bisa membayangkan betapa lebar mata Tuhan.
44

 

Adapun cara untuk menginternalisasikan nilai keimanan pada 

anak Usia dini baik bagi guru atau orang tua dengan mengajari anak 

untuk menghafalkan dua kallimat syahadat, mengantarkan anak untuk 

mengimani Allah malalui penyebutan tentang pencipta langit dan 

bumi, selain itu juga mengajarkan rukun sholat, bilangan rakaat dan 

cara-caranya. Kemudian membimbing dengan penuh kesabaran, 
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seperti melaksanakan sholat dengan berjamaah, sehingga itu menjadi 

akhlak dan kebiasaan bagi anak.
45

 

2. Mengintenalisasikan Nilai Ibadah 

Internalisasi nilai ibadah pada anak dimulai dari dalam keluarga. 

Anak yang masih kecil lebih menyukai kegiatan-kegiatan ibadah yang 

mengandung gerak, sedangkan ajaran agama belum dapat 

dipahaminya karena ajaran agama yang abstrak tidak menarik 

perhatiannya.
46

 

Masa kanak-kanak bukanlah masa pembebanan atau pemberian 

kewajiban. Namun merupakan masa persiapan, latihan dan 

pembiasaan untuk menyambut masa pembebanan kewajiban (taklif) 

ketika ia telah baligh nanti dan salah satu kewajiban muslim yang 

sudah baligh adalah melaksanakan ibadah shalat. Maka pendidikan 

ibadah shalat ini ditanamkan sejak dini.
47

 

Orang tua harus mengingatkan anak untuk melakukan shalat 

secara terus menerus ketika mereka sudah berusia tujuh tahun bahkan 

sepuluh tahun dengan lembut namun tegas.
48

 Menjadikan shalat 

sebagai kebiasaan tidak bisa berhasil dalam waktu satu malam saja. 

Namun bila orang tua mengajak anak tersebut untuk mengerjakan 
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shalat berjamaah, akan menjadi tugas membiasakan shalat lima waktu 

secara teratur ini lebih mudah. Ketika anak lupa, terlambat 

melaksanakan shalatnya, jangan buat anak menjadi merasa bersalah 

dan malu. Namun angggaplah sebagai kerikil kecil yang terjadi 

ditengah perjalanannya dalam bertanggung jawab pada dirinya sendiri. 

Cara mendidik anak melakukan shalat secara rutin, bisa 

dilakukan dengan membiasakan mereka diajak kemasjid, diajak 

berjamaah atau menghadiahkan kepada mereka buku-buku yang 

bercirikan Islami. Karena pada dasarnya anak usia dini sangat 

membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang yang dianggapnya 

sebagai top figur (orang tua atau guru) melalui observasi dan imitasi. 

Pentingnya menginternalisasikan nilai-nilai ibadah juga melihat 

pada segi tujuan akhir setiap ibadah adalah taqwa, maka nilai ibadah 

harus diinternalisasikan sejak dini. Bertaqwa mengandung arti 

melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan 

agama. Ini berarti menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan melakukan 

perbuatan-perbuatan baik (akhlaqul karimah). Perintah Allah 

ditujukan pada perbuatan-perbuatan baik dan larangan-larangan 

berbuat jahat. Orang bertaqwa berarti orang yang berakhlak mulia, 

berbuat baik dan berbudi luhur. Oleh karena itu, ibadah disamping 

latihan spiritual juga merupakan latihan sikap dan meluruskan akhlak. 

Didalam melaksanakan ibadah pada permulaannya didorong 

oleh rasa takut kepada siksaan Allah yang akan di terima diakhirat 
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atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tetapi dalam ibadah itu lambat 

laun rasa takut itu hilang dan rasa cinta kepada Allah akan timbul 

dalam hati, makin suci hatinya, makin mulia akhlaknya dan makin 

dekat ia dengan Allah, makin besar pula rasa cintanya pada Allah.
49

 

3. Menginternalisasikan Nilai Akhlak 

Nilai-nilai akhlak menurut Steeman (sjarkawi 2006: 29) 

berpendapat bahwa nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang 

mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari 

sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut tindakan. Nilai seseorang 

diukur melalui tindakan. Nilai akhlak menyangkut dalam setiap 

tindakan manusia, karena dengan adanya nilai akhlak seseorang akan 

bertindak yang baik. 

Sedangkan Milan Reanto (Nurul Zuriah 2007: 27-33) mengatakan 

bahwa secara garis besar nilai akhlak dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yakni sebagai berikut: 

a. Akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Akhlak terhadap Allah adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada 

Tuhan (Allah) sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan tersebut 

bertitik tolak pada pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan 

melainkan Allah. Allah memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung 
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sifat itu, jangankan manusia, malaikatpun tidak akan mampu 

menjangkau hakikatnya. 

1) Mengenal Tuhan 

a) Tuhan Sebagai Pencipta 

Kita harus percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam 

semesta ini, artinya kita wajib mengakuidan meyakini 

bahwa Tuhan itu ada. Kita harus beriman kepadaNya 

dengan yakin dan patuh serta taat dalam menjalankan 

segala perintahNya dan menajuhi segala laranganNya. 

b) Tuhan Sebagai Pemberi 

Allah maha pemberi, pengasih dan penyayang. Dengan 

kita meyakini akan keberadaanNya, kekuasaan dan 

kebesaranNya maka Allah akan memberi apa yang kita 

minta, Jadi kita tidak boleh bosan dalam berdoa. 

c) Tuhan Sebagai Pemberi Balasan 

Allah akan memberikan balasan kepada umatnya terhadap 

apa yang telah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jika 

manusia berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan 

sebaliknya jika manusia berbuat salah atau jahat akan 

dibalas dengan kejahatan. 

2) Hubungan Akhlak Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

a) Ibadah / Menyembah 

1. Umum 
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Manusia sebagai ciptaan Allah mempunyai kewajiban 

terhadap sang pencipta dan kewajiban terhadap sesama 

manusia. Kewajiban terhadap Allah adalah dengan 

menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya. 

Banyak perbuatan baik yang merupakan ibadah yang 

bersifat umum seperti tolong menolong dalam 

kebaikan, kasih sayang, bersikap ramah dan sopan. 

2. Khusus 

Selain ada ibadah umum , ada juga ibadah khusus. 

Ibadah yang bersifat khusus adalah ibadah yang 

pelaksanaannya mempunyai tata cara tertentu. Dalam 

ajaran islam, misalnya: sholat, puasa, zakat, naik haji. 

 

 

b. Akhlak terhadap sesama manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia adalah sikap dan perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap sesama manusia 

pula. 

1) Terhadap Diri Sendiri 

Setiap manusia mempunyai jati diri. Dengan jati diri, 

seseorang mampu menghargai dirinya sendiri mengetahui 

kemampuan dirinya, kelebihan dan kekurangan. 

2) Terhadap Orang Tua 
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Orang tua adalah pribadi yang ditugasi Allah malahirkan, 

mendidik, merawat maka sudah sepatutnya anak menghormati 

orang tua. Beberapa sikap yang perlu diperhatikan dan lakukan 

kepada orang tua sebagai berikut: 

a. Memohon ijin dan memberi salam ketika mau berpergian. 

b. Tidak boleh meminta uang yang berlebihan dan tidak boleh 

boros. 

c. Membantu pekerjaan yang ada di rumah. 

3) Terhadap Orang Yang Lebih Tau 

Terhadap orang yang lebih tua kita harus bersikap menghormati, 

menghargai. Dimanapun kita berjumpa dengan orang yang lebih 

tua berilah salam. 

 

 

4) Terhadap Sesama 

Melakukan tata krama dengan teman sebaya, sikap yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut: 

a. Menyapa jika bertemu 

b. Tidak mengolok-olok 

c. Tidak berprasangka buruk 

d. Tidak menyinggung perasaannya 

e. Tidak menfitnah 

f. Saling tolong menolong 
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5) Terhadap Orang Yang Lebih Muda 

Janganlah merasa lebih tua lalu seenaknya melakukan orang 

yang lebih muda. Justru yang lebih tua harus melindungi, 

menjaga dan membimbing yang lebih muda. 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

1) Alam 

a. Flora 

Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya lingkungan 

alam yang sesuai. Untuk itulah kita harus mematuhi aturan 

dan norma demi menjaga kelestarian dan keserasian 

hubungan antara manusia dengan alam sekitar. 

b. Fauna 

Bumi Indonesia dikarunia Allah berbagi fauna. Hal ini 

memperkaya keindahan dan kemakmuran penduduk. 

Hewan-hewan ada yang dipelihara, diternakkan, dll. 

2) Sosial, Masyarakat, Kelompok 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup 

tanpa bantuan orang lain. Hubungan manusia dengan manusia 

di dalam masyarakat ataupun kelompok harus selaras, serasi 

dan seimbang. Sesama manusia harus saling menghormati, 

menghargai, tolong menolong dalam hal yang baik. 

Sejalan dengan membentuk nilai keimanan yang kokoh 

maka diperlukan juga usaha menginternalisasikan akhlak yang 
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mulia pada anak sejak dini karena akhlak yang mulia 

merupakan aset bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan 

dimasyarakat. 

Dan akhlak itu sendiri menurut Imam Ghazali sebagaimana 

yang termaktub dalam kitab Ihya’ Ulum Ad-Din yang artinya 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan 

mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. 

Adapun dalam terjemahan dalam bahasa inggris oleh 

Constantine Kzurayk yang berjudul The Refinement Of Character 

yaitu This state is two kind One kinds is natural and originates in the  

 

 

tempherament. The other kinds  is that which is acquirid by habit and 

self training.
50

 Artinya keadaan ini ada dua macam yang pertama 

adalah sifatnya alamiah dan berasal dari emosi (keadaan jiwa) dan 

yang kedua adalah dipengaruhi oleh kebiasaan dan latihan diri sendiri. 

Dengan kebiasaan dan latihan itulah akhlak anak akan terbina 

sejak dini dan tentunya tidak terlepas juga dari pengaruh dan 

bimbingan orang tuanya. Menurut Norma Tarazi apabila anak 

dibesarkan dengan bimbingan akhlak mulia dari orang tua dan 

lingkungan yang kondusif maka ia akan memiliki banyak figur untuk 
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diteladani dan membantu dalam pembentukan pribadi yang Islami 

pada si anak.
51

 Karena akhlak pada anak terbentuk dari meniru, bukan 

nasehat atau petunjuk. Anak selalu mengawasi tingkah laku orang 

tuanya. Maka diharapkan orang tua sebagai pendidik pertama untuk 

lebih berhati-hati dan bertindak dan memberikan teladan yang baik. 

Disamping itu juga anak harus menghormati dan berbuat baik kepada 

orang tua mereka. 

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam al-

Qur’an Surat Luqman ayat 14 sebagai berikut : 

                 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu-bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang 

ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman: 

14)
52

 

Adapun tafsiran dari ayat diatas adalah Allah telah mewajibkan 

kepada manusia untuk berbakti kepada kedua oranng tuanya serta 

berlaku baik kepada keduanya. Sebab, ibunya telah bersabar dalam 

keadaan yang betul-betul lemah ketika menanggung beratnya beban 

dan beratnya rasa sakit. Dia menggendong bayinya dan menyusuinya 

selama dua tahun. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk 

bersyukur kepada Tuhan-Nya dengan cara taat dan patuh serta 
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berterimakasih kepada kedua orang tuanya dalam wujud kebaktian 

dan perbuatan baik. Hanya kepada Allah tempat kembali. Dia akan 

membalas para hamba sesuai dengan kebaikan atau kerusakan yang 

telah mereka perbuat.
53

 

Sedangkan beberapa nilai yang harus diterapkan dan 

diinternalisasikan pada anak adalah membiasakan anak untuk berdoa 

sebelum makan, minum, sebelum tidur, ketika ganti baju serta 

dibiasakan untuk disiplin. 

Dari tafsir ayat diatas dapat dilihat bahwa anak harus berbakti 

atau berakhlak mulia pada oranng tua dan bila orang tua akan 

melarang sesuatu pada anak, hendaknya mereka melarangnya dengan 

suatu hal yang juga mereka hindari. Bila orang tua mengarahkannya 

pada suatu nilai perilaku, hendaknya merekapun memiliki nilai itu dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak 

akan mengakui dan mau mempelajarinya.
54

 

Fenomena ini tidak jarang kita jumpai disekitar kita. Seorang 

ibu selalu berkata pada anaknya bahwa menceritakan kejelekan orang 

lain itu tidak baik, karena jika orang yang kita ceritakan aibnya itu 

mendengar, akan merasa sedih dan sakit. Namun di kesempatan lain, 

sang ibu menceritakan kejelekan orang lain dengan tetangga-

tetangganya. 
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Menjadi catatan yang sangat penting bagi orang tua dalam 

mendidik anak. Hendaknya mereka konsisten dengan perintah dan 

larangan yang ia berikan pada anaknya dengan tidak mengubah nilai 

yang ada dan sudah dipahami oleh anak itu sendiri. Dengan demikian 

anak akan mempercayai ajaran orang tuanya. 

Karena pada dasarnya prinsip-prinsip dan nilai-nilai akhlak 

dalam Islam berasal dari Allah SWT, sehingga tidak mengherankan 

jika prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut sesuai dengan kehidupan 

manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adanya kesesuaian inilah 

yang mendukung terimplementasinya harapan-harapan manusia yang 

diperbolehkan Syari’at, sehingga akan tercipta generasi yang selalu 

mengedepankan akhlak.
55

 

 

E. Cara-Cara Menginternlisasikan Nilai-Nilai Akhlak Mulia Pada Anak 

Taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan yang 

pertama, yang keberadaannya sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa 

keagamaan pada anak-anak agar mereka menjadi orang-orang yang kuat, 

terbiasa dan peduli terhadap segala aturan agama yang diajarkan. 

Pendidikan nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi yang kokoh dan 

sangat penting keberadaanya dan jika hal itu telah tertanam sejak dini 

maka ini merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa 
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selanjutnya. Dan salah satu nilai-nilai keagamaan yang diajarkan adalah 

nilai akhlak. 

Pengajaran dan internalisasi nilai-nilai akhlak ini yang efektif 

seharusnya membantu murid memahami nilai itu, menerima dan 

menunjukkan komitmen terhadapnya serta mengamalkannya dalam 

kehidupan seharian.
56

 Untuk mencapai hasil yang di harapkan maka perlu 

adanya cara-cara untuk menginternalisasikan nilai-nilai akhlak pada anak 

usia dini. Menurut Dwi Siswoyo, cara itu antara lain : 

1. Indoktrinasi 

Dalam kepustakaan modern, cara ini sudah banyak menuai 

kritik dari pakar pendidikan. Akan tetapi cara ini masih dapat 

digunakan, dalam cara ini pendidik (guru atau orang tua) memberikan 

aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh 

dilakukan disampaikan secara tegas, terus konsisten. Jika anak 

melanggar maka ia akan mendapatkan hukuman, akan tetapi bukan 

berupa hukuman fisik. 

2. Klarifikasi nilai 

Dalam cara klarifikasi nilai, guru tidak secara langsung 

menyampaikan pada anak mengenai benar salah, baik buruk, tetapi 

siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan nilai 

dengan cara mereka sendiri.
57
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3. Keteladanan 

Dengan cara keteladanan berarti memperlihatkan keteladanan 

baik yang langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab 

antar personal sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga pendidikan 

lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung 

melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.
58

 

Dari pada itu, keteladanan juga merupakan salah satu faktor 

pendidikan yang penting karena pada diri manusia terutama anak-anak 

kecil, terdapat insting untuk meniru orang terdekat dengan dirinya. 

Seorang pendidik merupakan contoh di mata anak didiknya sehingga 

disadari atau tidak, anak akan cenderung meniru-niru pendidik seperti 

cara berbicara, gerak gerik dan tingkahlakunya.
59

 

4. Pembiasaan dalam tingkahlaku 

Pembiasaan adalah suatu tingkahlaku tertentu yang sifatnya 

otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu tanpa 

dipikirkan lagi. Dengan pembiasaan pendidikan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik terbiasa mengamalkan agamanya, 

baik secara individu ditengah kehidupan masyarakat.
60

 

Cara ini sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Taman 

Kanak-Kanak dengan penanaman moral atau internalisasi nilai akhlak 
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lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku 

dalam proses pembelajarannya. 

F. Metode Pembiasaan Sebagai Cara Dalam Menginternalisasikan Nilai-

Nilai Akhlak Mulia Pada Anak Usia Dini 

Dalam proses belajar dan mengajar pada anak usia dini perlu 

diperhatikan juga masalah metode yang digunakan, sehingga anak didik 

mampu dengan mudah menyerap materi yang diajarkan dan mampu 

mengamalkannya secara biasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Dan salah satu perkembangan anak yang perlu di stimulasi melalui 

pembiasaan adalah penanaman nilai moral (akhlak) dan agama pada anak 

usia dini harus dimulai dengan latihan konkrit, sederhana, praktis, tidak 

menimbulkan perasaan takut, malu, khawatir ataupun rasa salah yang 

berlebihan.
61

 Sehingga nilai akhlak itu mampu dilakukan anak secara 

terbiasa, misalnya anak dibiasakan untuk membaca doa dalam hal akan 

melakukan kegiatan, disiplin dan lain sebagainya. 

Pada dasarnya, akhlak merupakan gabungan dari kebiasaan-

kebiasaan yang bersifat konsisten dan sering memiliki pola yang tidak 

disadari. Kebiasaan tersebut bersifat tetap, muncul sehari-hari, merupakan 

tampilan akhlak dan membuat seseorang efektif atau tidak efektif. Namun 

kita tahu bahwa kebiasaan tidak dapat terbentuk dengan cepat, namun 

pembentukannya relative membutuhkan waktu yang lama, maka dalam 
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metode pembiasaan dan kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai akhlak 

mulia diperlukan waktu yang lama dan konsisten.
62

 

Agama islam sangat mementingkan pembiasaan, terlebih dalam 

proses pembelajaran pada anak usia dini, karena metode pembiasaan ini di 

rasa sangat efektif dan efisien dan menginternalisasikan nilai-nilai akhlak 

mulia sejak dini. Dengan begitu akan terbentuk cara penerus bangsa yang 

selalu mengedepankan akhlak. 
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