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ABSTRAK 

 

Fadhilah, Luluk Saihatul. 2019. Internalisasi Nilai-nilai 

Moral Keagamaan untuk Meningkatkan Akhlak 

Mahmudah Anak Usia Dini di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, H. Mukhlison Efendi, M.Ag. 

Kata Kunci : Internalisasi Nilai-nilai Moral Keagamaan, 

Akhlak Mahmudah Anak Usia Dini 

 Pada generasi keluarga dan bangsa, anak-anak perlu 

mendapatkan pendidikan yang baik sehingga potensi pribadi 

mereka dapat berkembang, dan mereka akan memiliki 

berbagai kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat di 

masa depan. Masa kanak-kanak, terutama pada usia 4 dan 5 

tahun anak itu mudah sekali merekam sesuatu yang ada 

disekitarnya, seperti halnya ada beberapa tingkah laku anak 

usia dini yang masih suka melakukan perilaku kurang baik. 

Perilaku kurang baik tersebut anak lakukan setiap hari tanpa 

ada hentinya baik itu kepada teman sebayanya maupun 

kepada pendidiknya. Sehingga internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan membantu meningkatkan dan membimbing 

perkembangan anak-anak. Pembentukan nilai-nilai moral 

keagamaan tidak hanya merupakan kegiatan ibadah rutin, 

tetapi juga harus ditanamkan secara langsung. 

Memperkenalkan nilai-nilai moral keagamaan sejak anak 

usia dini diharapkan akan menjadi panduan baginya di masa 

depan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

langkah-langkah internalisasi nilai-nilai moral keagamaan 



 

 

untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo, (2) mendeskripsikan nilai-nilai moral keagamaan 

yang diinternalisasikan untuk meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, dan (3) mendeskripsikan 

hasil dari internalisasi nilai-nilai moral keagamaan untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang jenis penelitiannya studi kasus. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara langsung 

kepada kepala sekolah dan wali kelas kelompok A1 dan A2, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan konsep yang diberikan oleh Miles Huberman 

yang dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, 

penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Dari penelitian ditemukan bahwa (1) Langkah-

langkah internalisasi nilai-nilai moral keagamaan dimulai 

dari religiusitas; sosialitas; gender; keadilan; demokrasi; 

kejujuran; kemandirian; daya juang; tanggung jawab dan 

penghargaan terhadap sekitar. (2) Nilai-nilai moral 

keagamaan yang diinternalisasikan yaitu nilai keimanan, 

ibadah dan akhlak. (3) Mengenai hasil dari internalisasi 

nilai-nilai moral keagamaan mengalami peningkatan yang 

membanggakan terutama dalam hal meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan investasi yang sangat penting 

bagi penyiapan sumber daya manusia (SDM) di masa 

depan. Dalam rangka mempersiapkan SDM yang 

berkualitas untuk masa depan, pendidikan merupakan 

salah satu hal yang penting untuk diberikan sejak usia 

dini.
1
 Pendidikan merupakan salah satu upaya 

pelestarian moralitas yang sangat berpengaruh dalam 

kehidupan suatu bangsa. Kehidupan suatu bangsa 

membutuhkan pendidikan sebagai salah satu alat untuk 

mencetak generasi yang bermutu. Pendidikan dalam hal 

ini tidak bisa terlepas dari peran pendidikan anak usia 

dini yang memberikan bimbingan dan pengenalan 

mengenai nilai agama dan moral kepada anak sejak awal 

masa pertumbuhan.
2
 

PAUD merupakan singkatan dari Pendidikan Anak 

Usia Dini. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

                                                           
 1 Mukhamad Murdiono, “Metode Penanaman Nilai Moral 

Untuk Anak Usia Dini,” Jurnal UNISBA,3 (2017), 2. 
 

2
 Asti Inawati, “Strategi Pengembangan Moral dan Nilai 

Agama Untuk Anak Usia Dini,” Jurnal Pendidikan Anak, 3 (April, 

2017), 52.   
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agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sementara itu 

anak dapat diartikan dengan individu yang belum 

dewasa. Sedangkan usia dini adalah rentang usia 0 

hingga 6 tahun. 
3
Usia dini merupakan masa keemasan 

(golden age) yang hanya terjadi satu kali dalam 

perkembangan kehidupan manusia. Masa ini sekaligus 

merupakan masa yang kritis dalam perkembangan anak. 

Jika pada masa ini anak kurang dalam mendapat 

perhatian dalam hal pendidikan, perawatan, pengasuhan 

dan layanan kesehatan serta kebutuhan gizinya 

dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal.
4
  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 

hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan 

dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara menyeluruh atau 

menekankan pada pengembangan seluruh aspek 

kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memberi 

kesempatan kepada anak untuk mengembangkan 

kepribadian dan potensi secara maksimal. 

Konsekuensinya, lembaga PAUD perlu menyediakan 

berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai 

                                                           
 

3
 Novan Ardy Wiyani, Konsep Dasar PAUD  (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2016),  1.  
 

4
 Murdiono, “Metode “ 2. 
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aspek perkembangan seperti: kognitif, bahasa, sosial, 

emosi, fisik dan motorik.
5
 

Salah satu bagian penting yang harus mendapatkan 

perhatian terkait dengan pendidikan yang diberikan 

sejak usia dini adalah penanaman nilai moral melalui 

pendidikan di Taman Kanak-Kanak. Pendidikan nilai 

dan moral yang dilakukan sejak usia dini, diharapkan 

pada tahap perkembangan selanjutnya anak akan mampu 

membedakan baik buruk, benar salah, sehingga ia dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu 

akan berpengaruh pada mudah tidaknya anak diterima 

oleh masyarakat sekitarnya dalam hal bersosialisasi.
6
 

Agama sangat berperan dalam pembentukan 

perilaku anak, sehingga pembentukan pribadi anak akan 

membaur sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Sehingga diperlukan pendidikan 

dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan pengawasan 

serta pemeliharaan yang terus menerus. Kemudian 

pelatihan dasar dalam pembentukan kebiasaan dan sikap 

memiliki kemungkinan untuk berkembang secara wajar 

dalam kehidupan di masa mendatang.
7
  

Menurut Wahyudi penerapan pendidikan nilai 

Islam pada pendidikan anak usia dini harus melibatkan 

seluruh elemen yang menunjang iklim sekolah, agar 

terjadi interaksi positif antara anak didik dengan nilai-

                                                           
 

5
 Suyadi, Konsep Dasar PAUD  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 17.  
 

6
 Murdiono, “Metode “ 2. 

 
7
 Jalaludin Rahmat, Psikologi Agama (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1995), 204. 
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nilai yang akan diinternalisasikan atau ditanamkan. Guru 

sebagai suri teladan (role model) dalam kegiatan 

mengajar harus berkomunikasi dua arah dengan anak 

berdasarkan keikhlasannya.
8
   

Untuk membina agar anak mempunyai sifat terpuji, 

tidaklah mungkin dengan penjelasan saja, akan tetapi 

perlu membiasakannya untuk melakukan yang terbaik 

dan diharapkan nantinya akan mempunyai sifat-sifat 

terpuji dan bisa menjauhi sifat yang tercela. Latihan-

latihan beragama yang menyangkut seperti ibadah shalat 

berjama‟ah, puasa, zakat, doa-doa dan menghafal surat 

pendek harus dibiasakan sejak kecil agar nantinya bisa 

merasakan manisnya beribadah. Pada dasarnya apabila 

sejak dini diberikan dasar beriman kepada Allah SWT, 

takut kepada-Nya, meminta tolong dan berserah diri 

kepada-Nya, niscaya ia akan mempunyai kemampuan 

fitri dan tanggapan naluri untuk menerima setiap 

keutamaan dan kemuliaan, dan akan terbiasa dengan 

akhlak mulia.
9
 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di 

suatu lembaga pendidikan anak usia dini yang berlokasi 

di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

yaitu Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. Lembaga pendidikan anak usia tersebut 

memiliki ciri khas yang berbeda dari lembaga 

pendidikan anak usia dini yang lainnya, karena di 

                                                           
 

8
 Wahyudi, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental 

(Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 28. 
 9 Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam 

Islam (Semarang: Asy-Syifa”, 1990), 169. 

4 
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Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo itu suatu lembaga pendidikan bagi anak usia 

0-6 tahun yang berbasis pendidikan pesantren. Sehingga 

banyak orang tua yang bekerja keluar negeri menitipkan 

anaknya untuk menuntut ilmu di lembaga tersebut. 

Selain itu lembaga pendidikan anak usia dini ini juga 

memiliki banyak murid baik itu dari kelompok play 

group sampai dengan kelompok B. Di Tarbiyatu Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo ini terdapat 

berbagai aspek perkembangan anak usia dini yang 

belum berkembang secara maksimal. Hal ini dibuktikan 

dengan beberapa tingkah laku anak usia dini yang masih 

suka melakukan perilaku kurang baik. Perilaku kurang 

baik tersebut selalu anak lakukan kepada temannya 

bahkan setiap hari tanpa ada hentinya. Misalnya saja, 

temannya sedang asyik bermain tiba-tiba ada anak yang 

datang dan menganggu temannya yang sedang asyik 

bermain tersebut. Akibatnya anak yang sedang asyik 

bermain merasa terganggu dengan kehadiran temannya 

tersebut, akhirnya mainan yang sedang asyik ia mainkan 

bersama temannya dirusak oleh anak yang menganggu 

tersebut. Sehingga yang terjadi anak yang diganggu 

tersebut menangis dan melaporkan kejadian tersebut 

kepada gurunya. Guru pun langsung memanggil anak 

yang membuat ulah tersebut dengan tujuan agar anak 

tersebut mau meminta maaf kepada temannya yang 

menangis. Tetapi, anak tersebut tidak mau, dan disaat 
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guru memberikan nasihat anak tersebut tidak 

menghiraukan sama sekali. 
10

 

Perilaku kurang baik tersebut sering anak lakukan 

tidak hanya kepada temannya saja, melainkan juga 

kepada gurunya. Anak juga berani mendorong gurunya 

sampai terjatuh. Selain itu anak tersebut sering meludahi 

temannya yang tidak mempunyai salah apa-apa, dan 

disaat guru memberikan nasihat anak tersebut selalu 

membantah dan langsung pergi.Hal tersebut jika sering 

anak lakukan akan berdampak kepada masa depan 

anak.
11

 

Memang benar anak usia dini itu mudah merekam 

dari apa yang ia lihat, baik itu dari keluarga maupun 

lingkungannya. Namun, jika anak merekam perilaku 

yang kurang baik seharusnya orang tua yang paling 

dekat dengan anak bisa memberikan stimulus-stimulus 

yang positif. Agar perilaku yang kurang baik tersebut 

bisa hilang dalam pikiran anak. Tetapi, biasanya anak 

sering mencontoh perilaku yang terkadang menurut dia 

baik, tetapi perilaku tersebut tidak seharusnya dilakukan 

oleh anak. Anak usia dini itu mudah sekali menirukan 

dari apa yang ia lihat dan ia langsung spontan 

mempraktikkannya disaat dia berada di rumah maupun 

di lingkungan sekolah. Perilaku kurang terpuji yang ada 

pada diri anak tersebut seharusnya bisa dihilangkan 

perlahan demi perlahan. Karena jika anak sejak dini 

                                                           
 10 Hasil pengamatan di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo, 8 Oktober 2018.    
 

11
 Hasil pengamatan di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo, 13 Oktober 2018.    

6 
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sudah mendapatkan pengalaman tentang perilaku kurang 

baik, maka yang terjadi jika anak tumbuh menjadi 

dewasa perilaku kurang baik tersebut akan terus 

tertanam pada diri anak usia dini. Sehingga diperlukan 

contoh yang baik dari figur seorang guru. Serta stimulus 

yang positif agar perlahan demi perlahan perilaku 

kurang baik tersebut bisa hilang. 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul 

“INTERNALISASI NILAI-NILAI MORAL 

KEAGAMAAN UNTUK MENINGKATKAN 

AKHLAK MAHMUDAH ANAK USIA DINI DI TA 

AL-MANAAR AL-ISLAMIYAH NGABAR 

PONOROGO”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, 

maka penelitian memfokuskan penelitian ini pada 

masalah Internalisasi Nilai-Nilai Moral Keagamaan 

Untuk Meningkatkan Akhlak Mahmudah Anak Usia 

Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana langkah-langkah internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan untuk meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo ? 

2. Nilai-nilai moral keagamaan apa saja yang  

diinternalisasikan untuk meningkatkan akhlak 
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mahmudah anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo ? 

3. Bagaimana hasil dari internasilasi nilai-nilai moral 

keagamaan untuk meningkatkan akhlak mahmudah 

anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan 

maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah internalisasi 

nilai-nilai moral keagamaan untuk meningkatkan 

akhlak mahmudah di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo.  

2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral keagamaan 

yang diinternalisasikan untuk meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan hasil dari internalisasi nilai-

nilai moral keagamaan untuk meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

keilmuan khususnya dalam penanaman nilai-nilai 

moral keagamaan. 

 

 

8 
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2. Secara praktis 

a. Pendidik  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumber inspirasi, bahan masukan, 

serta bahan bacaan dalam menanamkan nilai-nilai 

moral keagamaan pada anak usia dini untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah. 

b. Anak Usia Dini 

Melalui penanaman nilai-nilai moral 

keagamaan, mudah-mudahan nantinya anak usia 

dini mampu menjadi generasi penerus bangsa 

yang memiliki sikap akhlakul karimah baik itu 

kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. 

c. Sekolah  

Bagi sekolah mempunyai guru yang 

berkualitas dan mengarah pada peningkatan 

profesionalisme guru. sehingga akan 

meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini 

di Tarbiyatul Athfal Al Manaar Al Islamiyah 

Ngabar Ponorogo. 

d. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman yang 

lebih matang dalam bidang pendidikan dan 

penelitian dan juga sebagai sumbangan untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian 

ini dijabarkan dalam 6 (enam) bab yang saling berkaitan 

erat, yang merupakan kesatuan yang utuh, yaitu 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu 

dan landasan teori, yakni untuk mengetahkan kerangka 

acuan teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian yaitu tentang internalisasi nilai-

nilai moral keagamaan, pengertian internalisasi, 

pengertian nilai, pengertian moral keagamaan, 

perkembangan kesadaran moralitas anak , nilai-nilai 

moral keagamaan yang harus diinternalisasikan, 

langkah-langkah internalisasi moral keagamaan, hasil 

dari internalisasi nilai-nilai moral keagamaan dan  

pengertian akhlak mahmudah anak usia dini. 

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini berisi 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, pengecekan keabsahan 

data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV : Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi 

tentang data umum dan data khusus. Data umum lokasi 

penelitian berbicara tentang Sekolah Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo yang 

meliputi : sejarah berdiri, visi dan misi, letak geografis, 

10 
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struktur organisasi dan sarana dan prasarana. Sedangkan 

data khusus berisi tentang temuan yang diperoleh dari 

pengamatan dan atau hasil wawancara serta dokumentasi 

lainnya yang terkait dengan langkah-langkah 

internalisasi nilai-nilai moral keagamaan untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini, nilai-

nilai nilai-nilai moral keagamaan yang diinternalisasikan 

untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini 

dan hasil dari internalisasi nilai-nilai moral keagamaan 

untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 

BAB V : Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian yang meliputi temuan-

temuan dari hasil penelitian dan analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan 

langkah-langkah internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak 

usia dini, nilai-nilai nilai-nilai moral keagamaan yang 

diinternalisasikan untuk meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini dan hasil dari internalisasi 

nilai-nilai moral keagamaan untuk meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

BAB VI : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari 

skripsi yang penulis susun, di dalamnya diuraikan 

tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan hasil 

penelitian, dan sebagai pelengkap penulisan skripsi ini, 

penulis melampirkan daftar kepustakaan, pernyataan 

keaslian tulisan, daftar riwayat hidup dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah 

pustaka dari kajian penelitian yang terdahulu. Adapun 

penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 

Pertama, skripsi karya Hartiwi Jurusan Pendidikan 

Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Yoyakarta Tahun 2016 yang berjudul 

“Pelaksanaan Pembiasaan Nilai Agama dan Moral 

Pada Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Terpadu Mutiara 

Yogyakarta”. Dengan kesimpulan: (a) Pelaksanaan 

pembiasaan nilai agama dan moral di PAUD Terpadu 

Mutiara Yogyakarta dimulai dari perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran serta faktor penghambat dan solusi.
12

 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang 

Pelaksanaan pembiasaan nilai agama dan moral pada 

anak usia 5-6 tahun yang dimulai dari perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

                                                           
 

12
 Hartiwi,  “Pelaksanaan Pembiasaan Nilai Agama dan Moral 

Pada Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta” 

(Skripsi, UNY, Yogyakarta, 2016), 181. 

12 
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pembelajaran serta faktor penghambat dan 

solusi.Penelitian yang sekarang meneliti tentang 

Internalisasi atau penanaman nilai-nilai moral 

keagamaan untuk meningkatkan akhlak mahmudah pada 

anak usia dini. 

Kedua, skripsi karya Arrifiana Zelfi Jurusan 

Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan 

Univeritas Negeri Yogyakarta Tahun 2017 yang 

berjudul “Proses Penanaman Nilai-Nilai Agama Pada 

Anak Usia Dini Dalam Keluarga di Kampung Gambiran 

Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta”. Dengan 

kesimpulan: (a) Proses penanaman nilai-nilai agama 

pada anak usia dini dalam keluarga yaitu menggunakan 

metode pembiasaan, keteladanan, bercerita, dialog dan 

perumpamaan. Dengan membiasakan anak mengerjakan 

shalat 5 waktu tanpa paksaan dan mengaji serta 

membiasakan anak untuk berbuat baik.
 13 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang 

Proses penanaman nilai-nilai agama anak usia dini di 

lingkungan keluarga. Penelitian yang sekarang meneliti 

tentang Penanaman  nilai-nilai moral keagamaan untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah pada anak usia dini di 

suatu lembaga PAUD. 
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Ketiga, skripsi karya Jamaliyah Koyumiyah Prodi 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul “Optimalisasi 

Penanaman Nilai Agama Dan Moral Pada Anak Usia 

Dini Di RA Masyitoh Karangnongko Maguwoharjo 

Depok Sleman Yogyakarta”. Dengan kesimpulan: (a) 

Pelaksanaan penanaman nilai agama dan moral pada 

anak usia dini di RA Masyitoh Karangnongko secara 

umum adalah dengan adanya pelaksanaan pembelajaran 

PAI dan NAM di setiap harinya dan berdasarkan tema 

tertentu. Adapun hasil dari pelaksanaan penanaman nilai 

agama dan moral pada anak usia dini di RA Masyitoh 

Karangnongko adalah sudah cukup bagus, sebagaimana 

ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa beberapa nilai 

yang ditanamkan dengan metode tertentu terlihat telah 

berkembang sesuai harapan.
 14 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang 

Nilai agama dan moral yang ditanamkan pada anak usia 

dini dengan metode-metode.Penelitian yang sekarang 

meneliti tentang Internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan untuk meningkatkan akhlak mahmudah pada 

anak usia dini. 
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B. Kajian Teori 

4. Pengertian Internalisasi Nilai-nilai Moral 

Keagamaan 

a. Pengertian Internalisasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Internalisasi diartikan sebagai penghayatan, 

penugasan, penguasaan secara mendalam yang 

berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, 

penyuluhan, penataran dan sebagainya.
15

 

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.
16

 

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 

                                                           
 

15
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), 336.  
 

16
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kesempatan kepada anggota suatu kelompok, 

organisasi, instansi, perusahaan atau anak didik 

agar berbagi pengetahuan yang mereka miliki 

kepada anggota lainnya atau kepada orang lain.
 17

 

b. Pengertian Nilai  

Nilai merupakan sesuatu yang diyakini 

kebenarannya dan mendorong orang untuk 

mewujudkannya. Nilai merupakan sesuatu yang 

memungkinkan individu atau kelompok sosial 

membuat keputusan mengenai apa yang 

dibutuhkan atau sebagai suatu yang ingin 

dicapai.
18

 

c. Pengertian Moral Keagamaan 

Kata moral berasal dari kata Latin mos, yang 

berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-

nilai, atau tata cara kehidupan.
19

 Moral merupakan 

kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku 

individu dalam hubungannya dengan kelompok 

sosial dan masyarakat.
20

 Dalam pandangan 

Rogers, moral merupakan standar baik-buruk yang 

ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial 

budaya dimana individu sebagai anggota sosial.
21

 

Moralitas merupakan kemauan untuk 

menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai dan 
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prinsip moral.
22

 Nilai-nilai moral ini seperti seruan 

untuk berbuat baik kepada orang tua, orang lain, 

memelihara kebersihan, memelihara hak orang 

lain, larangan berjudi, membunuh, minum 

minuman keras.
23

 

Sedangkan yang dimaksud disini adalah 

moral keagamaan yang berarti nilai atau norma 

yang dijadikan pegangan bagi seseorang atau 

kelompok masyarakat yang mengatur tingkah laku 

dalam kehidupan yang didasarkan pada keyakinan 

atau agama yang dianut baik itu hubungannya 

dengan Allah maupun dengan sesama manusia.
24

 

d. Perkembangan Kesadaran Moralitas Anak 

Berkaitan dengan perkembangan moral, 

terdapat tiga aspek yang menjadi sorotan pakar 

perkembangan anak, pertama bagaimana anak-

anak bernalar tentang aturan-aturan untuk perilaku 

etis, misalnya perilaku menganggu teman. Kedua, 

bagaimana anak bermoral, misalnya pada contoh 

menganggu teman. Penekanannya adalah 

mengobservasi anak yang suka menganggu teman 

dengan keadaan lingkungan yang menyebabkan 

menganggu teman. Ketiga, bagaimana anak 

merasakan hal-hal perilaku bermoral itu. Misalnya 

apakah anak merasa bersalah mengganggu teman 
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Penerbit Kencana, 2011), 65.   
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Usia Dini,” At-Turatz, 2 (Desember, 2015), 19. 
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dan perasaan bersalah. Ini akan mencegah mereka 

melakukannya lagi di kemudian hari.
25

 

Proses perkembangan moral lebih 

ditunjukkan pada bagaimana pengajaran dan 

pendidikan moral ditanamkan pada anak. 

Perkembangan moral anak dapat berlangsung 

melalui tiga cara, yakni melalui : 

1) Pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman 

atau pemberian pengertian tentang tingkah 

laku yang benar dan salah, serta baik dan 

buruk. Hal yang paling penting dalam 

pendidikan moral ini adalah keteladanan dari 

orangtua, guru atau orang dilingkungannya. 

2) Identifikasi, yaitu dengan cara meniru 

penampilan atau tingkah laku moral seseorang 

yang menjadi idolanya (orangtua, guru, tokoh 

terkenal dan sebagainya). 

3) Proses coba-coba, yaitu tingkah laku yang 

mendatangkan pujian atau penghargaan akan 

terus dikembangkan, dan tingkah laku yang 

mendatangkan hukuman atau celaan akan 

dihentikan.
26

 

Melalui ketiga proses ini diharapkan anak 

betul-betul akan memahami konsep moral secara 

utuh, karena selain pemberian konsep atau 

pengertian tentang moral, anak bisa memperoleh 
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contoh yang dapat diidentifikasi oleh anak, 

terlebih lagi disertai dengan adanya ganjaran 

(reward) terhadap perilaku moral yang baik, dan 

adanya hukuman (punishment) terhadap perilaku 

moral yang tidak baik.
27

 

e. Indikator Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Nilai-nilai Moral Keagamaan Anak Usia 4-5 

Tahun 

 Indikator pencapaian perkembangan anak 

adalah penanda perkembangan yang spesifik dan 

terukur untuk memantau/ menilai perkembangan 

anak pada usia tertentu. Indikator pencapaian 

perkembangan anak merupakan kontinum/ rentang 

perkembangan anak sejak lahir sampai dengan usia 

6 tahun yang berfungsi untuk memantau 

perkembangan anak dan bukan untuk digunakan 

secara langsung baik sebagai bahan ajar maupun 

kegiatan pembelajaran.
28

  

Indikator tingkat pencapaian perkembangan 

Nilai-nilai Moral Keagamaan anak usia 4-5 tahun 

meliputi: 

1. Mengetahui agama yang dianutnya; 

2. Meniru gerakan beribadah dengan urutan yang 

benar; 
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3. Mengucapkan do‟a sebelum dan/ atau sesudah 

melakukan sesuatu; 

4. Mengenal perilaku baik/ sopan dan buruk; 

5. Membiasakan diri berperilaku baik; dan 

6. Mengucapkan salam dan membalas salam.
29

  

 

f. Nilai-nilai Moral Keagaaman yang Harus 

Diinternalisasi pada Anak 

  Nilai-nilai menurut Pandangan Islam yang 

harus ditanamkan pada pendidikan anak usia dini 

adalah: 

1. Nilai Keimanan 

Iman secara umum dapat dipahami 

sebagai suatu keyakinan yang dibenarkan di 

dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan 

dibuktikan dengan amal perbuatan yang 

didasari niat yang tulus dan ikhlas dan selalu 

mengikuti petunjuk Allah SWT serta sunah 

Nabi Muhammad SAW.
30

  

Dalam Al- Qur‟an terdapat sejumlah ayat 

yang menunjukkan kata-kata iman, diantaranya 

terdapat pada firman Allah surat Al-Anfal ayat 

2: 

                                                           
29

  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan 

Menteri Pendidikan, 21. 
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“Sesungguhnya orang –orang yang beriman 

ialah mereka yang bila disebut nama Allah 

gemetarlah hati mereka, dan apabila 

dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman 

mereka (karenanya), dan hanya kepada 

Tuhanlah mereka bertakwa”. (QS. Al Anfal: 

2).
31

 

Najib Khalid Al-Amir menjelaskan 

bahwa, pembinaan keimanan merupakan 

pembinaan yang pertama kali harus 

ditanamkan dalam jiwa dan pikiran anak 

sehingga pengembangan fitrah bagi manusia 

yang mempunyai sifat dan kecenderungan 

untuk mengakui dan mempercayai adanya 

Tuhan.
32

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, nilai 

keimanan merupakan nilai pertama yang 

ditanamkan pada anak usia dini, karena pada 

usia tersebut anak cenderung bersifat imitative. 

Mereka juga masih berimajinasi dalam 

berfikir. Kebanyakan dari mereka masih 
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menyerupakan Tuhan dengan berfikir. Jika 

Tuhan itu maha melihat dan mendengar berarti 

mata besar dan telinga besar.
33

 

Peran orang tua sangat berpengaruh bagi 

tingkat keimanan anak melalui bimbingan 

orangtua. Anak dapat dibimbing untuk 

mengenal siapa itu Tuhan, sifat-sifat Tuhan, 

bagaimana kewajiban manusia terhadap 

Tuhan. Dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan 

dalam surat Luqman ayat 13: 

                   

               

“Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 

kepanya: “ Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar”. (QS. Luqman: 13).
34

 

 

2. Nilai Ibadah 

Ibadah dalam Islam secara garis besar 

terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ibadah 

mahdah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu 

mahdah (ibadah umum). Ibadah mahdah 

                                                           
 

33
 Ibid.  

 
34

 Al-Qur‟an, 27:13.  



23 

 

 

meliputi shalat, puasa, zakat dan haji. 

Sedangkan ibadah ghairu mahdah meliputi 

shodaqoh, membaca al-qur‟an dan lain 

sebagainya.
35

 

Penanaman nilai ibadah pada anak 

dimulai dari dalam keluarga. Karena anak 

masih kecil lebih menyukai kegiatan-kegiatan 

ibadah yang nyata seperti melaksanakan shalat. 

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud: 

ُمُرْوا َأْوََلدَُكْم بِالصَََّلِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِنْْيَ 
َ ا َوُهْم أَبْ َناُء َ ْ ِر ِسِنْْيَ  َوفَ رِّقُ ْ ا  َواْارِبُ ْ ُهْم َ َ   ْ

نَ ُ ْم ِ  اْلَ َ اِاعِ   بَ   ْ
Dari Abdul Malik bin Rabi’ bin Sabrah dari 

ayahnya dari kakeknya, yaitu Sabran bin 

Ma’bad Al Juhni R.A. Dia berkata: Nabi 

SAW. Bersabda:” Suruhlah anak-anak 

mengerjakan shalat, apabila telah berumur 

tujuh tahun dan pukullah dia karena 

meninggalkannya apabila telah berumur 

sepuluh tahun”. (H.R. Abu Dawud).
36

 

 

                                                           
 35 Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak, 

23.   
36

 HR. Abu Dawud Abu Dawud, no. 495, dalam Syarhus 

Sunnah, II/406, no. 505 dengan sanad hasan, dalam al-Majmû’ dan 

Riyâdhush Shâlihîn.  
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Menurut Norma Tarazi, orangtua harus 

mengingatkan anak untuk melakukan shalat 

secara terus menerus ketika mereka sudah 

berusia tujuh tahun bahkan sepuluh tahun 

dengan lembut namun tegas.
37

 

Jadi, kewajiban melaksanakan shalat itu 

harus diajarkan sejak dini, lebih baik lagi bila 

diajarkan pada anak usia dini. Mereka mulai 

diajarkan bacaan shalat dan gerakan shalat, 

meskipun mereka belum berusia tujuh tahun 

tetapi pengenalan tentang ibadah shalat itu juga 

sangat penting. Penanaman ibadah shalat ini 

dapat dilakukan pada pendidikan anak usia dini 

melalui kegiatan sebagai berikut: 

a. Guru membimbing anak untuk 

mempersiapkan shalat. 

b. Guru memperkenalkan wudlu, pakaian 

bersih dan suci, mushola dan sebagainya. 

c. Guru menjelaskan batasan-batasan aurat 

bagi laki-laki dan perempuan dalam shalat. 

d. Anak mempraktikkan shalat berjama‟ah 

dalam kelompok kecil dan belajar untuk 

mengikuti imam. 

e. Anak dilatih untuk tenang dan menjawab 

ketika mendengarkan adzan. 

f. Membiasakan anak untuk melaksanakan 

shalat tepat pada waktunya.
38
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3. Nilai Akhlak 

Akhlak adalah kata jamak dari khuluq. 

Kata khuluq adalah lawan dari kata khalq. 

Khuluq yang menurut bahasa berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 
39

 

Akhlak adalah sesuatu yang telah tercipta 

atau terbentuk melalui sebuah proses. Karena 

sudah terbentuk akhlak disebut juga dengan 

kebiasaan. Dalam pengertian sehari-hari 

akhlak umumnya disamakan artinya dengan 

budi pekerti, kesusilaan, sopan santun. Tidak 

berbeda dengan arti moral, ethic dalam bahasa 

Inggris.
40

 

Dalam bahasa Yunani, pengertian akhlak 

ini dipakai kata ethos, ethiko yang kemudian 

menjadi etika. Manusia akan menjadi 

sempurna jika mempunyai akhlak terpuji (al-

akhlaq al-muhammad) serta menjauhkan 

segala akhlak tercela (al-akhlaq al-

mazmumah).
41

 

Akhlak bersumber pada Al-Qur‟an, 

wahyu Allah yang tidak diragukan 

kebenarannya, dengan Nabi Muhammad SAW. 

Sebagai figur dari akhlak Al-Qur‟an suri 
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tauladan. Sebagaimana terdapat dalam Al-

Qur‟an surat Al- Ahzab ayat 21: 

                 

                     

 “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).
42

 

 

Nilai akhlak menurut Norma Tarazi yaitu 

apabila anak dibesarkan dengan bimbingan 

akhlak yang mulia dari orangtua dan 

lingkungan yang kondusif maka ia akan 

memiliki banyak figur untuk diteladani dan 

membantu dalam perkembangan pribadi yang 

Islami pada diri anak. Karena akhlak pada anak 

terbentuk dengan meniru, bukan nasihat atau 

petunjuk. Anak selalu mengikuti tingkah laku 

orangtuanya. Maka diharapkan orangtua 

sebagai pendidik utama untuk lebih berhati-

hati dalam bertindak dan memberikan yang 

baik.
43
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Di samping itu juga, anak harus 

menghormati dan berbuat baik kepada kedua 

orangtua. 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-

bapaknya: ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu”. (QS. Luqman: 14).
44

  

 

g. Langkah-langkah untuk Mengembangkan 

Moral Keagamaan Anak 

 Pada jenjang Taman Kanak-Kanak, anak 

lebih diperkenalkan pada realitas hidup bersama 

yang mempunyai aturan dan nilai hidup. Proses ini 

dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan 

yang membuat anak senang dan merasakan 

kebaikan dan tatanan dari nilai hidup tersebut. 
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Langkah-langkah untuk mengembangkan hal 

tersebut diantaranya
45

: 

1. Religiusitas (Religiousity) 

Religiusitas pada anak usia dini dapat 

dikenalkan dengan cara membiasakan diri 

bersyukur dan berterima kasih kepada Allah 

SWT yang akan membawa suasana hidup yang 

menyenangkan. Untuk melatih hal ini sehingga 

menjadi suatu kebiasaan yang dapat dilakukan 

secara dini pada masa pendidikan hendaknya 

dengan membiasakan berperilaku baik seperti 

dalam berdo‟a sebelum atau sesudah melakukan 

sesuatu, berdo‟a sebelum dan sesudah tidur, 

berdo‟a sebelum dan sesusah belajar, berdo‟a 

sebelum dan sesudah makan, dan lain 

sebagainya.
46

 

Selain berdo‟a nilai religiusitas juga 

dapat ditanamkan melalui kegiatan bernyanyi 

yang sederhana. Kegiatan menyanyi akan 

memperkenalkan dan mengajarkan kepada anak 

untuk bersyukur dan berterima kasih. Lagu 

kanak-kanak yang bernuansa Islami juga akan 

membawa anak untuk selalu mengembangkan 

keagamaan mereka melalui penghayatan dari 

lagu tersebut.
47
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2. Sosialitas 

Anak yang terbiasa hidup dalam lingkup 

keluarga yang penuh dengan pendampingan, 

pengawasan dan fasilitasnya cukup berada, 

bahkan mungkin berlebih akan menjadikan 

anak cenderung bersifat egosentris. Situasi 

dalam kehidupan bermasyarakat jauh berbeda 

dengan situasi di dalam keluarga. Sikap hidup 

mau berbagi, saling memperhatikan, saling 

menyadari dan saling melengkapi satu sama 

lain perlu ditanamkan mulai dari sejak kecil. 

Pujian perlu diberikan kepada anak-anak yang 

mau berbagi, mau memperhatikan dan saling 

memberi dan menerima dari teman-temannya 

bermain, bahwa apa yang dilakukan adalah baik 

dan perlu dilakukan secara terus-menerus dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebaliknya sikap 

egosentris dan mau menang sendiri harus 

ditinggalkan dan dijauhi agar dapat 

bermasyarakat dengan teman-temannya dengan 

rasa tertib dan aman.
48

 

Melihat yang demikian itu, sikap 

sosialitas pada anak dapat diajarkan dengan 

cara pihak sekolah menyediakan alat permainan 

yang jumlahnya terbatas untuk anak-anak, 

selanjutnya guru mengajak anak untuk mulai 

memperhatikan sesamanya, mau berbagai dan 
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menyadari bahwa dalam kehidupan bersama 

dalam masyarakat perlu ada aturan, saling 

memperhatikan dan saling mendukung. Anak 

diajak bersikap terbuka, rendah hati, saling 

menerima dan mau berbagi serta tidak egois. 

Langkah awal yang bisa dilakukan berupa sikap 

dan perilaku mau berbagi mainan dengan 

teman, mau bergantian dengan teman serta 

tidak asyik dengan kepentingan dan 

kemauannya sendiri.
49

  

3. Gender 

Pengenalan gender pada anak perlu 

ditanamkan sejak dini, misalnya dengan cara 

disosialisasikan kepada anak melalui permainan 

dan kegiatan bersama yang tidak membedakan 

antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan 

yang ada bukanlah menunjukkan perbedaan 

yang esensial, tetapi pembedaan yang 

berdasarkan kebiasaan belaka. Secara esensial 

perempuan sebenarnya bukanlah makhluk yang 

lemah dan perlu dikasihani, melainkan 

sebaliknya ia adalah makhluk yang kuat dan 

memiliki potensi yang bisa dioptimalkan 

eksistensinya. Mindset dan pandangan yang 

demikian harus ditanamkan pada diri anak-anak 

di sekolah. Begitu juga anak laki-laki, bukanlah 

identik  dengan kasar dan hanya mengandalkan 

otot. Hal ini pun harus disosialisasikan sejak 

                                                           
 

49
 Ibid.  



31 

 

 

dini di lingkungan sekolah melalui permainan 

kegiatan bersama yang tidak membedakan 

antara laki-laki dan perempuan.
50

 

4. Keadilan 

Nilai keadilan dapat ditanamkan dalam 

pendidikan tingkat kanak-kanak dengan cara 

memberi kesempatan yang sama untuk semua 

anak baik laki-laki maupun perempuan untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

baik melalui kegiatan menyanyi, permainan 

maupun tugas-tugas lainnya. Apabila ada anak 

yang mendominasi, dapat diberikan 

pemahaman dan pengertian sederhana untuk 

bergantian dengan yang lain. Dalam hal ini guru 

dituntut agar bersungguh-sungguh 

memperhatikan anak satu persatu. Guru harus 

lebih dekat dengan anak dan selalu 

memperhatikan siapa yang sudah mendapat 

kesempatan dan siapa yang belum, siapa yang 

menonjol dan siapa yang membutuhkan 

perhatian dan dorongan untuk maju dan lebih 

berani tampil.
51

  

5. Demokrasi 

Nilai demokrasi dapat ditanamkan dan 

diajarkan sejak dini melalui kegiatan 

menghargai perbedaan yang tahap demi tahap 

harus diarahkan pada pertanggungjawaban yang 

                                                           
 

50
 Ibid. 

 
51

 Ibid. 

31 



32 

 

 

benar dan sesuai dengan nalar anak. Untuk 

memulainya di lingkungan sekolah taman 

kanak-kanak dapat dilakukan melalui kegiatan 

menggambar. Anak diberi kebebasan untuk 

menggambar sesuai dengan imajinasi dan 

kreatifitasnya masing-masing. Apapun hasilnya, 

anak tetap diberi apresiasi. Apresiasi yang 

diberikan merupakan bagian dari penghargaan 

akan perbedaan.
52

  

6. Kejujuran 

Kejujuran merupakan salah satu bentuk 

kecerdasan moral. Anak yang memiliki sifat 

jujur dianggap memiliki kecerdasan moral 

cukup baik. Menanamkan kecerdasan moral 

seperti kejujuran kepada anak jauh lebih sulit 

dibanding melatih kecerdasan intelegensinya. 

Akan tetapi, penanaman nilai kejujuran dapat 

dilakukan melalui kegiatan keseharian yang 

sederhana dan sebagai suatu kebiasaan, yaitu 

perilaku yang dapat membedakan milik pribadi 

dan milik orang lain. Kemampuan dasar untuk 

membedakan merupakan dasar untuk bersikap 

jujur. Oleh karena itu, dapat dikombinasikan 

dengan kebiasaan dan sopan santun dalam hal 

pinjam-meminjam. Apabila mau menggunakan 

barang hak milik orang lain, selalu meminta 

izin dan setelah selesai harus 
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mengembalikannya dan selalu mengucapkan 

terima kasih.
 53 

Begitu juga apabila menemukan barang 

milik orang lain selalu mengumumkan atau 

menyerahkannya kepada guru untuk 

diumumkan pada teman-teman pada 

kesempatan lain. Kemudian sebagai 

kompensasi dan bentuk perhatian guru atas 

perilaku dan sikap baik dan benar dari anak 

tadi, guru memberikan pujian secara terbuka di 

hadapan teman-temannya bahwa, sikap dan 

tindakan yang dilakukan temannya adalah benar 

dan perlu ditiru juga oleh teman-temannya. Hal 

seperti ini akan berdampak baik pada sikap dan 

perilakunya di masyarakat kelak.
54

 

7. Kemandirian 

Pada awal pertama kali masuk sekolah 

Taman Kanak-Kanak, anak-anak biasanya tidak 

mau ditinggalkan oleh orangtua atau 

pengasuhnya. Hal seperti inilah yang sering 

menghambat kemandirian anak. Akan tetapi hal 

tersebut dapat diatasi melalui kegiatan bersama, 

anak diajak untuk terbiasa dan senang bermain 

dengan teman sebayanya. Dengan perasaan 

senang bermain bersama teman sebayanya, 

setahap demi setahap anak mulai siap untuk 
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sekolah tanpa harus ditunggui. Pada tahap 

selanjutnya yang perlu dilakukan oleh guru 

adalah membiasakan anak untuk membereskan 

dan mengembalikan mainan ke tempat yang 

sudah ditentukan. Kemandirian yang sederhana 

ini juga membawa anak pada sikap memiliki 

atas barang-barang yang dipakainya, serta tidak 

membiarkan tergeletak dan berantakan. Anak 

dibiasakan hidup tertib dan teratur serta 

bertanggungjawab terhadap terhadap kegiatan 

yang telah dilakukan.
 55

 

8. Daya Juang 

Penanaman nilai daya juang di 

lingkungan Taman Kanak-Kanak terlihat pada 

kegiatan secara berkala, anak diajak jalan-jalan 

yang wajar, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu 

dekat. Kemampuan menempuh jarak tertentu 

menjadi dasar untuk mengembangkan daya 

juangnya. Melalui kegiatan ini anak juga diajak 

mengenal alam sekitar dan cara hidup bersama 

di jalan umum seperti disiplin, tertib, hati-hati 

untuk keselamatan diri dan bersama, 

menghargai kebersihan dengan tidak 

membuang sampah sembarangan. Disamping 

itu anak juga diajak mencintai dan mengakui 

kebesaran Allah SWT yang menciptakan 

keindahan alam semesta ini, serta berusaha 
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mensyukuri nikmat yang diberikan dengan cara 

menjaganya.
56

 

9. Tanggung Jawab 

Nilai tanggungjawab di sekolah Taman 

Kanak-Kanak harus ditanamkan kepada anak 

tepatnya ketika ia di dalam kelas. Hal ini dapat 

dilakukan melalui kegiatan permainan atau 

tugas-tugas yang menggunakan alat. 

Tanggungjawab ini seperti halnya menjaga agar 

alat permainan tidak mudah rusak, berani 

melaporkan apabila alat permainan rusak 

merupakan awal pembentukan sikap dan 

perilaku bertanggungjawab. Melalui kegiatan 

dan kebiasaan seperti itu, anak-anak diajarkan 

untuk tahu bagaimana menjaga dan memelihara 

permainan dan peralatan yang digunakan.
 57

 

10. Penghargaaan Terhadap Sekitar  

Penghargaan terhadap alam dapat 

ditumbuhkan dengan cara mengajak dan 

mengajari anak memelihara tanaman di sekolah. 

Anak diajak berkebun dan diberi 

tanggungjawab memelihara satu tanaman, serta 

tidak membuang membuang sampah 

sembarangan. Menjaga dan memelihara 

tanaman merupakan awal untuk mencintai 
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lingkungan alam yang lebih luas lagi di jagat 

semesta ini.
58

 

Pembentukan sikap, dan pembinaan 

moral dan pribadi pada umumnya terjadi 

melalui pengalaman sejak kecil. Pendidik atau 

pembimbing utama dan pertama adalah 

orangtua kemudian guru.Semua pengalaman 

yang dilalui anak pada masa kecil merupakan 

unsur terpenting dalam hidupnya. Sikap anak 

terhadap agama didapat melalui pengalaman 

yang didapat dari orangtua serta keluarga, 

kemudian diperbaiki dan dikembangkan di 

sekolah. Adapun latihan keagamaan yang 

menyangkut akhlak dan ibadah sosial yang 

sesuai dengan ajaran agama lebih penting 

dibandingkan dengan penjelasan dengan kata-

kata yang bersifat teoritis. Latihan disini 

dilakukan melalui contoh yang diberikan oleh 

guru atau orangtua. Oleh karena itu, pendidik 

agama hendaknya mempunyai kepribadian yang 

dapat mencerminkan ajaran agama yang akan 

diajarkan kepada anak didiknya, dan sikapnya 

dalam melatih kebiasan-kebiasaan yang baik 

yang sesuai dengan ajaran agama dan 

hendaknya diberikan dengan cara yang 

menyenenagkan dan tidak kaku.
59
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Demikian halnya pada pengembangan 

moral keagamaan pada anak, juga harus 

dilakukan dengan latihan-latihan langsung dan 

dibiasakan untuk melakukan terus menerus 

sehingga nilai-nilai moral keagamaan tidak 

hanya sebatas pengetahuan tentang apa dan 

bagaimana moral agama itu sendiri, tetapi 

bagaimana nilai-nilai moral keagamaan yang 

ada diterapkan dan dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari.
60

 

 

h. Hasil dari Internalisasi Nilai-nilai Moral 

Keagamaan 

Sikap dapat didefinisikan sebagai 

kecenderungan afektif suka tidak suka pada suatu 

objek sosial tertentu. Sebagai misal seorang sadar 

bahwa mandi itu penting bagi kesehatan badan, 

meskipun cuaca pagi sangat dingin, maka dia 

paksakan dirinya untuk selalu mandi di waktu pagi 

setiap hari. Dalam konteks ini, orang tersebut 

mandi karena adanya objek sosial yang 

berhubungan dengan kesehatan badan, suka tidak 

suka, meskipun cuaca dingin ia tetap melakukan 

aktivitas mandi di waktu pagi setiap hari.
61
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Definisi sikap merupakan ekspresi afek 

seseorang pada obyek sosial tertentu yang 

mempunyai kemungkinan rentangan dari suka 

sampai tak suka. Obyek-obyek sosial tertentu dapat 

beraneka ragam, mungkin orang mungkin tingkah 

laku orang, mungkin lembaga kemasyarakatan, 

atau lainnya.
62

 

Ditinjau dari kategori sikap di atas, maka 

sikap seseorang terhadap sesuatu obyek tertentu 

dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut atau 

yang melatarbelakangi seseorang tersebut sebagai 

pengalaman hidupnya. Orang yang telah tertanam 

dan terkristal nilai-nilai tertentu dalam mental atau 

kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan 

merespon sesuatu tersebut akan diwarnai oleh nilai-

nilai yang diyakininya. Dengan demikian 

internalisasi nilai-nilai moral keagamaan sejak usia 

dini, akan berpengaruh terhadap sikap anak 

dikehidupan dewasa nanti. Oleh karenanya 

internalisasi nilai-nilai moral keagamaan kepada 

anak perlu dilakukan sedini mungkin. Sikap 

biasanya dikaitkan dengan perilaku. Perilaku 

merupakan manifestasi dari respon atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus lingkungan sosial 

tertentu.
63
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Perilaku termasuk dalam domain 

psikomotor. Dalam pandangan Noeng Muhadjir 

perilaku tidak sekedar psikomotor tetapi 

merupakan performance kecakapan. Kecakapan 

berkaitan dengan aspek-aspek kecepatan, 

ketepatan, dan stabilitas suatu respon atau reaksi 

terhadap suatu stimulasi lingkungan. Lebih lanjut 

Noeng Muhadjir mengemukakan tinjauannya 

tentang beberapa jenis kecakapan yang 

berhubungan dengan kesuksesan seseorang dalam 

menempuh kehidupan, antara lain yaitu: kecakapan 

berempathy (kecakapan yang berhubungan dengan 

tingkah laku sosial), kecakapan intelektual, 

kecakapan mental (ketahanan atau ketangguhan 

mental), kecakapan dalam mengelola hasrat atau 

motivasi dan kecakapan dalam bertingkah laku 

sesuai etika masyarakat (watak baik buruk).
64

 

Berdasarkan beberapa jeni kecakapan 

tersebut di atas, perilaku yang dimaksud lebih 

cenderung mengarah pada perilaku yang 

behubungan dengan kecakapan (performance) 

dalam bertindak (watak baik dan buruk) sesuai 

ukuran norma (etika/adab) ajaran Islam. Jadi 

perilaku yang dimaksud disini lebih dekat dengan 

istilah akhlak dalam tinjauan Islam. Sebagai missal 

perilaku makan dengan menggunakan tangan kanan 

dan dengan berdo‟a terlebih dahulu merupakan 
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perilaku (akhlak) yang sesuai dengan etika/adab 

Islam.
65

 

 

5. Pengertian Akhlak Mahmudah Anak Usia Dini 

 Akhlak dapat digolongkan pada akhlak 

mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak 

mahmudah adalah segala macam sikap dan tingkah 

laku yang baik (yang terpuji). Sebaliknya akhlak 

mazmumah adalah segala macam sikap dan tingkah 

laku yang tercela.
66

 Beberapa contoh sikap dan 

perilaku dari akhlak mahmudah ialah antara lain: 

berbuat baik, berbakti kepada orang tua, tolong 

menolong, silaturrohim, merendahkan diri, sabar, 

dan lemah lembut. Bentuk-bentuk akhlak 

mazmumah antara lain: sombong, kikir dan bakhil, 

mencaci dan mencela, dan dusta.
67
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada 

hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung 

dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan 

hal yang esensial.
68

  

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan 

analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 

individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
69

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 
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C. Lokasi Penelitian  

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Peneliti tertarik mengambil lokasi di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo ini 

karena ingin mengetahui tentang penanaman nilai-nilai 

moral keagamaan serta langkah-langkah yang dilakukan 

guru dalam menanamkan nilai-nilai moral keagamaan 

untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini.. 

Selain itu disana termasuk sekolah PAUD yang 

memiliki jumlah sisiwa yang banyak dan termasuk 

sekolah favorit. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lainnya. Sumber data dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Maka yang dijadikan sumber data adalah 

sebagai berikut
70

 : 

a. Informan yang meliputi Kepala Sekolah dan pendidik 

kelompok A1 dan A2 Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ponorogo. 
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b. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen 

lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan 

lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini  

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subyek). Teknik yang 

digunakan peneliti yaitu : 

6. Wawancara  

Wawacara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
71

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam artinya 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan sehingga dengan wawancara 
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mendalam ini data-data dapat terkumpul secara 

maksimal. 

Orang-orang yang dijadikan informan 

meliputi Kepala Sekolah Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, dan guru 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data tentang nilai-nilai moral 

keagamaan yang diinternalisasikan untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah, langkah-langkah 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai moral 

keagamaan untuk meningkatkan akhlak mahmudah 

anak usia dini dan hasil dari internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan untuk meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini. 

7. Observasi  

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-

fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.
72

 

Dengan teknik ini peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek penelitian, 

karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada 

waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. 

8. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, 
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sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.
73

 

“Rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan 

yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya 

suatu peristiwa atau memenuhi accounting. 

Sedangkan “dokumen” digunakan untuk mengacu 

atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan 

secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-

surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto, dan 

sebagainya. 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan 

dalam penelitian ini, mengingat (1) sumber ini 

selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari 

konsumsi waktu; (2) rekaman dan dokumen 

merupakan sumber informasi yang stabil, baik 

keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang 

terjadi dimasa lampau, maupun dapat dianalisis 

kembali tanpa mengalami perubahan; (3) rekaman 

dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

kaya, secara konstektual relevan dan mendasar 

dalam konteknya ;  (4) sumber ini sering 

merupakan pernyataan yang legal yang dapat 

memenuhi akuntalibitas. Hasil pengumpulan data 

melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format 

transkip dokumentasi.
74

 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data mengenai profil lembaga 
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Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo dan penanaman nilai-nilai moral 

keagamaan pada anak usia dini di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai 

dilapangan. Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisi data kualitatif, mengikuti konsep 

yang diberikan Miles Huberman, yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas 

datanya sampai jenuh. 
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Aktivitas dalam analisis data meliputi :
75

 

 

Gambar. 3.1. Teknik Aktivitas dalam Analisis Data 

Menurut Miles Huberman 

Keterangan : 

a. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 

b. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 
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pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat katagori. Dengan demikian data yang 

telah direduksikan memberi gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

c. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut sudah 

menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

d. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.
76

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 
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demikian terdapat triangulasi sumber, triangualsi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.  

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagi 

contoh, untuk menguji kreadibilitas data tentang 

perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian 

data yang telah diperoleh dapat dilakukan dengan 

guru, teman murid yang bersangkutan, dan orang 

tuanya. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian 

kreadibilitas data tersebut, menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau 

yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas 

data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari pada saat nanti sumber masih 
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segar, belum banyak masalah, akan memberikan data 

yang lebih valid sehingga lebih kredibel.
77

 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :  

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta dalam 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi; analisi selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

Tarbiyatul Athfal “Al-Manaar” Al-Islamiyah 

merupakan sekolah setara dengan Taman Kanak-

kanak yang berstatus swasta dan terletak tidak jauh 

dari pusat kota Ponorogo, yaitu ± 5 km kearah 

selatan. Tepatnya di Jalan Sunan Kalijaga No. 09 

Ngabar Siman Ponorogo, Email: 

taalmanar@yahoo.com. Lembaga ini di bawah 

naungan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar. 

Lembaga ini mempunyai Nomor Statistik 

101235020221, didirikan pada tahun 1960, dengan 

nama “Raudhatul Athfal” (Taman Kanak-kanak 

Islam). Adapun pencetusnya adalah KH. Ibrohim 

Thoyyib, bersama ibu Sabisri yang sekaligus sebagai 

pengasuh pertama pada saat itu. Adapun anak 

didiknya pada saat itu berjumlah 25 anak. 

Taman Kanak-kanak Islam pada saat itu 

masih mengalami banyak kesulitan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, bimbingan dan latihan. 

Adapun kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: 

1. Tempat yang belum strategis (bertempat di 

rumah ibu Sarah, adik KH. Ibrohim Thoyyib) 
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2. Belum ada alat komunikasi, seperti alat peraga 

pembelajaran, gambar-gambar, dan lain-lain. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. 

4. Tenaga pendidik masih satu orang. 

Walaupun berbagai macam bentuk kesulitan 

yang telah dialami oleh para pendiri dan pendidik 

ini, disebabkan sebagian masyarakat desa Ngabar 

dalam keadaan krisis akhlaq dan agama, sehingga 

mereka menjadi penghalang pencapaian 

perkembangan pendidikan di Taman Kanak-kanak 

Islam ini.Namun, dengan niat yang kuat dan ikhlas 

untuk berjuang mewujudkan cita-cita mulia ini. 

Pada tahun 1961 Taman Kanak-kanak Islam 

ini diberi nama “Al-Manaar” dengan iringan doa 

semoga Taman Kanak-kanak itu dapat berkembang 

sesuai dengan harapan para pendiri. 

Taman Kanak-kanak tersebut pada saat itu 

selalu mendapatkan bimbingan KH. Ibrohim 

Thoyyib dan juga diawasi oleh para ibu pengurus 

Taman Kanak-kanak. 

Pada tanggal 1 Juni 1981, Tarbiyatul Athfal 

telah memperoleh sertifikat terdaftar atas nama 

Menteri Agama Kantor Wilayah Departemen 

Agama. Dan pada tanggal 4 Desember 1984 

memperoleh Sertifikat Terdaftar atas nama 

Departemen Agama Propinsi Jawa Timur dengan 

nomor NSS 06.02/861/ket 1984. Dengan demikian 

Tarbiyatul Athfal “Al-Manaar” setara dengan 

Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal yang berada 
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di bawah naungan Kementerian Agama Republik 

Indonesia. 

Sesuai dengan perkembangan zaman, 

Alhamdulillah TA “Al-Manaar” Al-Islamiyah 

Ngabar hingga saat ini sudah mencapai 57 tahun dan 

selalu aktif dan berjaya serta selalu berbenah untuk 

mengikuti dinamika pendidikan yang semakin 

canggih.
78

 

 

2. Visi, Misi dan TujuanTarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

a. Visi Tarbiyatul Athfal “Al-Manaar” Al-

Islamiyah 

 “Mencetak generasi pra sekolah yang cerdas, 

terampil, mandiri, berjiwa pesantren dan 

Qurrotul „A‟yun” 

b. Misi Tarbiyatul Athfal “Al-Manaar” Al-

Islamiyah 

1) Optimalisasi pembelajaran calistung dan 

BTQ 

2) Optimalisasi hafalan anak yang meliputi; 

surat-surat pendek, hadits dan doa-doa 

3) Menanamkan nilai-nilai karakter baik yang 

berbasis Pesantren 

4) Menciptakan lingkungan belajar yang 

representatif, aman dan nyaman 
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5) Menyiapkan anak dengan pembelajaran 

yang holistic terintegratif 

c. Tujuan Umum 

1) Tuntas dalam belajar motorik kasar dan 

motorik halus 

2) Menyiapkan peserta didik mampu bersaing 

pada jenjang SD/MI 

3) Memiliki karakter yang baik dan berjiwa 

pesantren 

4) Sehat jasmani dan rohani 

d. Tujuan Khusus 

1) Memiliki keterampilan khusus (life skill) 

2) Memiliki pembiasaan yang baik 

3) Mandiri dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.
79

 

 

3. Profil Singkat Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo 

1. Profil Singkat Sekolah 

a. Identitas Sekolah 

TA “AL-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo memiliki Organisasi 

Penyelenggara yaitu Pondok Pesantren 

“Wali Songo” Ngabar, berdiri pada tahun 

1960 yang memiliki luas bangunan 540 m² 

dan berstatus sekolah swasta milik sendiri. 

Lembaga ini melaksanakan Kegiatan Belajar 
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Mengajar pada waktu pagi hari. Lembaga ini 

berlokasi di pedesaan Jalan Sunan Kalijaga 

No. 09, Desa Ngabar, Kecamatan Siman, 

Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, 

dan memiliki kode pos 63471. Jarak lembaga 

ini ke Pusat Kecamatan ± 2 km dan jarak ke 

Pusat Otoda ± 7 km. Lembaga ini memiliki 

NSS 101235020221 yang terakreditasi B 

Tahun 2008. Status lembaga ini swasta dan 

memiliki kelompok sekolah terbuka.    

b. Alamat, Letak Geografis, dan Peta Lokasi 

1) Alamat Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo 

TA “Al-Manaar” Al-Islamiyah Ngabar  

berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga No. 09 

Desa Ngabar  Kecamatan Siman   

Kabupaten Ponorogo. Kode Pos 63471 

2) Letak Geografis 

Dari Aloon–aloon kota Ponorogo ke arah 

selatan menuju jalan Ponorogo-

Trenggalek sampai terdapat papan  nama 

Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar 

di kiri jalan, belok ke kiri ± 800 meter 

masuk desa Ngabar.Sebelahkanan jalan 

ada Gapura PP “Wali Songo” Ngabar, di 

situlah letak TA “Al-Manaar” Al-

Islamiyah yang tepatnya berada di barat 

daya lapangan kompleks Pondok 
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Pesantren “Wali Songo” Ngabar.Dalam 

lingkup Pondok Pesantren “Wali Songo” 

Ngabar ada jenjang TA, MI, TM-I, TMt-I 

dan Perguruan Tinggi IAIRM. 

3) Peta Lokasi Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo yaitu: 

a) Kantor Guru dan Ruang Kepala 

Sekolah terletak di sebelah utara; 

b) Ruang Kelas B2, A2 dan A1 terletak di 

sebelah selatan Ruang Kepala Sekolah; 

c) Ruang Kelas B3, Ruang UKS, dan 

Ruang Kelas B1 terletak di sebelah 

selatan; 

d) Dapur terletak di belakang halaman 

area bermain sebelah selatan; 

e) Ruang Kelas Kelompok Bermain 

Terarah & Perpustakaan terletak di 

sebelah timur dapur; 

f) Tempat Wudhu, Toilet Guru, dan toilet 

siswa terletak di sebelah utara Kantor 

Guru; 

g) Kolam ikan dan area parkir terletak di 

sebelah barat Toilet Guru; 

h) Halaman sekolah terletak di sebelah 

selatan area parkir; 

i) Halaman area bermain terlatak di 

belakang sebelah utara dapur dan 

Ruang Kelas Kelompok Bermain 

Terarah & Perpustakaan;  
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j) Gudang terletak di sebelah timur 

halaman area bermain.
 80

 

 

4. Sarana dan Prasarana Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 Untuk memperlancar segala kegiatan yang 

telah diprogramkan,Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo memiliki fasilitas-

fasilitas yang membantu memperlancar kegiatan 

tersebut meliputi: 

a. Ruangan / Sentra : Bahan Alam memiliki 

barang antara lain: 

1) Finger Printing yang berjumlah 3 dalam 

keadaan baik; 

2) Bantalan Stampel yang berjumlah 15 dalam 

keadaan baik; 

3) Tinta Stampel yang berjumlah 2 pack dalam 

keadaan baik; 

4) Pewarna Makanan dalam keadaan baik; 

5) Spon yang berjumlah 3 dalam keadaan baik; 

6) Baskom Stainless yang berjumlah 2 dalam 

keadaan baik; 

7) Baskom Plastic yang berjumlah 3 dalam 

keadaan baik; dan 

8) Saringan yang berjumlah 1 dalam keadaan 

baik. 
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b. Ruangan / Sentra : Persiapan I memiliki barang 

antara lain: 

1) Puzzle Angka, Puzzle Huruf, Puzzle Sesuai 

Tema dalam keadaan baik; 

2) Pohon Angka dalam keadaan baik; 

3) Kartu Huruf dalam keadaan baik; 

4) Kotak Merjan dalam keadaan baik; 

5) Stik Angka dalam keadaan baik; 

6) Stik Huruf dalam keadaan baik; 

7) Kancing dalam keadaan baik; 

8) Bombix dan Bombix Huruf dalam keadaan 

baik; 

9) Balok dalam keadaan baik; 

10) Manik-manik dalam keadaan baik; 

11) Sedotan dalam keadaan baik; 

12) Menjahit dalam keadaan baik; dan 

13) Geometri dalam keadaan baik. 

c. Ruangan / Sentra : Persiapan II memiliki barang 

antara lain: 

1) Puzzle dalam keadaan baik; 

2) Sendok Huruf dengan jumlah 1 set dalam 

keadaan baik; 

3) Kotak Merjan dengan jumlah 15 dalam 

keadaan baik; 

4) Stik Huruf dengan jumlah 1 set dalam 

keadaan baik; 

5) Stik Angka dengan jumlah 1 set dalam 

keadaan baik; 

6) Sedotan dalam keadaan baik; 

7) Bola Huruf dan Angka dalam keadaan baik; 
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8) Manik-manik dalam keadaan baik; 

9) Bongkar Pasang dalam keadaan baik; 

10) Tutup Botol Angka dan Huruf dalam keadaan 

baik; dan 

11) Kartu Huruf dalam keadaan baik. 

d. Ruangan / Sentra : Main Peran memiliki barang 

antara lain: 

1) Puzzle dalam keadaan baik; 

2) Bola Plastik dalam keadaan baik; 

3) Balok dengan jumlah 1 set dalam keadaan 

baik; 

4) Meronce dengan jumlah 5 box dalam 

keadaan baik; 

5) Boneka Bayi dengan jumlah 1 dalam keadaan 

baik; 

6) Boneka Hewan dengan jumlah 8 dalam 

keadaan baik; 

7) Bongkar Pasang dalam keadaan baik; 

8) Alat Memasak dengan jumlah 1 set dalam 

keadaan baik; 

9) Alat Dokter dengan jumlah 1 set dalam 

keadaan baik; 

10) Boneka Tangan dengan jumlah 1 set dalam 

keadaan baik; 

11) Mobil-Mobilan dalam keadaan baik; 

12) Rambu-rambu Lalu Lintas dengan jumlah 1 

set dalam keadaan baik; 

13) Rumah adat dengan jumlah 1 set dalam 

keadaan baik; 

14) Pistol Mainan dalam keadaan baik; 
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15) Keranjang Belanja dengan jumlah 1 dalam 

keadaan baik; dan 

16) Uang Mainan dalam keadaan baik. 

e. Ruangan / Sentra : Imtak memiliki barang 

antara lain: 

1) Mukena dengan jumlah 10 dalam keadaan 

baik; 

2) Sajadah dengan jumlah 11 dalam keadaan 

baik; 

3) Puzzle Huruf Hijaiyah dalam keadaan baik; 

4) Pohon Hijaiyah dalam keadaan baik; 

5) Pohon Angka Arab dengan jumlah 1 dalam 

keadaan baik; 

6) Kartu Arab dalam keadaan baik; 

7) Alat Peraga Wudhu dengan jumlah 1 set 

dalam keadaan baik; 

8) Qur‟an dengan jumlah 10 dalam keadaan 

baik; 

9) Juz „amma dengan jumlah 10 dalam keadaan 

baik; 

10) Buku Do‟a-do‟a dengan jumlah 5 dalam 

keadaan baik; dan 

11) Buku Tuntunan Sholat dengan jumlah 5 

dalam keadaan baik. 
81
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5. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Serta 

Fungsi Personalia Organisasi Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

a. Struktur Organisasi  Majlisu Riyasatil Ma‟had 
 

Pimpinan  : PonPes Wali Songo Ngabar 

YPPW-PPWS  : H. M. Zaki Su‟aidi, Lc., MA 

    (HONS), M.P.I 

Ketua Komite Sekolah : Dra. Hj. Ummi Mahmudah, M.Ag 

Kepala Sekolah : Siti Munawaroh, M.Pd.I 

Wakil Kepala Sekolah : Binti Latifah, S.Pd 

Waka Kurikulum : Niswatun Hasanah, S.Sos. I 

Waka Kesiswaan : Wariyanti, S.Pd.I 

Tata Usaha & Operator : Maria Ulfa Hasanah 

Bendahara : Umi Barokah, S.Pd.I 

Pembelajaran Al-Qur‟an : Niswatun Hasanah, S.Sos. I 

Ekstra Kurikuler : Widia Nibrosul Hidayati 

Pustakawan : Asyiah Wafa‟, S.Pd.I 

Koperasi & Kantin : Mar‟ah Sholikah Amin, S.Ag 

Hubungan Masyarakat : Mar‟ah Sholikah Amin, S.Ag 

Sarana & Prasarana : Eny Kartini, S.Ag 

 

b. Tugas Pokok serta Fungsi Personalia Organisasi 

1) Majlisu Riyasati-l Ma‟had 

a) Wewenang 

Menentukan segala macam 

perencanaan dan kebijakan baik di bidang 

pendidikan dan pengajaran, maupun di 

bidang pembiayaan serta sarana 

pendidikan dan pengajaran. 

b) Tugas 

Bertanggungjawab atas keberhasilan 

segala usaha pendidikan dan pengajaran 

yang diselenggarakan oleh Pondok 

Pesantren “Wali Songo” Ngabar. 
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2) Pimpinan Pondok 

a) Wewenang 

Pimpinan Pondok Pesantren “Wali 

Songo” Ngabar adalah penanggung jawab 

pelaksanaan keputusan-keputusan Majlisu 

Riyasati-l-Ma‟had Pondok Pesantren 

“Wali Songo” Ngabar dan 

bertanggungjawab kepada Majlisu 

Riyasati-l-Ma‟had Pondok Pesantren 

“Wali Songo” Ngabar. 

b) Tugas  

Pimpinan Pondok Pesantren “Wali 

Songo” Ngabar memimpin lembaga-

lembaga Pondok Pesantren “Wali Songo” 

Ngabar dan berkewajiban mengasuh, 

membimbing santri dengan dibantu oleh 

staff pembimbing santri sesuai dengan 

sunnah Pondok Pesantren “Wali Songo” 

Ngabar. 

c. Yayasan (YPPW-PPWS Ngabar) 

1) Mengusahakan optimalisasi pengembangan 

pendidikan dari sisi penyediaan sarana dan 

prasarana pendidikan termasuk fasilitasnya; 

2) Mengusahakan optimalisasi sumber dana dan 

sumber belajar dengan bekerja sama dengan 

berbagai pihak; 

3) Berkonsultasi dengan Konsultan Pendidikan 

terutama yang berkaitan dengan peningkatan 

kualitas pendidikan; 
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4) Memberikan masukan /nasihat kepada 

Pengelola terkait hal-hal yang harus 

dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas 

pendidikan; 

5) Mengangkat dan memberhentikan Pengelola 

dan Tenaga Pengajar; 

6) Berperan aktif membantu penerapan program 

pembelajaran yang telah disusun dalam 

Kurikulum Operasional. 

d. Tugas Komite Sekolah 

1) Mendorong perhatian dan komitmen 

masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu 

2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide 

dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan 

masyarakat 

3) Memberikan masukan dan pertimbangan 

yang terkait dengan pendidikan 

4) Mendorong orang tua dan masyarakat 

berpartisipasi dalam pendidikan guna 

mendukung peningkatan mutu satuan 

pendidikan 

5) Menggalang dana masyarakat dalam rangka 

pembiayaan penyelenggaraan pendidikan 

pada satuan pendidikan 

e. Tugas Kepala Sekolah  

1) Menyusun rencana strategis dan menyusun 

rencana pembelajaran yang melibatkan 

seluruh komponen yang berada di bawah 

lembaga paud; 



64 

 

 

2) Mengkoordinasikan dan melakukan 

pembinaan diktatik dan metodik kepada 

tenaga-tenaga pengajar, tenaga administrasi, 

dan seluruh komponen yang berada di bawah 

lembaga paud; 

3) Memberikan pengarahan tentang tumbuh 

kembang anak, penggunaan prosedur dan dan 

pelaporan perkembangan anak; 

4) Melakukan pembinaan terhadap program dan 

kegiatan yang diselenggarakan guru, dan 

asisten guru (guru pendamping); 

5) Membina kegiatan administrasi kelembagaan; 

6) Membuat perencanaan anggaran sekolah; 

7) Melakukan kegiatan supervisi kepala 

sekolah; 

8) Memberikan berbagai alternatif inovasi dan 

pengembangan pembelajaran; 

9) Bekerja sama dengan pihak lain terutama 

pihak Yayasan dan Pemerintah dalam rangka 

peningkatan kualitas dan mutu pendidikan; 

10) Berperan aktif membantu penerapan program 

pembelajaran yang telah disusun dalam 

Kurikulum Operasional; 

11) Membuat kegiatan promosional lembaga 

paud yang dipimpinnya. 

f. Tugas Wakil Kepala Sekolah 

1) Menyusun perencanaan, membuat program 

kegiatan dan program pelaksanaan 

2) Pengorganisasian 

3) Pengarahan 
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4) Ketenagaan 

5) Pengkoordinasian 

6) Pengawasan 

7) Penilaian  

g. Tugas Bagian Kurikulum 

1) Membantu Kepala Sekolah dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

2) Memasyarakatkan dan mengembangkan 

kurikulum. 

3) Menyusun program pengajaran dan 

mengkordinasikan pelaksanaannya. 

4) Menganalisis ketercapainya target 

kurikulum. 

5) Mengkoordinasikan pengembangan 

kurikulum. 

6) Mengkoordinasikan kegiatan belajar 

mengajar termasuk pembagian tugas 

guru,jadwal pembelajaran,dan evaluasi 

belajar. 

7) Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan 

ujian sekolah 

h. Tugas bagian Kesiswaan 

1) Membantu Kepala Sekolah dalam 

pelaksanaan kegiatan Kesiswaan 

2) Menyusun program kerja pembinaan siswa 

dan mengkordinir pelaksanaannya. 

3) Menyusun program kerja 7K serta 

mengkordinasi pelaksanaannya dengan 

kordinator 7K. 
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4)  Mengkordinir kegiatan upacara sekolah/ 

upacara nasional, apel pagi, kebersihan dan 

senam. 

5) Membuat laporan berkala dan insidentil. 

i. Tugas Tata Usaha dan Operator Sekolah 

1) Membantu fungsi administrasi umum, 

keuangan, sarpras baik dari sekretaris, 

bendahara, maupun kepala sekolah; 

2) Menyusun dan menyajikan data statistik dan 

grafik keadaan siswa dan profil guru dengan 

rapi; 

3) Membuat dan menyiapkan segala hal yang 

berkaitan dengan surat menyurat dan 

dokumen lain yang diperlukan; 

4) Menyiapkan berbagai sarana prasarana, 

khususnya yang dibutuhkan untuk menunjang 

proses pembelajaran. 

5) Selain melakukan verfikasi dan validasi data 

pendidikan paud, tugas dan fungsi operator 

paud adalah sebagai berikut: 

6) Menginstal Aplikasi Penginput Data Sekolah 

yang disebut dengan Aplikasi Dapodikdas, 

termasuk melakukan Update Aplikasi apabila 

aplikasi mengalami pembaruan biasanya Per-

semester; 

7) Menginput semua data Sekolah mulai dari 

Data Sekolah, Kepala Sekolah, PTK, Peserta 

Didik Tenaga Honorer, dan Penjaga 

Sekolah,jadi disini secara garis besar Tugas 

Operator hanya sebagai Peng-input data 
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bukan Pengolah data (kecuali Operator Oleh 

kepala sekolah); 

8) Setelah melakukan Peng-inputan data melalui 

aplikasi Aplikasi Dapodikdas yang telah di 

instal pada Laptop Operator Kemudian 

melakukan tugas Meng-upload data ke Server 

Kemdiknas sebagai Pusat Data; 

9) Mencetak / Print Out Profil Sekolah Sebagai 

Hasil Laporan Pengerjaan; 

10) Melakukan Koreksi Data Jika Ada 

Kesalahan/Perbaikan Data Sekolah kemudian 

mengupload kembali ke Sistem Manajemen 

Pendidikan Kementerian Agama 

j. Tugas Bendahara (Kepala Keuangan) 

1) Membukukan, mengkoordinir dan 

melaksanakan pengumpulan sumbangan dari 

orang tua/wali siswa; 

2) Mempersiapkan rapat dengan orangtua/wali 

siswa dalam upaya dukungan pengumpulan 

dana pendidikan; 

3) Mencarikan biaya operasional paud untuk 

keperluan yang sangat mendesak dan penting; 

4) Membukukan dan mengkoordinir guru dan 

staf paud yang lain dalam peningkatan 

kesejahteraan; 

5) Mendayagunakan uang secara rutin sesuai 

dengan anggaran yang telah ditetapkan 

peruntukannya; 

6) Membuat dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana 
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lembaga paud secara rutin ke Dinas 

Pendidikan tingkat kabupaten / kota; 

7) Membuat pertanggungjawaban laporan 

keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya. 

k. Tugas Bagian Pembelajaran Al-Qur‟an 

1) Menyusun kurikulum pembelajaran A-

Qur'an Metode UMMI 

2) Menyusun jadwal pelajaran Al-Qur'an  

3) Menyampaikan kriteria kenaikan jilid 

4) Membuat kelompok belajar per jilid 

5) Membuat format penilaian 

6) Menghimpun nilai evaluasi 

7) Mengutus untuk mengikuti lomba 

8) Membuat laporan keberhasilan siswa 

9) Mengadakan Munaqosyah jilid 4 bersama 

Tim UMMI Fondation 

10) Mengadakan tahsin Al-Qur'an metode 

UMMI oleh Tim UMMI Fondation 

11) Mengadakan tashih Al-Qur'an metode 

UMMI oleh Tim UMMI Fondation 

12) Mengadakan Sertifikasi Al-Qur'an metode 

UMMI oleh Tim UMMI Fondation 

l. Tugas Bagian Koordinator Ekstra Kurikuler 

1) Menyusun program kerja ekstra kurikuler 

2) Mendata semua angggota ekstrakurikuler 

3) Mendata prestasi yang sudah diperoleh 

anggota ekstrakurikuler dan mendokumen-

tasikan bukti fisik 

4) Melakukan pembinaan terhadap siswa yang 

mengikuti ekstra kurikuler 
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5) Mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler 

6) Membuat laporan pelaksanaan ekstra-

kurikuler setiap bulan pada kepala sekolah 

7) Berkoordinasi dengan pelatih ekstrakurikuler 

yang sejenis 

8) Memelihara sarana prasarana pendukung 

ekstrakurikuler 

m. Tugas Bagian Pustakawan Sekolah 

1) Membantu Kepala sekolah dalam kegiatan: 

2) Perencanaan pengadaan buku/bahan 

pustaka/media elektronika 

3) Pelayanan perpustakaan 

4) Perencanaan pengembangan perpustakaan 

5) Pemeliharaan dan perbaikan buku-

buku/bahan pustaka/media elektronika 

6) Inventarisasi dan pengadministrasian  

7) Penyimpanan buku/bahan pustaka, dan 

media elektronika 

8) Menyusun tata tertib perpustakaan 

9) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

perpustakaan secara berkala 

n. Tugas Bagian Koperasi dan Kantin 

1) Pembelian Rak Makanan 

2) Menyajikan makanan yang sehat dan bergizi 

3) Membuat jadwal piket 

4) Membuat tata tertib 

5) Membuat laporan keuangan setiap bulan 
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o. Tugas Bagian Hubungan Masyarakat 

1) Mengatur dan menyelenggarakan hubungan 

sekolah dengan dewan sekolah 

2) Membina hubungan antara sekolah dengan 

wali murid 

3) Membina pengembangan antar sekolah 

dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, 

dan lembaga sosial lainnya 

4) Membuat dan menyusun program semua 

kebutuhan sekolah 

5) Koordinasi dengan semua staf untuk 

kelancaran kegiatan sekolah 

6) Menciptakan hubungan yang kondusif 

diantara warga sekolah 

7) Menyusun program kegiatan bakti sosial, 

karya wisata, dan pameran hasil pendidikan 

(gebyar pendidikan) 

8) Mewakili Kepala Sekolah apabila 

berhalangan untuk menghadiri rapat 

masalah-masalah yang bersifat umum 

9) Menyusun laporan secara berkala 

p. Tugas Bagian Sarana Prasarana 

1) Membantu Kepala Sekolah dalam 

pelaksanaan kegiatan Yang berhubungan 

dengan Sarana dan Prasarana Sekolah 

2) Menyusun program kerja pengadaan 

pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan 

serta pengembangan sarana/prasarana secara 

bulanan maupun tahunan. 
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3) Mengkoodinasikan penyusunan kebutuhan 

sarana/prasarana. 

4) Mengkoodinasikan pelaksanaan inventarisasi 

sarana/prasarana. 

5) Mengkoodinasikan pelaksanaan pengadaan 

bahan praktik siswa serta perlengkapan 

sekolah. 

6) Mengkoodinasikan pemeliharaan, perbaikan,, 

pengembangan dan penghapusa sarana. 

7) Mengkoodinasikan pengawasan penggunaan 

saran/prasarana sekolah. 

8) Mengkordinir penggunaan ruang 

praktik.Membuat laporan berkala dan 

insidentil. 

q. Tugas Bagian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

1) Menyusun rancangan kebijakan pembinaan 

dan pengembangan usah kesehatan sekolah; 

2) Menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan 

pembinaan dan pengembangan 

usaha kesehatan sekolah sesuai kebijakan 

yang ditetapkan; 

3) Memberikan bimbingan, petunjuk dan 

supervisi pelaksanaan usaha 

kesehatan sekolah; 

4) Memimpin rapat-rapat pembahasan persiapan 

dan teknis pelaksanaan usaha kesehatan 

sekolah; 
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5) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan usaha kesehatan sekolah antar 

sektor dan antar program; 

6) Mengajukan kebutuhan pembiayaan bagi 

kegiatan pembinaan dan 

pengembangan usaha kesehatan sekolah; 

7) Memberikan pembinaan, bimbingan, 

petunjuk, supervisi, dan pengendalian 

pelaksanaan usaha kesehatan sekolah; 

8) Mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan 

pengembangan usaha kesehatan sekolah; 

9) Menerima laporan pelaksanaan pembinaan 

dari ketua i, ketua ii, ketua iii, dan ketua iv 

sebagai bahan laporan kepada pembina; 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Pembina. 

r. Tugas Pendidik/Guru PAUD 

1) Mengidentifikasi kepribadian anak secara 

mendalam untuk dapat melihat karakternya; 

2) Menguasai profil perkembangan anak yang 

terdiri dari enam aspek sesuai dengan 

kurikulum paud yang berlaku; 

3) Membimbing kreativitas yang 

menumbuhkan potensi secara sabar, bijak, 

menyenangkan, ceria, santai dan penuh kasih 

sayang; 

4) Kreatif dalam merancang dan menciptakan 

berbagai permainan untuk anak, dalam 

konteks pendekatan belajar yang lebih 

memotivasi anak, 
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5) Mampu menjalin komunikasi dengan 

orangtua anak secara bijaksana, 

6) Mengidentifikasi tiap-tiap anak sebagai 

individu yang memiliki kebutuhan unik 

dalam pengalaman hidup, kepribadian anak, 

minat anak, dan gaya belajar anak. 

7) Menyelenggarakan kegiatan bermain yang 

memicu tumbuh kembang anak dengan cara 

bernyanyi, bercerita, dan bereksplorasi.
82

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Langkah-langkah Internalisasi Nilai-nilai Moral 

Keagamaan Untuk Meningkatkan Akhlak 

Mahmudah Anak Usia Dini Di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

Dalam jenjang Taman Kanak-kanak, anak itu 

lebih diperkenalkan pada realitas kehidupan bersama 

yang di dalamnya itu mengandung sebuah nilai dan 

aturan dalam hidup. Begitu juga dalam hal 

menanamkan nilai-nilai moral keagamaan pada anak 

usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo adalah sesuatu hal yang 

sangat penting dan perlu diberikan kepada anak usia 

dini. Proses internalisasi nilai-nilai keagamaan ini 

dilaksanakan dengan bentuk kegiatan yang menarik 
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Lihat Transkrip Dokumentasi no: 05/D/13-XI/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian. 
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sehingga membuat anak merasakan senang dengan 

kegiatan yang dilakukannya.
83

 

Internalisasi nilai-nilai moral keagamaan 

akan tertanam pada diri anak usia dini ini jika 

dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sudah 

tersusun. Langkah-langkah internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo dilakukan oleh 

seluruh pendidik baik itu pendidik kelompok A 

maupun kelompok B. Dimana antar pendidik saling 

berinteraksi untuk memberikan stimulus kepada 

anak didiknya agar apa yang diharapkan tercapai. 

Dalam hal ini pendidik melaksanakan langkah-

langkah internalisasi nilai-nilai moral keagamaan 

untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak usia 

dini dimulai dari hal-hal yang sederhana terlebih 

dahulu.
84

 

Langkah-langkah untuk menginternalisasikan 

nilai-nilai moral keagamaan tersebut dimulai dari 

religiusitas. Dimana dalam religiusitas ini anak 

diperkenalkan mengenai cara bersyukur dan 

berterima kasih baik itu kepada Allah maupun 

kepada orang lain disekitarnya. Sebagaimana 

penjelasan Wali Kelas Kelompok A Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 
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Lihat transkrip wawancara no: 04/W/17-II/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian. 
 

84
Lihat transkrip wawancara no: 04/W/17-II/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian. 

74 



75 

 

 

Ibu Umi Barokah S.Pd tentang langkah-langkah 

religiusitas, yaitu: 

Anak usia dini yang sering ditanamkan 

tentang cara bersyukur dan berterima kasih 

atas apa yang didapatkannya, maka anak 

tersebut akan spontan untuk mengucapkan 

Alhamdulillahhirobbilalamin. Selain itu di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar ini anak itu setiap masuk ruangan 

dibiasakan untuk membaca do‟a masuk 

ruangan, sehingga disaat pendidik itu lupa 

membaca do‟a tersebut anak itu spontan 

mengingatkan pendidik bahwa do‟a masuk 

ruangan belum dibacakan secara bersama-

sama. Religiusitas ini sudah menjadi 

kebiasaan pada anak kelompok A karena 

setiap hari anak selalu diajak untuk 

menghafal do‟a sehari-hari mulai dari do‟a 

sebelum tidur, setelah tidur, sebelum makan, 

sesudah makan, masuk kamar mandi, keluar 

dari kamar mandi dan doa kedua orang tua. 

Sehingga religiusitas di kelompok A ini 

sudah tertanam pada diri anak dan pendidik 

harus terus memberikan bimbingan kepada 

anak didiknya agar apa yang sudah tertanam 

tersebut tidak hilang begitu saja.
85
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 Selain langkah-langkah religiusitas ini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo juga menginternalisasikan nilai-nilai moral 

keagamaan melalui sosialitas. Dimana dengan 

sosialitas ini anak diajak untuk hidup bermasyarakat 

dan saling berbagi baik itu dengan teman sebaya nya 

maupun dengan orang yang lebih tua. Menurut 

penjelasan dari wali kelas kelompok A1 Ibu Umi 

Barokah S.Pd bahwasanya : 

Anak-anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar ini ditanamkan 

mengenai sikap berbagi, saling tolong 

menolong, rendah hati, saling menerima dan 

tidak egois. Semua sikap tersebut pendidik 

tanamkan melalui kegiatan yang menarik dan 

memberikan kesan tersendiri bagi anak. 

Misalnya saja setiap tanggal 2 Ramadhan 

dilaksanakan kegiatan Ramadhan Camp 

dimana dalam kegiatan tersebut semua anak 

baik itu dari kelompok A dan B diajak 

menginap di sekolah mulai dari jam 07.00 

pagi sampai jam 15.00 sore. Dalam kegiatan 

tersebut anak diajak untuk belajar 

melaksanakan ibadah puasa setengah hari dan 

memberikan zakat kepada orang yang 

membutuhkan.Anak langsung diajak ke panti 

asuhan untuk memberikan zakat tersebut.
86
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 Internalisasi nilai-nilai moral keagamaan ini 

juga ditanamkan kepada anak usia dini dengan 

kegiatan yang menarik. Seperti pendidik 

memberikan kegiatan bermain yang menarik baik 

itu untuk laki-laki dan perempuan. Kegiatan 

bermain tersebut misalnya bermain lego, dimana 

dalam kegiatan bermain tersebut tidak membedakan 

antara permainan anak laki-laki dan perempuan 

Sehingga antara anak laki-laki dan perempuan 

saling bermain bersama dan saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya.
87

 

 Mengenai langkah internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan yang lain di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar juga menanamkan 

tentang keadilan. Seperti penjelasan dari wali kelas 

Kelompok A1 Ibu Umi Barokah, S.Pd. bahwa : 

Anak-anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar ini mengenai keadilan 

itu sangatlah penting untuk ditanamkan. 

Karena dengan keadilan ini antara anak laki-

laki dan perempuan diberikan kesempatan 

yang sama untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan oleh pendidik. Tugas-tugas 

tersebut misalnya menulis huruf hijaiyah di 

papan tulis secara bergantian antara anak 

laki-laki dan perempuan. Sehingga antara 

anak laki-laki dan perempuan mendapatkan 
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kesempatan yang sama untuk berani tampil di 

depan.
88

 

 

Begitu juga dalam hal demokrasi sangatlah 

penting ditanamkan untuk meningkatkan akhlak 

anak usia dini dengan menanamkan rasa menghargai 

antar sesama teman. Sikap menghargai tersebut 

dapat dilakukan melalui kegiatan berkreasi dan 

imajinasi yang ditunjukkan dengan kegiatan 

menggambar dan mewarnai. Melalui kegiatan 

menggambar dan mewarnai tersebut anak diajak 

untuk menghargai hasil karya teman-temannya yang 

berbeda-beda dengan cara anak satu dengan anak 

yang lainnya memiliki rasa kepercayaan diri yang 

tinggi bahwa karya yang dimilikinya itu bagus dan 

karya milik temannya juga bagus.
89

 

Dalam hal kejujuran juga sangatlah penting 

ditanamkan kepada anak usia dini di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah nya, Seperti 

penjelasan dari wali kelas kelompok A1 Ibu Umi 

Barokah, S.Pd. bahwa : 

Anak-anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar ini mengenai kejujuran 

masih perlu bimbingan. Terutama anak-anak 

kelompok A1 yang masih adaptasi dengan 
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lingkungan baru dikenalnya. Sehingga 

pendidik terutama pendidik kelompok A 

mempunyai peran penting dalam kejujuran 

ini. Karena kejujuran ini sangatlah penting 

ditanamkan untuk anak usia dini sebagai 

bekal di masa depan. Kejujuran ini pendidik 

tanamkan kepada anak usia dini dengan 

kebiasaan bersikap jujur. Kebiasaan tersebut 

seperti halnya mampu membedakan antara 

milik pribadi dan milik orang lain. Dengan 

kebiasaan tersebut, jika anak menemukan 

sesuatu yang bukan miliknya maka akan 

segera mengembalikan kepada yang punya. 
90

  

 Mengenai kemandirian anak-anak di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

ini masih perlu mendapatkan bimbingan. Seperti 

penjelasan yang diungkapkan oleh wali kelas 

Kelompok A1 Ibu Umi Barokah, S.Pd bahwa : 

Anak-anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar ini terutama anak-anak 

Kelompok A dalam hal kemandirian masih 

sangat perlu bimbingan. Karena anak-anak 

kelompok A ini masih peralihan dari Play 

Group ke Taman Kanak-Kanak. Sehingga 

anak-anak pada saat masih Play Group sering 

ditunggu oleh orang tuanya di Tarbiyatul 
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Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 

orang tua diharap bisa meninggalkan anaknya 

selama di sekolah. Karena jika orang tua 

selalu menunggu anak nya maka akan 

berakibat terhadap kemandirian anak. Selain 

itu kemandirian anak-anak di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 

juga ditunjukkan dengan kegiatan bermain 

yang menyenangkan.Dimana kegiatan 

bermain tersebut diciptakan untuk menghibur 

anak agar senang bermain bersama dengan 

teman-temannya.
91

 
 

 Langkah internalisasi nilai-nilai moral 

keagaaman di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar ini juga menanamkan mengenai 

daya juang.Seperti penjelasan yang diungkapkan 

oleh wali kelas Kelompok A1 Ibu Umi Barokah, 

S.Pd bahwa : 

 Penanaman daya juang di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 

ditunjukkan dengan kegiatan mencintai alam 

disekitarnya.Seperti halnya, pada puncak 

semester mengajak anak-anak pergi 

berekreasi di tempat wisata misalnya Tempat 

Wisata Ngumbul.Dimana dalam kegiatan 

berekreasi tersebut anak diajak belajar di luar 

ruangan dengan pendidik yang berbeda 
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pula.Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu anak 

mampu mencintai lingkungan sekitar serta 

mampu melaksanakan kegiatan belajar di luar 

ruangan dengan tertib dan disiplin.
92

 
 

 Mengenai langkah internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan yang dilaksanakan di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 

mengenai tanggung jawab. Seperti yang 

diungkapkan oleh wali kelas Kelompok A1 Ibu Umi 

Barokah S.Pd bahwa : 

Anak-anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar ini mengenai tanggung 

jawab masih perlu bimbingan. Terutama 

anak-anak kelompok A2 yang masih usia 

sekitar 4-5 tahun ini tanggung jawab terhadap 

diri sendirinya saja masih belum muncul. 

Sehingga disaat pendidik memberikan tugas 

pasti dari 15 anak ini hanya 8 anak yang 

mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Namun sebagai pendidik akan terus 

memberikan bimbingan serta dukungan agar 

anak tersebut mau menyelesaikan tugas 

tersebut. Bimbingan serta dukungan tersebut 

yaitu pendidik lakukan dengan memberikan 

reward atau penghargaan kepada anak yang 

selesai menyelesaikan tugas yang diberikan. 
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Sehingga antar anak saling bersaing positif 

untuk mendapatkan reward tersebut.
93

  

 Langkah internalisasi yang terakhir yang 

dilaksanakan di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Isalmiyah Ngabar ini mengenai penghargaan 

terhadap sekitar. Penghargaan terhadap sekitar ini 

seperti diungkapkan oleh wali kelas Kelompok 

A1Ibu Umi Barokah S.Pd bahwa : 

Anak-anak sering diajak guru kelasnya untuk 

mencintai dan memeliharan lingkungan di 

sekitarnya dengan cara berkebun. Dimana 

dengan kegiatan berkebun ini anak-anak itu 

diajak untuk menanam sendiri sayuran yang 

dibawanya dari rumah.Dari situlah anak-anak 

ditanamkan tentang pentingnya memelihara 

dan menjaga tanaman di sekitar. Selain itu 

sebagai pendidik itu juga perlu menanamkan 

nilai menghargai lingkungan sekitar dengan 

cara tidak membuang sampah sembarangan. 

Dimana dengan kebiasaan-kebiasaan baik 

tersebut diharapkan anak-anak itu mampu 

menghargai lingkungan sekitar dan 

merawatnya dengan sebaik-baiknya.
94
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2. Nilai-nilai Moral Keagamaan Yang 

Diinternalisasikan Untuk Meningkatkan Akhlak 

Mahmudah Anak Usia Dini Di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 Nilai-nilai moral keagamaan yang 

diinternalisasikan pada anak usia dini di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

ini mencakup 3 nilai mulai dari nilai keimanan, 

ibadah dan akhlak. Mengenai nilai keimanan seperti 

yang diungkapkan oleh Wali Kelas Kelompok A2 

Ibu Mar‟atus Solikhah Amin bahwa : 

Di lembaga Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar ini sebenarnya sudah kami 

terapkan mengenai nilai keimanan pada diri 

anak usia dini. Seperti halnya pada saat 

kegiataan pembiasaan awal di halaman anak-

anak diajak mengucapkan dua kalimat 

syahadat beserta artinya. Selain itu kami 

sebagai pendidik juga menanamkan nilai 

keimanan ini dengan cara setiap awal kegiatan 

inti  menghafalkan asma‟ul husna dengan 

tujuan anak-anak itu mengetahui bahwasanya 

Allah itu mempunyai 99 sifat yang terpuji. 
95

 

 

 Nilai keimanan ini merupakan nilai pertama 

yang sangat penting ditanamkan kepada anak usia 

dini, karena dengan nilai keimanan ini anak itu 
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mampu mempercayai adanya Allah yang telah 

menciptakan semua yang ada di bumi ini dan Allah 

Maha Segalanya.
96

 

 Mengenai nilai ibadah yang ada di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 

dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Seperti 

penjelasan dari Wali Kelas Kelompok A2 Ibu 

Mar‟atus Solikhah Amin bahwa : 

Setiap hari anak-anak di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini diajak untuk 

melaksanakan shalat dhuha secara berjama‟ah 

di dalam kelas masing-masing.Kegiatan shalat 

dhuha ini merupakan suatu kegiatan 

pembiasaan sebelum anak-anak masuk ke 

dalam kegiatan inti.Shalat dhuha ini selalu 

rutin dilaksanakan dengan tujuan anak-anak 

mampu mengetahui gerakan-gerakan shalat, 

jumlah rakaat shalat serta jumlah shalat wajib 

yang harus dilaksanakan.Selain melaksanakan 

shalat dhuha anak-anak juga diperkenalkan 

mengenai wudhu.Sebelum melaksanakan 

shalat dhuha secara berjama‟ah anak-anak itu 

biasanya diajak untuk melaksanakan wudhu 

terlebih dahulu secara bergantian. Kegiatan ini 

bertujuan agar anak-anak itu mengetahui cara 

berwudhu yang benar.
97
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 Nilai ibadah di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar ini sudah menjadi kebiasaan 

bagi anak, karena setiap hari anak selalu 

melakukannya dan jika dirumah anak selalu 

melaksanakan shalat berjama‟ah dengan ayah dan 

ibunya.
98

 

 Nilai-nilai moral keagamaan yang 

dilaksanakan di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar ini mengenai nilai akhlak. Seperti 

yang diungkapkan oleh Wali Kelas Kelompok A2 

Ibu Mar‟atus Solikhah Amin bahwa : 

Anak-anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar ini sangat suka sekali 

meniru tingkah laku guru yang disukai.Seperti 

halnya ada guru yang jika menerangkan 

dengan nada tinggi, pasti ada sebagian anak 

yang meniru nada tinggi tersebut pada saat 

berbicara dengan temannya. Begitu juga 

mengenai nilai akhlak pada anak-anak di 

Tarbiyatul Athfal ini pendidik tanamkan 

dengan cara menunjukkan perilaku-perilaku 

terpuji, seperti halnya membuang sampah 

pada tempatnya. Melalui contoh yang 

sederhana itu lambat laun anak akan terbiasa 

melakukan sikap terpuji tersebut.
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 Nilai-nilai moral keagamaan mulai dari nilai 

keimanan, ibadah dan akhlak di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini rutin 

dilaksanakan pendidik setiap hari dan secara terus-

menerus. Namun semua nilai-nilai moral keagamaan 

tersebut dapat berkembang secara optimal bilamana 

di dalam lingkungan keluarga sebagai pendidik 

pertama bagi anak usia dini selalu menanamkan 

nilai-nilai moral keagamaan tersebut sebagai suatu 

kebiasaan dalam kehidupan sehari-sehari.
100

 

 

3. Hasil Dari Internalisasi Nilai-nilai Moral 

Keagamaan Untuk Meningkatkan Akhlak 

Mahmudah Anak Usia Dini Di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

`Pendidik adalah keluarga kedua setelah 

orang tua di rumah yang mempunyai tugas  untuk 

membimbing, mendidik dan mengajari anak dalam 

hal-hal yang positif. Namun, tugas pendidik ini akan 

berhasil dan sesuai dengan apa yang diharapkan 

bilamana antar orang tua dan pendidik mempunyai 

satu tujuan yang sama untuk masa depan anaknya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ibu Siti Munawaroh, M.Pd bahwa : 

Pendidik disini sudah berusaha sebaik-baiknya 

untuk menanamkan akhlak yang baik kepada 
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anak didik kami.Namun jika di rumah anak 

tidak diperhatikan oleh orang tuanya terutama 

mengenai akhlaknya maka percuma saja nilai-

nilai yang kami tanamkan kepada mereka. 

Karena nilai-nilai moral keagamaan itu 

sangatlah penting diberikan kepada anak usia 

dini. Melalui nilai-nilai moral keagamaan itu 

anak mampu mengetahui mana hal yang benar 

dan mana yang salah. Jika di sekolah anak 

dibimbing mengenai perilaku yang terpuji, 

seperti mengajari anak berdo‟a sebelum dan 

sesudah makan, namun di  lingkunganrumah 

tidak mendukung anak melakukan perilaku 

terpuji tersebut maka hasilnya sikap yang 

ditunjukkan anak jauh dari keinginan 

pendidik. Maka dari itu kami sebagai pendidik 

mengharapkan kerja sama yang baik antara 

pihak keluarga dan sekolah demi masa depan 

anak terutama dalam hal akhlak mahmudah 

anak usia dini.
101

 

 

 Begitu juga dalam hal internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan anak usia dini di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini yang bertujuan 

untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak itu 

adalah suatu hal yang penting. Dimana anak usia 

dini yang masih unik-uniknya seharusnya mampu 
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ditanamkan mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan keagamaan. Karena dengan dasar keagaaman 

tersebut anak itu mempunyai pedoman dalam 

bertingkah laku sesuai dengan ajaran Agama 

Islam.
102

 

 Di samping itu internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar ini juga mampu memberikan hasil 

yang baik terutama dalam hal meningkatkan akhlak 

mahmudah anak usia dini. Hal itu dapat terlihat 

bahwa anak usia 4 tahun yang dimana anak tersebut 

masih duduk di kelompok A sudah fasih dalam 

menghafalkan do‟a-do‟a sehari-hari serta hadits-

hadits pilihan dan mampu menerapkannya pada saat 

berada di sekolah. Misalnya saja setiap masuk 

ruangan anak pasti menghafalkan do‟a masuk 

ruangan terlebih dahulu dan mengucapkan salam, 

sehingga lama kelamaan anak akan terbiasa dengan 

situasi tersebut dan jika pendidik lupa untuk 

mengucapkannya anak akan spontan untuk 

mengingatkan.Selain itu, dengan adanya internalisasi 

nilai-nilai moral keagamaan ini anak yang awalnya 

belum bisa dalam melakukan perilaku membuang 

sampah sendiri pada tempatnya lama kelamaan anak 

tersebut mampu melakukannya sendiri tanpa 

meminta bantuan orang lain.
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 Begitu juga penjelasan yang diungkapkan 

oleh wali kelas Kelompok A1 Ibu Umi Barokah, 

S.Pd. bahwa : 

Dengan adanya internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan ini anak-anak di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar menjadi 

mengerti serta paham mana hal yang baik dan 

mana yang buruk. Hal itu ditunjukkan dengan 

sikap anak yang awalnya suka menganggu 

temannya,lama kelamaan dengan diberi 

penanaman nilai akhlak, anak tersebut tidak 

mau mengganggu temannya lagi. Begitu juga 

anak yang awalnya tidak mau mengikuti 

shalat dhuha secara berjama‟ah, lama 

kelamaan dengan ketelatenan serta kesabaran 

dari pendidik untuk selalu memberikan 

stimulus melalui kegiatan-kegiatan dari nilai 

ibadah yang dirangkai semenarik mungkin 

akhirnya anak mau melaksanakan shalat 

dhuha secara berjama‟ah tersebut. Oleh karena 

itu, internalisasi nilai-nilai moral keagamaan 

ini memberikan hasil yang sangat 

membanggakan bagi saya sebagai pendidik 

yang harapannya anak usia dini mampu untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah nya terutama 

di lingkungan keluarga.
104
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Mengenai Langkah-langkah 

Internalisasi Nilai-nilai Moral Keagamaan untuk 

Meningkatkan Akhlak Mahmudah Anak Usia Dini 

di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo 

Langkah-langkah dalam internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan pada jenjang Taman Kanak-kanak 

perlu diperkenalkan dan ditanamkan pada anak usia dini 

agar anak mampu hidup bersama dan taat terhadap 

aturan dan nilai hidup. Pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa langkah-langkah dalam internalisasi 

nilai moral keagamaan tersebut dapat dilaksanakan 

melalui berbagai kegiatan yang membuat anak senang 

dan merasakan kebaikan dan tatanan dari  nilai hidup 

tersebut.
105

 

Internalisasi nilai-nilai moral keagamaan untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini 

dilakukan melalui langkah-langkah yang bertujuan 

untuk menanamkan nilai-nilai moral keagamaan yang 

dimulai dari religiusitas, sosialitas, gender, keadilan, 

demokrasi, kejujuran, kemandirian, daya juang, 

tanggung jawan dan penghargaan terhadap sekitar. 

Langkah-langkah internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan dimulai dari kegiatan yang sederhana, yaitu 
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religiusitas. Religiusitas pada anakusia dini dapat 

diperkenalkan dengan cara membiasakan diri bersyukur 

dan berterima kasih kepada Allah SWT yang akan 

membawa suasana hidup yang menyenangkan. Untuk 

melatih hal ini sehingga menjadi suatu kebiasaan yang 

dapat dilakukan secara dini pada masa pendidikan 

hendaknya dengan membiasakan berperilaku baik 

seperti dalam berdo‟a sebelum atau sesudah melakukan 

sesuatu, berdo‟a sebelum dan sesudah tidur, berdo‟a 

sebelum dan sesudah belajar, berdo‟a sebelum dan 

sesudah makan, dan lain sebagainya. Religiusitas di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Nabar ini 

anak itu diperkenalkan mengenai cara bersyukur dan 

berterima kasih baik itu kepada Allah maupun kepada 

orang lain disekitarnya. Sehingga jika anak 

mendapatkan sesuatu hadiah atau pemberian dari orang 

lain maka anak akan spontan untuk mengucapkan 

Alhamdulillahhirobbilalamin.Selain itu religiusitas ini 

juga ditanamkan dengan cara membiasakan anak 

mengucapkan do‟a-do‟a sehari-hari mulai dari do‟a 

sebelum tidur, setelah tidur, sebelum makan, sesudah 

makan, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi 

dan doa kedua orang tua. Sehingga religiusitas ini sudah 

tertanam pada diri anak dan pendidik harus terus 

memberikan bimbingan kepada anak didiknya agar apa 

yang sudah tertanam tersebut tidak hilang begitu saja.
106

 

Langkah internalisasi nilai-nilai moral keagamaan 

yang selanjutnya yaitu sosialitas.Sosialitas adalah suatu 
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kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

membantu orang lain.Anak usia dini yang terbiasa hidup 

dalam lingkup keluarga yang penuh dengan 

pendampingan, pengawasan dan fasilitasnya cukup 

berada, bahkan mungkin berlebih akan menjadikan anak 

cenderung bersifat egosentris. Situasi dalam kehidupan 

bermasyarakat jauh berbeda dengan situasi di dalam 

keluarga. Sikap hidup mau berbagi, saling 

memperhatikan, saling menyadari dan saling melengkapi 

satu sama lain perlu ditanamkan mulai dari sejak kecil. 

Pujian perlu diberikan kepada anak-anak yang mau 

berbagi, mau memperhatikan dan saling memberi dan 

menerima dari teman-temannya bermain, bahwa apa 

yang dilakukan adalah baik dan perlu dilakukan secara 

terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya 

sikap egosentris dan mau menang sendiri harus 

ditinggalkan dan dijauhi agar dapat bermasyarakat 

dengan teman-temannya dengan rasa tertib dan aman. 

Sosialitas di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar ini anak diajak untuk hidup bermasyarakat dan 

saling berbagi baik itu dengan teman sebaya nya 

maupun dengan orang yang lebih tua. Melalui sosialitas 

ini anak-anak ditanamkan mengenai sikap berbagi, 

saling tolong menolong, rendah hati, saling menerima 

dan tidak egois. Semua sikap tersebut pendidik 

tanamkan melalui kegiatan yang menarik dan 

memberikan kesan tersendiri bagi anak. Misalnya saja 

setiap tanggal 2 Ramadhan dilaksanakan kegiatan 

Ramadhan Camp dimana dalam kegiatan tersebut semua 

anak baik itu dari kelompok A dan B diajak menginap di 
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sekolah mulai dari jam 07.00 pagi sampai jam 15.00 

sore. Dalam kegiatan tersebut anak diajak untuk belajar 

melaksanakan ibadah puasa setengah hari dan 

memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. 

Anak langsung diajak ke panti asuhan untuk 

memberikan zakat tersebut. Melalui kegiatan tersebut 

diharapkan anak menjadi pribadi yang tenggang rasa, 

rendah hati, mau berbagi serta menerima dari apa yang 

didapatkannya.
107

 

Mengenai langkah-langkah internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan dalam hal gender perlu ditanamkan 

sejak dini , misalnya dengan cara disosialisasikan 

kepada anak melalui permainan dan kegiatan bersama 

yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. 

Pembedaan yang ada bukanlah menunjukkan perbedaan 

yang esensial, tetapi pembedaan yang berdasarkan 

kebiasaan belaka. Secara esensial perempuan sebenarnya 

bukanlah makhluk yang lemah dan perlu dikasihani, 

melainkan sebaliknya ia adalah makhluk yang kuat dan 

memiliki potensi yang bisa dioptimalkan eksistensinya. 

Mindset dan pandangan yang demikian harus 

ditanamkan pada diri anak-anak di sekolah. Begitu juga 

anak laki-laki, bukanlah identik  dengan kasar dan hanya 

mengandalkan otot. Hal ini pun harus disosialisasikan 

sejak dini di lingkungan sekolah melalui permainan 

kegiatan bersama yang tidak membedakan antara laki-

laki dan perempuan. Mengenai langkah internalisasi 
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gender tersebut di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar ini ditanamkan pendidik sejak dini 

melalui kegiatan bermain yang menarik. Dimana dalam 

kegiatan tersebut tidak membedakan antara permainan 

anak laki-laki dan perempuan Sehingga antara anak laki-

laki dan perempuan saling bermain bersama dan saling 

berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bentuk kegiatan 

bermainnya misalnya saja bermain lego, yang dalam 

kegiatan bermainnya membutuhkan kerjasama antara 

anak lakip-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil 

yang diharapkan.
108

 

Internalisasi nilai-nilai moral keagamaan juga 

dapat ditanamkan melalui langkah keadilan. Nilai 

keadilan dapat ditanamkan dalam pendidikan tingkat 

kanak-kanak dengan cara memberi kesempatan yang 

sama untuk semua anak baik laki-laki maupun 

perempuan untuk mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru baik melalui kegiatan menyanyi, permainan 

maupun tugas-tugas lainnya. Apabila ada anak yang 

mendominasi, dapat diberikan pemahaman dan 

pengertian sederhana untuk bergantian dengan yang lain. 

Mengenai langkah internalisasi keadilan tersebut di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 

pendidik memberikan kesempatan yang sama antara 

anak laki-laki maupun anak perempuan untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas-tugas tersebut 

misalnya menulis huruf hijaiyah di papan tulis secara 

bergantian antara anak laki-laki dan perempuan. 
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Sehingga antara anak laki-laki dan perempuan 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk berani 

tampil di depan.
109

 

Begitu juga dalam hal demokrasi dapat 

ditanamkan dan diajarkan sejak dini melalui kegiatan 

menghargai perbedaan yang tahap demi tahap harus 

diarahkan pada pertanggungjawaban yang benar dan 

sesuai dengan nalar anak. Mengenai langkah 

internalisasi demokrasi tersebut di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini dilakukan melalui 

kegiatan menggambar dan mewarnai. Anak diberi 

kebebasan untuk menggambar dan mewarnai sesuai 

dengan imajinasi dan kreatifitasnya masing-

masing.Melalui kegiatan menggambar dan mewarnai 

tersebut anak diajak untuk menghargai hasil karya 

teman-temannya yang berbeda-beda dengan cara 

menanamkan kepercayaan diri yang tinggi pada diri 

anak bahwa karya yang dimilikinya itu bagus dan karya 

milik temannya juga bagus.. Apapun hasilnya, anak 

tetap diberi apresiasi. Apresiasi yang diberikan 

merupakan bagian dari penghargaan akan perbedaan.
110

 

Mengenai langkah internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan selanjutnya yaitu nilai kejujuran. Kejujuran 

merupakan salah satu bentuk kecerdasan moral. Anak 

yang memiliki sifat jujur dianggap memiliki kecerdasan 

moral cukup baik. Menanamkan kecerdasan moral 

seperti kejujuran kepada anak jauh lebih sulit dibanding 
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melatih kecerdasan intelegensinya. Akan tetapi, 

penanaman nilai kejujuran dapat dilakukan melalui 

kegiatan keseharian yang sederhana dan sebagai suatu 

kebiasaan, yaitu perilaku yang dapat membedakan milik 

pribadi dan milik orang lain.Namun, di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini kejujuran 

masih perlu mendapatkan bimbingan. Terutama anak-

anak kelompok A1 yang masih adaptasi dengan 

lingkungan baru dikenalnya. Sehingga pendidik 

terutama pendidik kelompok A mempunyai peran 

penting dalam kejujuran ini. Karena kejujuran ini 

sangatlah penting ditanamkan untuk anak usia dini 

sebagai bekal di masa depan. Kejujuran ini pendidik 

tanamkan kepada anak usia dini dengan kebiasaan 

bersikap jujur. Kebiasaan tersebut seperti halnya mampu 

membedakan antara milik pribadi dan milik orang lain. 

Dengan kebiasaan tersebut, jika anak menemukan 

sesuatu yang bukan miliknya maka akan segera 

mengembalikan kepada yang punya.
111

 

Mengenai langkah selanjutnya yaitu kemandirian 

adalah hal yang sangat penting ditanamkan pada anak 

usia dini agar lambat laun menjadi suatu kebiasaan pada 

diri anak. Pada awal pertama kali masuk sekolah Taman 

Kanak-Kanak anak-anak biasanya tidak mau 

ditinggalkan oleh orangtua atau pengasuhnya. Hal 

seperti inilah yang sering menghambat kemandirian 

anak. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi melalui 
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kegiatan bersama, anak diajak untuk terbiasa dan senang 

bermain dengan teman sebayanya. Dengan perasaan 

senang bermain bersama teman sebayanya, setahap demi 

setahap anak mulai siap untuk sekolah tanpa harus 

ditunggui. Pada tahap selanjutnya yang perlu dilakukan 

oleh guru adalah membiasakan anak untuk 

membereskan dan mengembalikan mainan ke tempat 

yang sudah ditentukan. Kemandirian yang sederhana ini 

juga membawa anak pada sikap memiliki atas barang-

barang yang dipakainya, serta tidak membiarkan 

tergeletak dan berantakan. Anak dibiasakan hidup tertib 

dan teratur serta bertanggungjawab terhadap terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan. Namun, kemandirian di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 

masih perlu mendapatkan bimbingan. Terutama anak-

anak kelompok A yang masih peralihan dari Play Group 

ke Taman Kanak-Kanak. Sehingga anak-anak pada saat 

masih Play Group sering ditunggu oleh orang tuanya di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 

orang tuadiharap bisa meninggalkan anaknya selama di 

sekolah. Karena jika orang tua selalu menunggu anak 

nya maka akan berakibat terhadap kemandirian anaknya. 

Selain itu kemandirian di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar ini dapat ditunjukkan dengan 

berbagai bentuk kegiatan bermain yang menarik dengan 

tujuan anak-anak dapat terhibur dengan mainan tersebut 

dan sedikit melupakan kesedihannya disaat ditinggal 

pulang oleh orang tuanya.
112
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Penanaman nilai daya juang lingkungan Taman 

Kanak-Kanak terlihat pada kegiatan secara berkala, anak 

diajak jalan-jalan yang wajar, tidak terlalu jauh dan tidak 

terlalu dekat. Kemampuan menempuh jarak tertentu 

menjadi dasar untuk mengembangkan daya juangnya. 

Melalui kegiatan ini anak juga diajak mengenal alam 

sekitar dan cara hidup bersama di jalan umum seperti 

disiplin, tertib, hati-hati untuk keselamatan diri dan 

bersama, menghargai kebersihan dengan tidak 

membuang sampah sembarangan. Disamping itu anak 

juga diajak mencintai dan mengakui kebesaran Allah 

SWT yang menciptakan keindahan alam semesta ini, 

serta berusaha mensyukuri nikmat yang diberikan 

dengan cara menjaganya. Mengenai nilai daya juang 

untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral keagamaan 

juga ditanamkan di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar yang dilaksanakan setiap puncak 

semester dengan tujuan anak mampu mencintai 

lingkungan disekitarnya. Kegiatan tersebut misalnya 

mengajak anak-anak pergi berekreasi di tempat wisata 

misalnya Tempat Wisata Ngumbul. Dimana dalam 

kegiatan berekreasi tersebut anak diajak belajar di luar 

ruangan dengan pendidik yang berbeda pula. Tujuan dari 

kegiatan tersebut yaitu anak mampu mencintai 

lingkungan sekitar serta mampu melaksanakan kegiatan 

belajar di luar ruangan dengan tertib dan disiplin.
113
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Langkah selanjutnya mengenai nilai tanggung 

jawab di sekolah Taman Kanak-Kanak harus 

ditanamkan kepada anak tepatnya ketika ia di dalam 

kelas. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan 

permainan atau tugas-tugas yang menggunakan alat. 

Tanggungjawab ini seperti halnya menjaga agar alat 

permainan tidak mudah rusak, berani melaporkan 

apabila alat permainan rusak, merupakan awal 

pembentukan sikap dan perilaku bertanggungjawab. 

Melalui kegiatan dan kebiasaan seperti itu, anak-anak 

diajarkan untuk tahu bagaimana menjaga dan 

memelihara permainan dan peralatan yang digunakan. 

Namun, di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar ini mengenai tanggung jawab masih perlu 

bimbingan. Terutama anak-anak kelompok A2 yang 

masih usia sekitar 4-5 tahun, tanggung jawab terhadap 

diri sendirinya saja masih belum muncul. Sehingga 

disaat pendidik memberikan tugas pasti dari 15 anak ini 

hanya 8 anak yang mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Namun sebagai pendidik akan terus 

memberikan bimbingan serta dukungan agar anak 

tersebut mau menyelesaikan tugas tersebut. Bimbingan 

serta dukungan tersebut yaitu pendidik lakukan dengan 

memberikan reward atau penghargaan kepada anak yang 

selesai menyelesaikan tugas yang diberikan. Sehingga 

antar anak saling bersaing positif untuk mendapatkan 

reward tersebut.
114
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Langkah internalisasi nilai-nilai moral keagamaan 

yang terakhir yaitu penghargaan terhadap sekitar. 

Penghargaan terhadap sekitar ini dapat ditumbuhkan 

dengan cara mengajak dan mengajari anak memelihara 

tanaman di sekolah. Anak diajak berkebun dan diberi 

tanggungjawab memelihara satu tanaman, serta tidak 

membuang membuang sampah sembarangan. Menjaga 

dan memelihara tanaman merupakan awal untuk 

mencintai lingkungan alam yang lebih luas lagi di jagat 

semesta ini. Di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar ini penghargaan terhadap sekitar 

ditunjukkan dengan cara pendidik mengajak anak-anak 

untuk mencintai dan memeliharan lingkungan di 

sekitarnya dengan cara berkebun. Dimana dengan 

kegiatan berkebun ini anak-anak itu diajak untuk 

menanam sendiri sayuran yang dibawanya dari rumah. 

Dari situlah anak-anak ditanamkan tentang pentingnya 

memelihara dan menjaga tanaman di sekitar. Selain itu 

sebagai pendidik itu juga perlu menanamkan nilai 

menghargai lingkungan sekitar dengan cara tidak 

membuang sampah sembarangan. Dimana dengan 

kebiasaan-kebiasaan baik tersebut diharapkan anak-anak 

itu mampu menghargai lingkungan sekitar dan 

merawatnya dengan sebaik-baiknya.
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B. Analisis Data Mengenai Nilai-nilai Moral 

Keagamaan Yang Diinternalisasikan untuk 

Meningkatkan Akhlak Mahmudah Anak Usia Dini 

di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo 

Nilai merupakan sesuatu yang diyakini 

kebenarannya dan mendorong orang untuk 

mewujudkannya. Nilai tersebut dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang  memungkinkan individu atau kelompok 

sosial mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai 

sesuatu yang ingin dicapai.
116

 

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan 

bahwasanya moral itu berarti kebiasaan. Ada juga yang 

mengatakan bahwa moral merupakan kaidah norma dan 

pranata yang mengatur perilaku individu dalam 

hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. 

Mengenai nilai-nilai  moral berarti seruan untuk berbuat 

baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan 

nilai-nilai moral keagamaan berarti nilai atau norma 

yang dijadikan pedoman bagi seseorang atau kelompok 

masyarakat yang mengatur tingkah laku dalam 

kehidupan didasarkan pada keyakinan atau agama yang 

dianut baik itu hubungannya dengan Allah maupun 

dengan sesama manusia.
117

 

Nilai-nilai moral keagamaan menurut pandangan 

Islam yang harus diinternalisasikan pada anak usia dini 
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meliputi tiga aspek, yaitu nilai keimanan, ibadah dan 

akhlak. Di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar ini telah menanamkan ketiga nilai tersebut 

dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak mahmudah 

anak usia dini. Dimulai dari nilai keimanan yang berarti 

suatu keyakinan yang dibenarkan dengan hati, 

diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal 

perbuatan yang didasari dengan niat tulus dan ikhlas 

karena Allah SWTserta sunah Nabi Muhammad 

SAW.
118

 

Nilai keimanan ini adalah nilai pertama yang 

harus ditanamkan pada anak usia dini, karena pada usia 

tersebut anak cenderung bersifat imitative. Mereka juga 

masih berimajinasi dalam berfikir. Kebanyakan dari 

mereka masih menyerupakan Tuhan dengan berfikir. 

Jika Tuhan itu maha melihat dan mendengar berarti mata 

besar dan telinga besar.Di lembaga Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini nilai keimanan sudah 

diterapkan, seperti halnya pada saat kegiataan 

pembiasaan awal di halaman anak-anak diajak 

mengucapkan dua kalimat syahadat beserta artinya. 

Selain itu kami sebagai pendidik juga menanamkan nilai 

keimanan ini dengan cara setiap awal kegiatan inti  

menghafalkan asma‟ul husna dengan tujuan anak-anak 

itu mengetahui bahwasanya Allah itu mempunyai 99 

sifat yang terpuji.
119

 

                                                           
 

118
Rois Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-

Kanak (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 12-13.   
 

119
Sapendi, “Internalisasi Nilai-Nilai Moral Agama Pada Anak 

Usia Dini,”, 20. 



103 

 

 

Nilai-nilai moral keagamaan yang kedua yaitu 

mengenai nilai ibadah. Pada bab sebelumnya sudah 

dijelaskan bahwa penanaman nilai ibadah pada anak 

dimulai dari dalam keluarga. Karena anak masih kecil 

lebih menyukai kegiatan-kegiatan ibadah yang nyata 

seperti melaksanakan shalat. Keluarga lah yang 

mempunyai waktu lebih lama daripada pendidik di 

sekolah. Mengenai nilai ibadah ini di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini dilaksanakan 

dengan kegiatan-kegiatan, seperti melaksanakan Shalat 

Dhuha secara berjama‟ah di dalam kelas masing-masing. 

Kegiatan Shalat Dhuha ini merupakan suatu kegiatan 

pembiasaan sebelum anak-anak masuk ke dalam 

kegiatan inti. Shalat Dhuha ini selalu rutin dilaksanakan 

dengan tujuan anak-anak mampu mengetahui gerakan-

gerakan shalat, jumlah rakaat shalat serta jumlah shalat 

wajib yang harus dilaksanakan. Selain melaksanakan 

shalat dhuha anak-anak juga diperkenalkan mengenai 

wudhu. Sebelum melaksanakan Shalat Dhuha secara 

berjama‟ah anak-anak itu biasanya diajak untuk 

melaksanakan wudhu terlebih dahulu secara bergantian. 

Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak itu mengetahui 

cara berwudhu yang benar. Nilai ibadah di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini sudah 

menjadi kebiasaan bagi anak, karena setiap hari anak 

selalu melakukannya dan  jika dirumah anak selalu 

melaksanakan shalat berjama‟ah dengan ayah dan 

ibunya.
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Nilai-nilai moral keagamaan yang terakhir yang 

telah ditanamkan pada anak usia dini yaitu nilai akhlak. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya 

akhlak itu adalah sesuatu yang telah tercipta atau 

terbentuk melalui sebuah proses. Akhlak biasanya 

disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan serta sopan 

santun. 
121

 

Nilai akhlak menurut Norma Tarazi yaitu apabila 

anak dibesarkan dengan bimbingan akhlak yang mulia 

dari orangtua dan lingkungan yang kondusif maka ia 

akan memiliki banyak figur untuk diteladani dan 

membantu dalam perkembangan pribadi yang Islami 

pada diri anak. Karena akhlak pada anak terbentuk 

dengan meniru, bukan nasihat atau petunjuk. Anak 

selalu mengikuti tingkah laku orangtuanya. Maka 

diharapkan orangtua sebagai pendidik utama untuk lebih 

berhati-hati dalam bertindak dan memberikan yang 

baik.Dalam hal ini nilai akhlak anak-anak di Tarbiyatul  

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ditunjukkan 

dengan anak suka sekali meniru tingkah laku guru yang 

disukai. Seperti halnya ada guru yang jika menerangkan 

dengan nada tinggi, pasti ada sebagian anak yang meniru 

nada tinggi tersebut pada saat berbicara dengan 

temannya. Begitu juga mengenai nilai akhlak pada anak-

anak di Tarbiyatul Athfal ini pendidik tanamkan dengan 

cara menunjukkan perilaku-perilaku terpuji, seperti 

halnya membuang sampah pada tempatnya. Melalui 
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contoh yang sederhana itu lambat laun anak akan 

terbiasa melakukan sikap terpuji tersebut.
122

 

Nilai-nilai moral keagamaan mulai dari nilai 

keimanan, ibadah dan akhlak di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini rutin dilaksanakan 

pendidik setiap hari dan secara terus-menerus. Namun 

semua nilai-nilai moral keagamaan tersebut dapat 

berkembang secara optimal bilamana di dalam 

lingkungan keluarga sebagai pendidik pertama bagi anak 

usia dini selalu menanamkan nilai-nilai moral 

keagamaan tersebut sebagai suatu kebiasaan dalam 

kehidupan sehari-sehari. 

 

C. Analisis Data Mengenai Hasil Dari Internalisasi 

Nilai-nilai Moral Keagamaan untuk Meningkatkan 

Akhlak Mahmudah Anak Usia Dini di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

Hasil dari internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan itu adalah berupa sikap yang dapat 

didefinisikan sebagai kecenderungan afektif suka tidak 

suka pada suatu objek sosial tertentu. Sebagai misal 

seorang sadar bahwa mandi itu penting bagi kesehatan 

badan, meskipun cuaca pagi sangat dingin, maka dia 

paksakan dirinya untuk selalu mandi di waktu pagi 

setiap hari. Dalam konteks ini, orang tersebut mandi 

karena adanya objek sosial yang berhubungan dengan 

kesehatan badan, suka tidak suka, meskipun cuaca 
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dingin ia tetap melakukan aktivitas mandi di waktu pagi 

setiap hari.
123

 

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan 

bahwasanya sikap itu merupakan ekspresi afek seseoran 

pada objek sosial tertentu yang mempunyai 

kemungkinan rentangan dari suka sampai tak suka. 

Sikap seseorang terhadap sesuatu objek tertentu dapat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut atau yang 

melatarbelakangi seseorang tersebut sebagai pengalaman 

hidupnya.
124

 

Orang yang telah tertanam mengenai nilai-nilai 

tertentu dalam mental atau kepribadiannya tentunya 

dalam menghadapi dan merespon sesuatu tersebut akan 

diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya. Di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini pendidik itu 

mempunyai tugas  untuk membimbing, mendidik dan 

mengajari anak dalam hal-hal yang positif. Namun, 

tugas pendidik ini akan berhasil dan sesuai dengan apa 

yang diharapkan bilamana antar orang tua dan pendidik 

mempunyai satu tujuan yang sama untuk masa depan 

anaknya.
125

 

Pendidik di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar sudah berusaha sebaik-baiknya untuk 

menanamkan akhlak yang baik kepada anak didiknya. 

Namun jika di rumah anak tidak diperhatikan oleh orang 
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tuanya terutama mengenai akhlaknya maka percuma saja 

nilai-nilai yang kami tanamkan kepada mereka. Karena 

nilai-nilai moral keagamaan itu sangatlah penting 

diberikan kepada anak usia dini. Melalui nilai-nilai 

moral keagamaan itu anak mampu mengetahui mana hal 

yang benar dan mana yang salah. Jika di sekolah anak 

dibimbing mengenai perilaku yang terpuji, seperti 

mengajari anak berdo‟a sebelum dan sesudah makan, 

namun di  lingkungan rumah tidak mendukung anak 

melakukan perilaku terpuji tersebut maka hasilnya sikap 

yang ditunjukkan anak jauh dari keinginan pendidik. 

Maka dari itu pendidik mengharapkan kerja sama yang 

baik antara pihak keluarga dan sekolah demi masa depan 

anak terutama dalam hal akhlak mahmudah anak usia 

dini.
126

 

Begitu juga dalam hal internalisasi nilai-nilai 

moral keagamaan anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini yang bertujuan untuk 

meningkatkan akhlak mahmudah anak itu adalah suatu 

hal yang  sangatpenting. Dimana anak usia dini yang 

masih unik-uniknya seharusnya mampu ditanamkan 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. 

Karena dengan dasar keagaaman tersebut anak itu 

mempunyai pedoman dalam bertingkah laku sesuai 

dengan ajaran Agama Islam.
127

 

Internalisasi nilai-nilai moral keagamaan di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini 
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juga memberikan hasil yang baik terutama dalam hal 

meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini. Hal itu 

dapat terlihat bahwa anak usia 4 tahun yang dimana 

anak tersebut masih duduk di kelompok A sudah fasih 

dalam menghafalkan do‟a-do‟a sehari-hari serta hadits-

hadits pilihan dan mampu menerapkannya pada saat 

berada di sekolah. Misalnya saja setiap masuk ruangan 

anak pasti menghafalkan do‟a masuk ruangan terlebih 

dahulu dan mengucapkan salam, sehingga lama 

kelamaan anak akan terbiasa dengan situasi tersebut dan 

jika pendidik lupa untuk mengucapkannya anak akan 

spontan untuk mengingatkan. Selain itu, dengan adanya 

internalisasi nilai-nilai moral keagamaan ini anak yang 

awalnya belum bisa dalam melakukan perilaku 

membuang sampah sendiri pada tempatnya lama 

kelamaan anak tersebut mampu melakukannya sendiri 

tanpa meminta bantuan orang lain.
128

 

Hal lain yang menunjukkan peningkatan dari 

internalisasi nilai-nilai moral keagamaan di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar ini anak menjadi 

mengerti serta paham mana hal yang baik dan mana 

yang buruk. Hal itu ditunjukkan dengan sikap anak yang 

awalnya suka menganggu temannya,lama kelamaan 

dengan diberi penanaman nilai akhlak, anak tersebut 

tidak mau mengganggu temannya lagi. Begitu juga anak 

yang awalnya tidak mau mengikuti Shalat Dhuha secara 

berjama‟ah, lama kelamaan dengan ketelatenan serta 

kesabaran dari pendidik untuk selalu memberikan 
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stimulus melalui kegiatan-kegiatan dari nilai ibadah 

yang dirangkai semenarik mungkin akhirnya anak mau 

melaksanakan shalat dhuha secara berjama‟ah tersebut. 

Dari kegiatan-kegiatan tersebutlah pendidik mampu 

merasakan hasil yang membanggakan dari internalisasi 

nilai-nilai moral keagamaan dan harapannya anak usia 

dini mampu untuk meningkatkan akhlak mahmudah nya 

terutama di lingkungan keluarga.
129

 

Dengan demikian internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan sejak usia dini akan berpengaruh terhadap 

sikap anak dikehidupan dewasa nanti. Oleh karenanya 

internalisasi nilai-nilai moral keagamaan kepada anak 

perlu dilakukan sedini mungkin agar perilaku anak usia 

dini dapat mengarah pada perilaku yang berhubungan 

dengan kecakapan dalam bertindak sesuai ukuran norma 

ajaran Islam.
130
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Langkah-langkah internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan untuk meningkatkan akhlak mahmudah 

anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo dilaksanakan melalui 

berbagai bentuk kegiatan yang menarik dan 

membuat anak senang serta merasakan berbagai 

kebaikan dan tatanan dari nilai-nilai moral 

keagamaan tersebut. Untuk menginternalisasikan 

nilai-nilai moral keagamaan di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo dimulai dari 

hal yang sederhana yaitu pertama religiusitas; kedua 

sosialitas; ketiga gender; keempat keadilan; kelima 

demokrasi; keenam kejujuran; ketujuh kemandirian; 

kedelapan daya juang; kesembilan tanggung jawab 

dan yang kesepuluh penghargaan terhadap sekitar. 

2. Nilai-nilai moral keagamaan yang diinternalisasikan 

untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak usia 

dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo ada tiga nilai yang telah 

diterapkan yaitu nilai keimanan, ibadah dan akhlak. 

Nilai keimanan ini ditunjukkan dengan sebelum 

masuk dalam kegiatan inti anak diajak mengucapkan 

dua kalimat syahadat beserta artinya di halaman 

sekolah secara bersama-sama. Nilai ibadah 

ditunjukkan dengan kegiatan pembiasaan yang setiap 
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hari dilakukan yaitu shalat dhuha secara berjamaah 

di kelas masing-masing. Nilai akhlak ditunjukkan 

dengan cara anak suka meniru perilaku guru yang 

diidolakan anak. 

3. Hasil dari internalisasi nilai-nilai moral keagamaan 

untuk meningkatkan akhlak mahmudah anak usia 

dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo ini anak usia dini mengalami 

peningkatan yang membanggakan terutama dalam 

hal meningkatkan akhlak mahmudah anak usia dini 

yaitu anak mampu bersikap sopan baik itu kepada 

gurunya maupun kepada orang tuanya dan anak 

mampu menghafalkan do‟a-do‟a sehari-hari serta 

hadits-hadits pilihan serta mampu menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, 

ada beberapa saran sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan untuk menigkatkan akhlak mahmudah anak 

usia dini. Adapun saran-saran tersebut kepada: 

1. Bagi Pendidik 

Hendaknya pendidik mampu memberikan 

berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang lebih 

menarik lagi terutama dalam hal moral keagamaan 

agar anak mampu menyerap materi pembelajaran 

terebut secara maksimal. 
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2. Bagi Anak Usia Dini 

Dengan adanya internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan ini diharapkan anak usia dini dapat 

menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki 

sikap akhlakul karimah baik itu kepada diri sendiri 

maupun orang lain. 

3. Bagi Sekolah 

Semakin canggihnya teknologi pada zaman 

sekarang, serta besarnya pengaruh dari lingkungan 

sekitar hendaknya para pendidik harus terus 

memperhatikan perilaku anak didiknya dan lebih 

menigkatkan ukhuwah islamiyah antara sekolah dan 

keluarga demi masa depan anaknya. 

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Telah dijelaskan pada skripsi ini bahwasanya 

penelitian ini memberikan hasil peningkatan 

internalisasi nilai-nilai moral keagamaan terutama 

pada akhlak mahmudah anak usia dini, maka dari itu 

diharapkan peneliti berikutnya untuk lebih 

meningkatkan internalisasi nilai-nilai moral 

keagamaan tersebut terutama pada jenjang anak usia 

dini. 
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