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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Menanamkan Akhlakul Karimah Anak Usia Dini 

1. Materi Pembelajaran (Materi Akhalk) 

a. Pengertian Materi Pembelajaran 

Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan menyeluruh adalah kemampuan dan 

keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Secara garis 

besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran (intructional 

materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

diketahui peserta didik dalam rangka memenuhi standar materi 

yang ditetapkan. 

Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan 

sebagai berikur: 

1) Fakta; adalah segala hal yang berwujud kenyatan dan 

kebenaranmeliputi nama objek, peristiwa sejarah, lambang 

nama tempat nama oran dan sebagainya. 

2) Konsep; adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian 

baru yang timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, 

pengertian ciri khusus hakikat, inti/isi dan sebagainya. 

3) Prinsip; adalah berupa hal-hal utama pokok dan memilki posisi 

terpenting, meliputi dalil rumus, adagium, postulat, paradigma, 

teorama serta hubungan antara konsep yang menggambarkan 

implikasi sebab akibat. 
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4) Prosedur; merupakan langkah-langkah sistematis atau 

berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitasdan kronologi 

suatu sistem. 

5) Sikap atau nilai; merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya 

nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong dan 

sebagainya.
1
 

b. Materi pendidikan Akhlak 

Materi pendidikan ini merupakan latihan membangkitkan 

nafsu-nafsu rububiyah  (ketuhanan) dan meredam/menghilangkan 

nafsu-nafsu syaitaniyah. 

Pada materi ini peserta didik dikernalkan atau dilatih 

mengenai: 

1) Perilaku/akhlak yang mulia (akhlakul karimah/ mahmudah) 

seperti jujur, rendah hati, sabar dan sebagainya. 

2) Perilaku/akhlak yang mulia (akhlakui madzmumah) seperti dusta, 

takabur, khianat dan sebagainya. 

Setelah materi-materi tersebut disampaikan oleh peserta didik 

diharapkan memiliki perilaku-perilaku akhlak yang mulia dan 

menjauhi/meninggalkan perilaku-perilaku akhlak yang tercela.
2
 

c. penyampaian materi Penanaman akhlak. 

Materi pelajaran umumnya merupakan gabungan antara jenis 

materi yang berbentuk pengetahuan (fakta dan informasi yang 

                                                           
1
 Sofan Amri, Pengembangan & model pembelajaran dalam kurikulum 2013, (Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakarya,2015), hal,59-60 
2
 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, ( Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hal 

16 
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terperinci), ketrampilan (langkah-langkah, prosedur, keadaan, dan 

syarat-syarat tertentu), dan sikap (berisi pendapat, ide, saran, atau 

tanggapan) (Kemp, 1977). Merril (1977:37) membedakan isi 

pelajaran menjadi 4 jenis yaitu, fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. 

Dalam isi pelajaran ini terlihat masing-masing jenis pelajaran sudah 

pasti memerlukan strategi penyampaian yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu, dalam menentukan strategi pembelajaran, guru harus 

terkebih dahulu memahami jenis materi pelajaran yang akan 

disampaikan agar diperoleh strategi pembelajaran yang sesuai.
3
 

Proses Pembentukan Akhlakul Karimah Anak Usia Dini, 

Pertama, melalui keteladanan (Qudwah, uswah) Orang tua dan guru 

yang biasa memberikan keteladanan mengenai perilaku baik, maka 

biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya dan muridnya dalam 

mengembangkan pola perilaku mereka. Kedua, melalui ta’lim 

(pengajaran). Misalnya dengan, mengajarkan empati dengan sifat 

disiplin. Anak jangan dibikin takut kepada orang tua atau guru, 

melainkan ditanamkan sifat hormat dan segan. Sebab jika hanya 

karena rasa takut, anak cenderung hanya berperilaku baik ketika ada 

orang tua atau gurunya. Namun begitu keluar dari rumah atau 

sekolah dan oarng tua atau gurunya tidak mengetahui, maka ia akan 

berani melakukan penyimpangan moral. Ketiga, pembiasaan 

(ta’wid). Melatih anak atau murid dengan perbuatan terpuji yang 

bisa membentuk kepribadiannya. Sebagai contoh anak dibiasakan 

                                                           
3
 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran: menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif 

dan efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 4-5 
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berdoa sebelum dan sesudah makan. Keempat,  pemberian motivasi 

(Targhib/reward, motivation), memberikan motivasi baik berupa 

pujian atau hadiah tertentu, akan menjadikan salah satu latihan 

positip dalam proses pembentukan akhlak terutama ketika ia masih 

kecil. Kelima, pemberian ancaman dan sangsi hukum 

(Tarhib/punishment, warning). Dalam rangka proses pembentukan 

akhlak kadang diperlukan ancaman, sehingga anak tidak bersifat 

sembrono . dengan begitu ketika anak mau melanggar norma tertentu 

akan merasa enggan, apalagi jika hukumannya cukup berat.
4
 

Asas islami yang diterapkan oleh Rosulullah dalam pendidikan 

yaitu: 

1) Mengulang-ulang (supaya mudah dipahami) 

2) Sedikit demi sedikit (supaya mudah dipahami) 

3) Memilih yang paling ringan 

4) Mudah dan luwes (fleksibel) 

5) Dalam kondisi segar (supaya khusyuk dan konsentrasi) 

6) Memilih waktu yang tepat (untuk menyampaikan nasihat/ materi 

pendidikan).  

7) Memperhatikan bakat (kodrat atau potensi anak/ peserta didik) 

8) Mengikuti kecenderungan anak/ peserta didik . 

9) Mengetahui tingkat kemampuan anak / peserta didik. 

10) Berjenjang (sesuai tahapan usia anak / peserta didik) 

11) Stabil dan berkelanjutan ( dalam melaksanakan ilmu/ beramal) 

                                                           
4
 Abdul Mustaqib, Akhlak Tasawuf: Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati (Yogyakarta: Kaukaba 

Dibantara,2013), hal 8-10 



17 
 

 

12) Menyesuaikan perlakuan dengan martabat (kedudukan atau 

keadaanya)
5
 

2. Berbagai Metode dalam Pembelajaran PAUD 

Ada beberapa metode yang dapat diterapkan diterapkan oleh 

pendidik di sekolah, yang disesuaikan dengan perkembangan anak 

serta yaitu: 

a. Metode Keteladanan 

Metode keteladanan adalah metode influitif yang paling 

meyakinkan keberhasilan dalam mempersiapkan dalam membentuk 

moral spritual dan sosial anak. Sebab, pendidikan adalah contoh 

terbaik dalam pandangan anak yang akan ditiru dalam tindak-

tanduk dan sopan santunnya terpatri dalam jiwa. 

Keteladan merupakan unsur paling mutlak untuk melakukan 

perubahan perilaku hidup. Seorang anak bahkan dewasa secara 

psikologis memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dan 

pengaruh dari luar dengan kalkulasi-kalkulasi, pengaruh yang 

diserap melalui mata 84%, melalui telinga 11%, sedangkan faktor 

yang lain 5%.
6
 

b. Metode Pembiasaan 

Menurut Armai Arif dalam Muhammad Fadilla & Lilif 

Mualifatu metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat 

dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak 

sesuai dengan ajaran Islam.  

                                                           
5
 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan ............ hal. 227 

6
 Muhammad Fadillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Din:konsep aplikasi dalam paud, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 166-167 
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Menurut Ahmad Tafsir inti dari pembiasaan adalah 

pengulangan. Dalam pembinaaan sikap, metode pembiasaan sangat 

efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan yang 

baik kepada anak sejak dini. Apabila guru setiap masuk kelas 

mengucapkan salam, itu sudah dapat diartikan sebagai metode 

pembiasan. Bila murid masuk kelas tidak mengucapkan salam, 

guru mengingatkan agar bila masuk ruangan hendaknya 

mengucapkan salam. Ini juga suatu cara membiasakan anak sejaak 

dini, 

Penerapan metode pembiasaan dapat dilakukan dengan 

membiasakan anak untuk mengerjakan hal-hal positif dalam 

keseharian mereka. Dalam menerapkan metode pembiasaan, 

seorang guru dapat mengerjakan beberapa hal, misalnya berdoa 

sebelum dan sesudah makan, makan dengan adap makan yang baik, 

selalau mengucap dan menjawab salam, menghormati guru dan 

menyayangi teman dan lainnya. 

Sangatlah penting juga anak dibiasakan untuk menghafal surat-

surat pendek maupun beberap hadis nabi. Masa anak usia dini 

merupakn masa absorbend mind (pikiran yang menyerap), dimana 

anak akan menyerap hal-hal yang dibiasakan. Akan tetapi, 

pemberian hafalan hendaknya diberikan semampu anak dan tidak 

membuat anak tertekan, dengan anak menghafal, nantinya anak 

diharapkan memahami apa yang dihafalkan. 
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Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan secara rutinitas, anak 

usia dini dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dengan 

sendirinya tanpa di perintah. Anak dini akan melakukan rutinitas 

tersebut dengan sadar tanpa adanya paksaan, karena anak telah 

terbiasa melakukan rutinitas setiap harinya.
7
 

c. Metode Bercerita 

Cerita adalah salah satu cara untuk menarik perhatian anak. 

Metode bercerita adalaah suatu cara menyampaikan materi 

pembelajaran melalui kisah-kisah atau cerita yang dapat menarik 

peserta didik. 

Cerita atau kisah sangatlah diperlukan dalam dunia pendidikan, 

khususnya pendidikan anak usia dini. Cerita dapat dijadikan salah 

satu metode pembelajaran atau sebaliknya. Sebagai contoh, 

mengambil sebuah kisah dari Al-Qur’an, kemudian diceritakan 

kepada peserta didik untuk dapat diambil pesan-pesan yang 

terdapat dalam kisah tersebut. bila seorang anak belum dapat 

mengambil makna dari kisah itu, paling tidak mampu menambah 

wawasaan anak dalam mengembangkan kepribadian atau akhlak 

yang dimilikinya. Dengan demikian cerita sangat bermanfaat bagi 

anak usia dini. 

Berikut beberapa manfaat metode bercerita bagi pendidikan 

anak usi dini, 

                                                           
7
 Ibid., hal. 172-177 
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1) Membangun kontak batin antara anak dan orang tuanya maupun 

anak dengan gurunya.  

2) Media penyampaian pesan terhadap anak. 

3) Pendidikan imajinasi atau fantasi anak. 

4) Mealatih emosi dan perasaan anak. 

5) Membantu proses identifikasi diri (perbuatan). 

6) Dapat sebagai hiburan atau menarik perhatian anak. 

7) Dapat membentuk karaakter anak
8
 

d. Metode Karyawista 

Karyawisata sebagai metode pengajaran memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengamati. Dengan cara tersebut 

anak akan mendengar, merasakan,melihat, dan melakukan. Anak 

dapat mendengar suaru burung, air, tumbuhan dan yang lainnya. 

Anak dapat merasakan dinginnya air. Panasnya matahari, tiupan 

angin dan lain-lain. Anak dapat melihat berbagai jenis tanaman, 

bentuk benda-benda yang dapat dilihatnya. Anak dapat menyentuh 

permukaan kulit pohon, daun, batu, dan benda lainnya. 

Melalui karyawisata dapat ditumbuhkan minat dan rasa ingin 

tahu anak terhadap sesuatu. Hal itu dimungkinkan karena anak 

melihat secara langsung dalam bentuk nyata dan asli. Berdasarkan 

presepsinya dapat mendorong tumbuhnya minat terhadap sesuatu 

untuk mengetahui lebih lanjut. Apalagi masa anak memang masa 

yang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru baginya. 

                                                           
8
 Ibid., hal.177-182 
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Selama berkaryawisata dapat melatih diri disiplin, mengenal dan 

menghargai alam, menghargai teman, dan membangun sikap positif 

lainnya.
9
 

e. Metode Bermain 

sebagian besar orang mengerti apa yang dimaksud dengan 

bermain, namun demikian mereka tidak dapat memberi batasan apa 

yang dimaksud dengan bermain. Beberapa ahli peneliti memberi 

batasan arti bermain dengan memisahkan aspek-aspek tingkah laku 

yang berbeda dalam bermain. Dworetzky dalam  Moeslichation 

mengatakan bahwa ada lima kriteria bermain: 

1) Motivasi intrinsik. Tingkah laku bermain dimotivasi dalam diri 

anak, kareana itu dilakukan demi kegiatan itu sendiri dan bukan 

karena ada tuntutan masyarakat atau fungsi-fungsi tubuh 

2) Pengaruh positif. Tingkah laku itu menyenangkan atau 

mengembirakan untuk dilakukan.  

3) Bukan dikerjakan sambil lalu. Tingkah laku itu bukan dilakukan 

sambil lalu, karena itu tidak mengikuti pola atau urutan yang 

sebenarnya, melainkan lebih bersifat pura-pura. 

4) Cara/tujuan. Cara bermain lebih diutamakan dari pada 

tujuannya. Anak lebih tertarik pada tingkah laku itu  sendiri dari 

pada keluaran yang dihasilkan. 

                                                           
9
 Ibid., hal 182-183 
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5) Kelenturan. Bermain itu perilaku yang lentur. Kelenturan 

ditujukan baik dalam bentuk maupun dalam hubungan serta 

berlaku dalam setiap situasi.
10

 

Dengan memahami arti bermain baagi anak, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bermain adalah suatu kebutuhan bagi 

anak. Dengan merancang pelajaran tertentu untuk dilakukan sambil 

bermain, maka anak belajar sesuai dengan tuntutan taraf 

perkembangannya.
11

 

f. Metode Demontrasi  

Untuk mengajarkan sesuatu materi pembelajaran sering kali 

tidak cukup kalu guru hany menjelaskan secara lisan saja. 

Terutama dalam mengajarkan pengusaan keterampilan anak usia 

dini lebih mudah mempelajarinya dengan cara menirukan dengan 

apa yang dilakukan oleh guru. 
12

Dengan menggunakan metode 

demontrasi proses penerimaan siswa terhadap pelajran akan lebih 

berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian 

dengan baik sehingga membentuk perhatian dengan baik dan 

sempurna. Siswa juga dapat mengamati dan memperhatikan pada 

apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran berlangsung. 
13

 

Penggunaan teknik demontrasi sangat menujang proses 

interaksi mengajar belajar di kelas. Keuntungan yang diperoleh 

                                                           
10

 Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2004), hal. 31-32 
11

 Conny R. Semiawan, Belajar dan Pembelajaran  Prasekolah dan Sekolah Dasar, 

(Jakarta: PT Macana Jaya Cemerlang, 2008), hal.21 
12

 Moeslichatoen, Metode Pengajaran.................., hal. 108 
13

 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 83 
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ialah: dengan demontrsi perhatian siswa lebih dapat terpusatkan 

pada pelajaran yang sedang diberikan.
14

 

g. Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas merupakan tugas merupakan tugas 

atau pekerjaan yang sengaja diberikan pada anak usia dini yang 

harus dilaksanakan dengan baik. Tugas itu diberikan kepada anak 

untuk mempberi kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan 

tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang telah 

dipersiapkan sehingga anak dapat menjalani secara nyata dan 

melaksanakn dari awal sampai tuntas. 
15

 

Oleh karena itu, tugas yang diberikan pada anak usia dini harus 

dapat membangkitkan minat anak untuk mengembangkan tugas itu 

secara kreatif. Anak tidak akan melakukan kegitan bila ia tidak 

tertarik dengan tugas yang diberikan oleh guru. Tugas juga harus 

dilakukan dalakm lingkungan belajr yang menyenangkan, anak 

tidak merasa tertekan. 
16

 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti  

“perantara atau pengantar”. Dengan demikian media merupakan 

wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. 

                                                           
14

 Ibid., hal 84 
15

 Ibid., hal 181 
16

 Ibid., hal 185 
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Dalam proses pembelajaran kehadiran media mempunyai 

arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidak 

jelasan bahan yang disampaikan dapat di bantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara. 

Namun perlu diingat, bahwa peran media tidak akan terlihat 

bila penggunaannya tidak sejalan isi dari tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. Karena itu tujuan pembelajaran harus dijadikan sebagai 

pangkal acuan untuk menggunakan media. Manakala diabaikan, 

maka media bukan lagi sebagai alat bantu apa saja pembelajaran, 

tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif 

dan efisien. Akhirnya dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu 

apa saja dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pembelajaran.
17

 

b. Dasar Pemilihan Media 

Seperti telah dikatakan bahwa media pada dasarnya adalah 

“bahasanya guru”. Artinya dalam proses penyampaian pesan 

pembelajaran, guru harus pandai memilih “bahasa apa” yang paling 

mudah dimengerti dan dipahami siswanya. Apakah pesan akan 

disampaikan melalui bahasa verbal, bahasa visual, atau bahas 

nonverbal lainnya; apakah pesan itu disalurkan melalui peralatan 

atau melalui pengalamab langsung. 

                                                           
17

 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 73 
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Memang belum banyak penelitian tentang efektivitas media 

dalam pembelajaran, terlebih pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) bila dibandingkan dengan perkembangan teknologinya yang 

begitu pesat (ICT/ Informasi & Communication Technologi). 

Sehingga tidaklah mudah menentukan ukuran atau kriteria 

kesesuaian media tersebut, karena banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan. Untuk memudahkan dalam memilih media, 

tentunya terlebih dahulu harus di ingat bahwa media pembelajaran 

adalah bagian dari sistem instruksional. Artinya, keberadaan media 

tersebuttidak terlepas dari konteksnya sebagai kompenen dari 

sistemintruksional secara keseluruhan. Berdasarkan komponen-

komponen dari sistem instruksional inilah kriteria pemilihan media 

dibuat. Kriteria-kriteria yang menjadi fokus disini antara lain 

karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakteristik 

medianya itu sendiri dan sifat pemanfaatan media.
18

 

1) Karakteristik Siswa 

Pengetahuan mengenai karakteristik siswa ini memiliki arti 

yang cukup penting dalam interaksi belajar-mengajar. Terutama 

bagi guru, informasi mengenai karakteristik siswa senantiasa akan 

sangat berguna dalam memilih media dan menentukan pola-pola 

pengajaran yang lebih baik, yang dapat menjamin kemudahan 

belajar bagi setiap siswa. Guru akan dapat merekontruksi dan 

meng organisasi materi pelajaran sedemikian rupa, memilih dan 

                                                           
18

 Ibid., hal74-75. 
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menentukan metode dan media yang tepat, sehingga akan terjadi 

proses yang optimal. 

2) Tujuan Belajar 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa 

media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, bila tujuan atau 

kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata 

tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan 

atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan maka 

media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan 

pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktifitas), maka media 

film dan vidio bisa digunakna. 

3) Sifat bahan ajar 

Isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi 

tugas yang ingin dilakukan siswa. Tugas-tugas tersebut biasanya 

menuntut adanya aktivitas dari para siswanya. Setiap kategori 

pe,belajaran itu menuntut aktivitas atau perilaku yang berbeda-

beda, dan dengan demikian akan mempengaruhi pemilihan media 

beserta teknik pemanfaatannya. 

4) Pengadaan media 

Dilihat dari segi pengadaannya, menurut Arif S. Sadiman, 

media dapat dibagi menjadi dua macam.  Pertama, media jadi (by 

unilization), yakni media yang sudah menjadi komoditi 

perdangangan. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan media 
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jadi ini agar tetap dapat membantu mengefesienkan dan 

mengefektifkan proses pembelajaran, yakni terlebih dahulu guru 

mempelajari media bersangkutan untuk mempelajari media 

bersangkutan untuk mengetahui bagian-bagian mana yang sesuai 

dengan tujuan dan materi. Langkah berikutnya adalah 

mengintregasikan bahan media, jadi tersebut dengan rencana 

pembelajaran meliputi tujuan, materi, metode, waktu dan hirarki 

belajar. 

Kedua, media rancangan (by design), yaitu media yang 

dirancang secara khusus untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, media ini besar 

kemungkinan sesuaitujuan pembelajaran. Aspek teknik lainnya 

yang butuh perhatian dan menjadi pertimbangan pemilihan meda 

adalah kemampuan biaya, ketersediaan waktu, tenaga fasilitas dan 

peralatan pendukung. 

5) Sifat pemanfaatan media 

Pemilihan media untuk proses belajar mengajar perlu juga 

mempertimbangkan sifat pemanfaatnnya. Dilihat dari sifat 

pemanfaatannya, media pembelajaran terdapat dua macam, yaitu 

media primer, yakni media yang diperlukan atau harus digunakan 

guru untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, dan media 

sekunder, media ini bertujuan untuk memberikan pengayan materi. 

Kedua macam media tersebut di atas, tentunya tidak cukup 

hanya memiliki kesesuaian dengan tujuan, materi dan karakteristik 
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siswa saja, tetapi juga memerlukan sejumlah keahlian dan 

pengalamn profesional guru. 

Gurupun hendak mengetahui potensi media, maka dengan 

demikiania juga harus terlebih dulu mengetahui karakteristik 

masing-masing jenis media seperti telah dibahas pada bab 

terdahulu. Jika tidak, media tersebut akan kehilangan perannya 

dalam proses pembelajaran.
19

 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanaman Akhlakul 

Karimah Pada Anak Usia Dini 

a. Faktor lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana 

dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah, 

ibu, dan anak-anak. Bagi anak-anak keluarga merupakan 

lingkungan sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian 

kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi 

pembentukan jiwa keagamaan anak Sigmund Freud dengan 

konsep Father Image (citra Kebapakan) menyatakan bahwa 

perkembangan jiwa keaganmaan anak-anak di pengaruhi oleh 

citra anak terhadap bapaknya. Jika seorang bapak menunjukkan 

sikap dan tingkah laku yang baik, maka anak akan cenderung 

mengidentifikasikan sikap dan tingkah laku sang bapak pada 

dirinya. Demikian pula sebaliknya jika bapak menampilkan sikap 
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buruk juga akan ikut berpengaruh terhadap pembentukan 

kepribadian anak. 

Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa 

keagamaan anak dalam pandangan islam sudah lama di sadari. 

Oleh karena itu sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa 

keagamaan tersebut, kedua orang itu di beri beban tanggung 

jawab. Ada semacam rangkaian ketentuan yang dianjurkan kepad 

orang tua, yaitu mengazankan ke telinga bayi yang baru lahir, 

mengakikah, memberi nama yang baik, mengajarkan membaca 

Al-Qurt’an, membiasakan shalat serta bimbingan lainnya yang 

sejalan dengan perintah agama. Keluarga dinilai sebagai faktor 

yang sangat dominant dalam meletakkan dasar bagi 

perkembangan jiwa keagamaan. 

b. lingkungan intusional (sekolah) 

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal ikut memberi 

pengaruh dalam membantui perkembangan kepribadian anak. 

Menurut singgih D. Gunarsa pengaruh itu dapat dibagi tiga 

kelompok, yaitu: 

1. Kurikulum dananak 

2. Hubungan guru dan murid; dan 

3. Hubungan antar anak. 

Dilihat dari kaitannya dengan perkembangan jiwa 

keagamaan, tampaknya ketiga kelompok tersebut ikut 

berpengaruh. Sebab pada prinsipnya perkembangan jiwa 
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keagamaan tak dapat dilepaskan dari upaya untuk membentuk 

kepribadian yang luhur. Dalam ketiga kelompok itu secara umum 

tersirat unsur-unsur yang menopang pembentukan seperti 

ketekunan, disiplin, kejujuran, simpati, sosiobilitas, toleransi, 

keteladanan, sabar dan keadilan. Perlakuan dan pembiasaaan bagi 

pembentukan sifat-sifat seperti itu umumnya menjadi bagian dari 

pendidikan sekolah. 

Melalui kurikulum, yang berisi materi pelajaran, sikap dan 

keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar teman di 

sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yang baik. 

Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan 

moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan 

seseorang. Lingkungan Masyarakat (pergaulan) 

Meskipun tampaknya longgar, namun kehidupan 

bermasyarakat di batasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai yang 

didukung warganya. Karena itu setiap warga berusaha untuk 

menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma dan nilai-

nilai yang ada. Dengan demikian kehidupan bermasyarakat 

memiliki suatu tatanan yang terkondisi untuk di patuhi bersama. 

Sepintas lingkungan masyarakat bukan merupakan 

lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan 

hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata 

nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan 

terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa 
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keagamaan baik dalam bentuk positif maupaun negative. 

Misalnya lingkungan masyarakat yang memilii tradisi kragamaan 

yang kuat akan berpengruh positif bagi perkembangan anak, 

sebab kehidupan keagamanan terkondisi dalam tatanan nilai 

maupun institusi keagamaan. Keadaan seperti ini akan 

berpengartuh dalam pembentukan jiwa keagamaan warganya.
20

 

B. Tinjauan Tentang Guru 

1. Pengertian Guru 

Menurut John M Elchos dan Hasan Shadily sebagaimana dikutip 

oleh Abuddin Nata, kata guru berasal dalam Bahasa Indonesia yang 

berarti orang yang mengajar. Dalam Bahasa Inggris, dijumpai kata 

teacher yang berarti pengajar.
21

 sedangkan dalam UU RI No.20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa “guru 

merupakan tenaga profesioanal yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelaajaran, 

melkukan pembimbingan, pelatiahn serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyaraka, teruatama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi”
22

 

Guru dikenal dengan al-mu’alim atau al-ustadz dalam bahasa 

Arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majlis taklim. Artinya 

guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik 

mengatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaanya mengajar 
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(hanya menekankan pada satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai 

pendidik dan pelatih). Namun, pada dinamika selanjutnya, definisi 

guru berkembang secara luas. Guru disebut pendidik profesional 

karena guru itu telah menerima dan memikul beban orang tua untuk 

ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagi seseorang yang 

memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau dewasa 

untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan 

kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga 

pendidikan sekolah. 

Guru PAUD adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini pada jalur formal, 

pendidikan dasar dan menengah. Orang yang disebut guru adalah 

orang yang memilki kemampuan merancang program pembelajaran, 

serta mampu menata dan mengola kelas agar siswa dapat belajar dan 

pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir 

dari proses pendidikan. 
23

 

Guru merupakan tokoh yang akan ditiru dan diteladani dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, ia juga mau dan rela serta 

memecahkan berbagi masalah yang dihadapinya, terutama masalah 

yang langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar.
24

 

2. Syarat dan Sikap Guru 
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Profesi menjadi tenaga pendidik atau Guru adalah pekerjaan 

yang sangat berat, karena ditunjang oleh disiplin ilmu dan 

membutuhkan keahlian khusus. Pekerjaan menjadi seorang guru tidak 

bisa dilakukan tanpa mempunyai keahlian sebagai guru. Menjadi 

seorang guru dibutuhkan syarat-syarat khusus.  Guru bukan hanya 

sebatas pegawai yang melakukan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab 

tanpa ada disiplin ilmu yang dipikulnya. 

Di dalam pasal 42 UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan syarat-syarat guru sebagai berikut: 

a. Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikat 

sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan 

rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasioanal. 

b. Pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. 

c. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagiamana dimaksud 

dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan pemerintah,
25

 

Dalam menjalankan tugasnya seorang guru setidaknya harus 

memilki kemampuan dan sikap sebagai berikut: 

a. Menguasai kurikulum. Guru harus tahu batas-batas materi yang 

harus disajikan dalam kegiatan belajar mengajar, baik keluasan 
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materi, konsep, maupun tingkat kesulitannya sesuai dengan yang 

digariskan dalam kurikulum. 

b. Menguasai subtansi materi yang diajarkan. Guru tidak hanya dituntut 

untuk menyelesaikan bahan pelajaran yang telah ditetapkan, tetapi 

guru juga harus menguasai dan menghayati secara mendalam semua 

materi yang akan diajarkan. 

c. Menguasai metode dan evaluasi belajar. Dalam proses belajar 

mengajar, seorang guru harus menguasai motode-metode 

pembelajaran. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa semua mata 

pelajaran yang disajikan dalam suatu waktu disekolah tertentu tidak 

bisa sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran yang sama. 

Artinya pelajaran-pelajaran yang ada diajarkan dengan metode yang 

sama pula, hal ini tidak mungkin; melainkan guru harus memilih 

metode apa yang cocok untuk suatu mata pelajaran, dan metode 

lainnya dapat digunakan atau sesuai dengan mata pelajaran lainnya. 

Demikian pula dengan evaluasi belajar, semua mata pelajarn tidak 

bisa dievaluasi dengan satu model evaluasi belajar saja, melainkan 

harus disesuaikan dengan pelajaran yang ada dan anak didiknya. 

d. Tanggung jawab terhadap tugas. Seorang guru (pendidik) harus 

memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang 

diembannya. Dia tidak boleh semaunya sendiri melaksanakan tugas 

mendidik, melainkan guru harus melaksanakan tugas mendidik 

dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab seorang guru 

tidak hanya tanggung jawab kepada lembaga atau atasannya, tetapi 
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juga tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena 

disinilah seorang guru dipandang profesional. 

e. Disiplin dalam arti luas. Seoarang guru tidak hanya dituntut untuk 

disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

khusus disekolah saja, dalam proses belajar mengajar saja. Akan 

tetapi seorang guru juga di tuntut secara moral untuk bersikap 

disiplin dalam setiap aktivitasnya, baik disekolah, dirumah maupun 

di masyarakat, serta dalam setiap kesempatan.
26

 

3. Peran Guru 

Banyak peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik, atau 

siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Semua peranan 

yang diharapkan dari guru adalah: 

a. Guru sebagai Korektor 

Sebagai korektor, guru harus mana nilai yang baik dan mana 

nilai yang buruk. Kedua nilai berbeda ini harus betul-betuk 

dipahami dalam kehidupan masyarakat. Semua nilai yang baik 

harus dipertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan  

dari jiwa dan watak anak didik.  

b. Guru sebagai Inspirator 

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang 

baik bagi kemajuan belajar anak didik. Guru harus dapat 

memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik. 

Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori-teori 
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belajar, dari pengalamanpun bisa dijadikan petunjuk cara belajar 

yang baik, yang penting bukan teorinya, tapi bagaimana 

melepaskan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. 

c. Guru sebagai Informator 

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah 

pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan 

dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari 

guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk 

menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasalah 

sebagai kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan 

diberikan kepada anak didik. Informator yang abik adalah guru 

yangmengerti apa kebutuhan anak didik dan mengapdi untuk anak 

didik.  

d. Guru sebagai Organisator 

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang 

diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memilki kegiatan 

pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertip sekolah, 

menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya 

diiorganisasaikan, sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi 

dalam belajar pada diri anak didik. 

e. Guru sebagai Motivator 

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak 

didik agar bergairah dan aktif belajar. Peranan guru sebagai 
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motivator sangat penting dalam interaksi edukatif, karena 

menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan 

kemahiran sosial, menyangkut performance dalam personalisasi 

dan sosialisasi diri. 

f. Guru sebagai Inisiator 

Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi 

pencetus ide-ide kemajuan dalam mendidik dan pengajaran. Proses 

interaksi dan edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

pendidikan.kompetensi guru harus diperbaiki, keterampilan 

penggunaan media pendidikan dan pengajaran harus diperbaharui 

sesuai dengan kemajuan media komunikasi dan informasi abad ini. 

Guru harus menjadikan duni pendidikan, khususnya interaksi 

edukatif agar lebih baik dari dulu. Bukan mengikuti terus tanpa 

mencetuskan ide-ide inovasi bagi kemajuan pendidikan dan 

pengajaran. 

g. Guru sebagai Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan 

fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak 

didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkanmenyebabkan 

anak didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru 

bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga kan tercipta lingkungan 

belajar yang menyenangkan anak didik. 

h. Guru sebagai Pembimbing 
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Peranan guru yang tidak kalah penting dari semua peran  

adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus lebih dipentingkan, 

karena kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing anak 

didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap.  

i. Guru sebagai Demonstrator 

Tidak semua bahan pelajarna dapat anak didik pahami, 

apalagi anak didik yang memiliki intelegensi yang sedang. Untuk 

bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus 

berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan apa 

yang diajarkan secara didaktif, sehingga apa yang guru inginkan 

sejalan dengan pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalah 

pengertian antara guru dan anak didik. Tujuan pengajaran pun 

dapat tercapai dengana efektif dan efisien.  

j. Guru sebagai Pengelola Kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola 

kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua 

anak didik dan guru dalm rangka menerima bahan pelajaran dari 

guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menujang jalannya 

interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan 

baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Anak didik tidak 

mustahil akan merasa bosan tinggal lebih lama di kelas. Hal ini 

akan berakibat menggangu jalannya proses interaktif edukatif. 

Kelas yang terlalu padat dengan anak didik, pertukaran udara 

kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak menguntungkan bagi 
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terlaksananya interaksi edukatif yang optimal. Hal ini tidak sejalan 

dengan tujuan umum dari pengolaan kelas, yaitu menyediakan dan 

menggunakn fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatab belajar 

mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Jadi maksud 

dari pengolaan kelas adalah agar anak didik betah tinggal dikelas 

dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar didalamnya.  

k. Guru sebagai Mediator 

Seabagai mediator, guru hendaknya memiiki pengetahuan dan 

pemahamn yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai 

bentuk dan jenisnya, baik media non material maupun materil. 

Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan 

proses interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan semua media 

itu diharapkan dari guru yang disesuaikan dengan tujuan 

pengajaran, sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai 

penengah dalam proses belajar anak didik. Guru sebagai mediataor 

dapat juga diartikan penyedia media. 

l. Guru sebagai Supervisor 

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, 

memperbaiki, dan menilai secar kritis terhadap proses pengajaran. 

Teknik-teknik supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat 

melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi 

lebih baik. Untuk itu kelebihan yang dimiliki supervisor bukan 

hanya karena posisi atua kedudukan yang ditempatinya, akan tetapi 

juga karena pengalamannya, pendidikannya, kecakapannya, atau 
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keterampilan-keterampilan yang dimiliki, atau karena memiliki 

sifat-sifat kepribadian yang menonjol dari pada orang-orang yang 

disupervisinya. Dengan semua kelebihan yang dimiliki, ia dapat 

melihat, menilai atau mengadakan pengawasan terhadap orang atau 

sesuatu yang disupervisi. 

m. Guru sebagai Evaluator 

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang 

evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang 

menyentuh aspek ekstinsik dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek 

intrinsik lebih menyentuh pada aspek kepribadian ansk didik, 

yakniaspek nilai (values).brrdasarkan hal ini, guru harus bisa 

memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Penilaian terhadap 

kepribadian anak didik tentu lebih diutamakan dari pada penilaian 

terhadap jawaban anak didik ketika diberikan tes. Anak didik yang 

berprestasi baik, belum tentu memiliki keppribaddian yang baik. 

Jadi, penilaian itu pada hakikatnya  diarahkan pada perubahan 

kepribadian anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap. 

Sebagai evaluator, guru tidak hanya meniali produk (hasil 

pengajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya mengajar).
27

 

 

C. Tinjauan Tentang Akhlakul Karimah 

1. Pengertian Akhlak 
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Akhlak dalam bahasa Arab merupakan jama’ dari khuluq yang 

mengandung beberapa arti, diantaranya: 

a. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa 

dikehendaki dan tanpa diupayakan. 

b. Adat. Yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui 

latihan, yakni berdasarkan keinginan, 

c. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-

hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga bisa 

kesopanan dan agama,
28

 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akhlak 

adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tanpa difikirkan atau tanpa melalui pertimbangan 

fikiran terlebih dahulu. 

Adapun indikator akhlak yang bersumber dari Al-Qur’an yaitu: 

a. Kebaikan bersifat mutlak (al-khairiyah al-muthlaq) yaitu kebaikan 

yang terkandung dalam akhlak merupakan kebaikan murni dalam 

lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat apa saja; 

b. Kebaikan bersifat menyeluruh (as- shalahiyah al-ammah), yaitu 

kebaikan yang tekandung di dalamnya kebaikan untuk seluruh 

umat manusia; 

c. Implementasi bersifat wajib (al- ilzam al-mustajab) yaitu 

merupakan hukum, tingkah laku yang harus dilkasanakan sehingga 

ada sanksi hukum; 
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d. Pengawasan bersifat menyeluruh (al- raqabah al-muhitah), yaitu 

melibatkan pengawasan Allah Swt. dan manusia lainnya, karena 

sumbernya daari Allah
29

 

2. Implementasi Akhlakul Karimah 

Akhlak mulia/ Akhlakul Karimah ini perlu di 

implemementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk 

implementasinya bisa dalam ucapan-ucapan yang mulia (qoulan 

karimah) atau dalam perbuatan-perbuatan terpuji (amal shaleh). Islam 

mengatur tata cara berakhal mulia baik kepada Allah (hablum min 

Allah), berakhlak mulia kepada manusia (Hablum min annas) dan 

berakhlak mulia kepada lingkungan atau alam (Hablum min alam). 

a. Akhlak terhadap Allah Swt. (Hablum min Allah) 

Akhlak terhadap Allah adalah akhlak yang paling tinggi dan 

mengatasi segala-galanya adalah akhlak manusia terhadap Allah, 

dari-Nya sumber segala hukum dan nilai hidup. Tuhan yang berhak 

mendapat semua pujian, segala ketaatan, dia saja yang layak dan 

perlu disembah, tempat meminta pertolongan, pengampunan dan 

hidayat.
30

  

Allah Swt. telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukum 

perintah dan larangan. Hukum ini, tidak lain adalah untuk 

menegakkan keteratuaran dan kelancaran hidup manusia itu sendiri. 
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dalam setiap hukum tersebut terkandung nilai-nilai akhlak terhadap 

Allah Swt.
31

 

Akhlak terhadap Allah Swt. antara lain adalah: 

1) Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga 

dengan mempergunakan firman-Nya dalam al-Qur’an sebagai 

hidup dan kehidupan. 

2) Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala 

laranganNya. 

3) Mengharapakan dan berusaha memperoleh keridaan Allah. 

4) Mensyukuri nikmat dan karunia Allah 

5) Menerima dengan ikhlas semua kada dan kadar ilahi setelah 

berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas 

tertinggi). 

6) Memohon ampun hanya kepada Allah 

7) Bertaubat hanya kepada Allah. Taubat yang paling tinggi adalah 

taubat nasuha yaitu taubat benar-benar taubat, tidak lagi 

melakukan perbuatan yang dilarang Allah, dan dengan tertib 

melakukan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.  

8) Tawakal (berserah diri) kepada Allah.
32

 

b. Akhlak terhadap Sesama Manusia (Hablum min annas) 

1) Akhlak terhadap diri sendiri 
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Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi 

jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan 

mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Apabila kita 

memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik berarti kita 

telah merusak diri sendiri. perbuatan merusak ini termasuk 

berakhal buruk.  

Akal kita juga harus dijaga dan dipelihara agar tidak tertutup 

oleh pikiran kotor. Jiwa harus disucikan agar menjadi orang yang 

beruntung, perhatikan QS. Asy-Syam [91]: 9-10 

 (۱۰ )َو َقْد خَاب َمْن َد سَّاَىا (٩)َقْد َأفْ َلَح َمْن َز كّآ ىا 

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan 

jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya”
33

 

2) Akhlak kepada Orang Tua 

Orang tua adalah pribadi yang ditugasi Tuhan untuk 

melahirkan, membesarkan, memelihara, dan mendidik kita , maka 

sudah sepatutnya seorang anak menghormati dan mencintai orang 

tua serta taat dan patuh kepadanya. 
34

 

Dalam ajaran agama islam dikatakan bahwa “surga itu 

terletak dibawah telapak kaki ibu “. Oleh karena itu berbaktilah, 
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hormatilah, taat, dan setialah kepada ibu, begitupun kepada ayah 

harus demikian pula. 

Akhlak terhadap orang tua antara lain adalah: (a) mencintai 

mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya; (b) merendahkan 

diri kepada keduanya diiringi dengan perasaan kasih sayang; (c) 

berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, mengggunakan 

kata-kata lemah lembut; (d) berbuat baik kepada ibu-bapak dengan 

sebaik-baiknya; (e) mendoakan keselamatan dan keampunan bagi 

mereka kendatipun seorang atau keduanya telah meninggal.
35

 

Berbuat baik kepada ibu bapak walaupun beda amal 

perbutan. Perhatikan QS Al-Ahqaf [46]: 15: 

َنا اْْلِ ْنَساَن ِبَواِلَد ْيِو ِإْحَسا نًا َحَمَلْتُو أُ مُُّو ُكْرًىا َوَو َضَعْتُو ُكْرًىا َوَحْمُلُو  َوَو صَّي ْ

ُه َوبَ َلَغ َأْر بَِعْيِن َسَنًة قَاَل َربِّ ْأْوِز ْغِنى َأْن  َوِفَصا لُُو َثََلثُ ْوَن َشْهًرا َحتَّى بَ َلَغ َأُسدَّ

َأْشُكُر نِْعِمَتَك الَِّتى َأنْ َعْمَت َعَلىَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصا ِلًحا تَ ْر ضاُه 

 َوَأْصِلْح ِلى ِفى ُ رِّيَِت  ِإنِّى تُ ْ ُت ِإلَْيَك َوِإنِّ  ِمْن اْلُمْسِلِمينَ 

Artinya: “ kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 

kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 

dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah 

payah (pula). Mengandungnya sampai mennyapihnya 

adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah 

                                                           
35

 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam................ hal. 357 



46 
 

 

dewasa dan umurnya telah empat puluh tahun ia berdoa: 

“Ya Tuhanku , tujukan aku untuk mensyukuri nilmat 

Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada 

ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh 

yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan 

(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya 

aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku 

termasujk orang-orang yang berserah diri””
36

 

3) Akhlak terhadap orang yang lebih tua 

Kepada orang yang lebih tua dari kita, kita harus bersikap 

hormat, menghargai dan mintalah saran, pendapat, petujuk, dan 

bimbingannya. Karena orang yang lebih tua dari kita 

pengetahuannya, pengalamnnya, dan kemampuannya lebuh dari 

kita. Dimanapun kita berjumpa berikan salam dan datanglah ke 

tempat orang yang lebih tua dari kita. Jika kita mempunyai saran 

dan pendapat maka sampaikanlah dengan tenang, tertip, dan tidak 

menyinggung perasaannya.
37

 

4) Akhlak terhadap sesama  

Melakukan tata krama dengan teman sebaya memang agak 

sulit karena mereka merupakan teman sederajat dan sehari-hari 

berjumpa dengan kita sehingga sering lupa memperlakukan 
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mereka menurut tata cara dan sopan santun yang baik. Sikap yang 

perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: 

a) Menyapa jika bertemu. 

b) Tidak mengolok-olok sampai melewati batas. 

c) Tidak berprasangka buruk. 

d) Tidak menyinggung perasaannya. 

e) Tidak menfitnah tanpa bukti. 

f) Selalu menjaga nama baiknya. 

g) Menolongnya jika mendapat kesulitan. 

Selain itu, kita pun harus bergaul dengan semua teman tanpa 

memandang asal usul keturunan, suku bangsa, agama maupun 

status sosial. 
38

 

5) Akhlak terhadap yang lebih muda 

Janganlah karena kita lebih tua lalu kita seenaknya saja 

memperlakukan teman kita yang lebih muda. Justru kita yang lebih 

tua seharusnya kita melindungi, menjaga dan membimbingnya. 

Berilah mereka petujuk, nasihat atau saran/pendapat yang baik 

sehingga akan berguna bagi kehidupannya yang akan datang. 

Perangai kita yang buruk atau jelek janganlah diperlihatkan kepada 

orang yang lebih muda dari kita, sebab khawatir mereka akan 

mencontoh dan mengikutinya.
39

 

6) Akhlak terhadap Masyarakat 
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Akhlak terhadap masyarakat antara lain adalah: (a) 

Memuliakan tamu; (b) Menghormati nilai dan norma yang berlaku 

dalam masyarakat bersangkutan; (c) Saling menolong dalam 

melakukan kebajikan dan takwa (d) Menganjurkan anggota 

masyarakat termasuk diri sendiri berbuat baik dan mencegah diri 

sendiri dan orang lain untuk melakukan perbuatan jahat (mungkar); 

(e) Memberi makan fakir miskin dan berusaha melapngkan 

kehidupannya; (f) bermusyawarah dalam segala urusanmengenai 

kepentingan bersama; (g) menunaikan amanah dengan jalan 

melaksanakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau 

masyarakat kepada kita; (h) menepati janji.
40

 

c. Akhlak terhadap Lingkungan (Hablum min alam) 

Manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa adanya 

dukungan lingkungan alam yang sesuai, serasi seperti yang 

dibutuhkan. Untuk itulah kita harus mematuhi atuaran dan norma 

demi menjaga kelestarian  dan keserasian hubungan antara manusia 

dengan alam sekitarnya.
41

 

Akhlak terhadap lingkungan ini yaitu lingkungan alam dan 

lingkungan makhluk hidup lainnya, termasuk air, udara, tanah, 

tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jangan membuat kerusakan di muka 

bumi ini. Firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah [2]: 11-12 
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َأاَل ِإن َُّهْم ُىُم  (۱۰)َوِإَ ا ِقيَل َلُهْم اَل تُ ْفِسُدوا ِف  اأَلْرِض قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن 

 )۱۱(  اْلُمْفِسُدوَن وَلِكْن اَل َيْ ُعُرونَ 

Artinya:“Dan bila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu 

membuat kerusakan dimuka bumi, mereka menjawab: 

“sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan 

perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-

orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak 

sadar.”
42

 

Dalam surah Al-Baqarah [2]; 205 

َها َويُ ْهِلَك اْلَحْرَ  َوالنَّْسَل َوا  ُ اَل ُيِح ُّ اْلَفَسادَ   َوِإَ ا تَ َو لَّى َسَعى ِفى ْا أَلْرِض لِيُ ْفِسَد ِفي ْ

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi 

untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak 

tanam-tanamandan binatang ternak, dan Allah tidak 

menyukai kebinasaan”
43

 

Demikian diantara nilai-nilai akhlak Islam yang memiliki 

dampak signifikan dalam segala tata kehidupan manusia. Segala 

masalah dan kebutuhan manusia pada hakikatnya sudah diantisipasi 

dalam ajaran Islam. Hanya saja, manusia yang bodoh tidak mau 

menjabarkan ajran Islam secara kreatif, sehingga dengan 

kebodohannya menilai ajaran Islam tidak dapat memenuhi 

kebutuhan manusia. 
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Akhlak Islam sudah dikenal sebagai akhlak agama yang jelas 

dan tegas. Akhlak Islam menjangkau semua sisi dan bidang 

kehidupan manusia. Akhlak Islam tidak pernah meninggalkan salah 

satu  pun dari sekian aspek kebutuhan hakiki manusia baik rohani 

maupun jasmani; akhlak lahir dan akhlak batin, sebagai individu dan 

sebagi sosial.
44

 

Akhlak terhadap lingkungan antara lain: 

a) Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

b) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabti, 

fauna dan flora (hewan dan tumbuh-tumbuhan) yang sengaja 

diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk 

lainnya 

c) Sayang kepada sesama makhluk.
45

 

D. Tinjauan Tentang Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak usia dini sering disebut anak prasekolah, memiliki masa 

peka dan perkembangan, dan terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik 

dan psikis yang siap merespon berbagai rangsangan dan 

lingkungannya. Masa ini merupakan saat yang paling tepat untuk 

meletakkan dasar pertama dan utama dalam mengembangkan berbagai 

potensi dan kemampuan fisik , kognitif, bahasa, seni, emosional, 

spiritual, konsep dir, disiplin diri dan kemandirian.   
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Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan 

sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang usia 

yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya karena 

perkembangan kecerdasan sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan 

fase kehidupan yang unik, dan berda pada masa proses perubahan 

berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan dan penyempurnaan, 

baik pada aspek jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur 

hidup, bertahap dan berkesinambungan.
46

 

2. Karakteristik Anak Usia Dini  

Masa usia dini merupakan masa ketika anak memiliki berbagi 

kekhasan dalam bertingkah laku. Bentuk tubuhnya yang mungil dan 

tingkah lakunya yang lucu, membuat orang dewasa merasa senang, 

gemas, dan terkesan. Namun, terkadang juga membuat orang dewasa 

merasa kesal, jika tingkah laku anak berlebihan dan tidak bisa 

dikendalikan. Berikut ini adalah beberapa karakteristik anak usia dini 

menurut berbagai pendapat, diantaranya:
47

 

a. Unik, yaitu sifat anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Anak 

memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan 

masing-masing.  

b.  Egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat dan memahami 

sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri.  
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c. Aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan 

berbagai aktivitas. Selama terjaga dari tidur, anak seolah-olah 

tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah berhenti 

dari aktivitas. Terlebih jika anak dihadapkan pada suatu kegiatan 

yang baru dan menantang.   

d. Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Yaitu, 

anak cenderung memperehatikan, membicarakan, dan 

mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan 

didengarnya, terutama terhadap hal-hal yang baru.  

e. Eksploratif dan berjiwa petualang, yaitu anak terdorong oleh rasa 

ingin tahu yang kuat dan senang menjelajah, mencoba, dan 

mempelajari hal-hal yang baru.  

f. Spontan, yaitu perilaku yang ditampilkan anak umumnya relativ 

asli dan tidak ditutup-tutupi sehingga merefleksikan apa yang ada 

dalam perasaan dan pikirannya.  

g. Senang dan kaya dengan fantasi, yaitu anak senang dengan cerita-

cerita khayal yang disampaikan oleh orang lain, tetapi ia sendiri 

juga senang bercerita kepada orang lain.  

h. Masih mudah frustasi, yaitu anak masih mudah kecewa bila 

menghadapi sesuatu yang tidak memuaskan. Ia mudah menangis 

dan marah bila keinginannya tidak dipenuhi.  

i. Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, yaitu anak 

belum memilki pertimbangan yang matang, termasuk berkenaan 

dengan hal-hal yang membahayakannya.  
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j. Daya perhatian yang pendek, yaitu anak lazimnya memiliki daya 

perhatian yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara 

instrinsik menarik dan menyenangkan.  

k. Bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, yaitu 

anak senang melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan 

terjadinya perubahan tingkah laku pada dirinya.  

Peserta didik anak usia dini ditinjau dari aspek-aspek 

perkembangan merupakan rentang manusia secara keseluruhan. 

Menurut Mxim dalam Luluk Asmawati ada beberapa karakteristik 

perkembangan anak usia dini: (1) perkembangan fisik anak, ditandai 

dengan keaktifan anak untuk melakukan berbagai kegiatan. Hal ini 

bermanfaat untuk pengembangan otot-otot kecil maupum otot-otot 

besar, (2) perkembangan bahasa, ditandai denagan kemampuan anak 

memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan 

pikirannya dalam batas-batas tertentu, (3) perkembangan kognitif , 

dotunjukkan dengan rasa ingin tahu anak terhadap lingkungan 

sekitarnya. Hal ini terlihat dengan seringnya anak menanyakan segala 

sesuatu yang dilihat, didengarnya, dan dirasakannya, (4) bentuk 

permainan anak masih bersifat individu. Aktivitas bermain dilkukan 

anak secara bersama dengan anak-anak lainnya.
48

 

3. Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini 
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Hakikat pendidikan anak usia dini sebenarnya telah 

dikemukakan oleh para ahli bahkan para filsuf, baik filsuf barat 

maupun timur, termasuk filsuf Indonesia. Penjelasan yang lebih detail 

mengenai pandang para filsuf di bidang pendidikan anak usia dini akan 

dikemukakan pada bagian tersendiri. Namun demikian, sebagai 

gambaran umum pandangan dari filsuf dapat dipetakan menjadi dua 

perspektif. Kedua perspektif pendidikan anak usia dini menurut para 

filsuf adalah sebagai berikut. 

Pertama, perspektif pengalaman dan pelajaran. Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah stimulasi bagi masa yang penuh dengan kejadian 

penting dan unik yang meletakkan dasar bagi seseorang di masa 

dewasa. Fernie (dalam Suyadi, 2015) meyakini bahwa pengalaman-

pengalaman belajar awal tidak akan pernah bisa diganti oelh 

pengalaman-pengalaman berikutnya, kecuali dimodifikasi. 

Kedua, perspektif hakikat belajar dan perkembangan. 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu proses yang 

berkesinambungan antara belajar dan perkembangan. Artinya, 

pengalaman belajar dan perkembangan awal merupakan dasar bagi 

proses belajar dan perkembangan selanjutnya. Menurut Ornstein 

(dalam Suyadi, 2015) menyatakan bahwa anak yang pada masa usia 

dininya mendapat rangsangan yang cukup dalam mengembangkan 

kedua belah otaknya (otak kanan dan otak kiri) akan memperoleh 

kesiapan yang menyeluruh untuk belajar dengan sukses / berhasil pada 

saat memasuki SD. Senada dengan Ornstein, Marcon menjelaskan 
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bahwa kegagalan anak dalam belajar pada awal akan menjadi tanda 

(predictor) bagi kegagalan belajar pada kelas-kelas berikutnya. Begitu 

pula, kekeliruan belajar pada awal bisa menjadi penghambat bagi 

proses belajar pada usia-usia selanjutnya.
49

.  

4. Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini 

Beberapa fungsi pendidikan bagia nak usia dini yang harus 

diperhatikan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang di,iliki amak 

sesuai dengan tahapan perkembangannya. Contoh: menyediakan 

media pembelajaranyang banyak sesuia dengan kebutuhan dan 

minat anak. 

b. Mengenalkna anak pada dunia sekitar. Contoh: field trip ke tamna 

safari, selain dapat mengenal bermacam-macam hewan ciptaan 

Allah juga dapat mengenal berbagai macam tumbuhan dan hewan 

serta mengenal perbedaan udara panas dan dingin. 

c. Mengembangkan sosialisasi anak. Contoh: bermain bersama 

teman, melalui bermain maka anak dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi sehingga proses sosialisasi anak dapat berkembang. 

d. Mengenalkan peraturan dan menanakan disiplin pada anak. 

Contoh: mengikuti peraturan atau tata cara upacara bendera, dapat 

menanamkan peraturan dan mengenal arti penghormatan kepada 

pahlawan pejuan bangsa. 
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 Suyadi, Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2015), hal. 16 
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e. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa 

bermainnya. Contoh: bermain bebas dengan minat dan kemampuan 

anak. 

f. Memberikaan stimulus kultural pada anak.
50

 

 

Selain itu fungsi PAUD lainnya yang penting diperhatikan, 

adalah: (a) sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi 

fisik, jasmani dan inderawi melalui metode yang dapat memberikan 

dorongan perkembangan fisik/motorik dan fungsi inderawi pada anak; 

(b) memberikan stimulus pengembangan motivasi hasrat, dorongan 

dan emosi kearah yang benar dan sejalan dengan tuntutan agama; (c) 

stimulus pengembangan fungsi akal dengan mengoptimalkan daya 

kognisi dan kapasitas mental anak melaui metode yang dapat 

mengintegrasikan pembelajaran agama dengan upaya mendorong 

kemampuan kognitif anak.
51

 

5. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini 

Secara umum tujuan Pendidikan Anak Usia Dini ialah 

memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi 

anak agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, 

inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, posisi Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
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 Yuliani Nurani Sujiono. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT Indeks, 

2009), hal  46 
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karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, dan cakap. 

Senada dengan tujuan di atas, Solehuddin ( dalam Suyadi 2015) 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini ialah 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal 

dan menyeluruh sesuai dengan norma dan nilai-nilai kehidupan yang 

dianut. Melalui pendidikan anak usia dini, anak diharapkan dapat 

mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya-intelektual 

(kognitif), social, emosi, dan fisik-motorik). Selain itu, satu aspek 

yang tidak boleh ditinggalkan adalah perkembangan rasa beragama 

sebagai dasar-dasar akidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama 

yang dianutnya, memiliki kebiasaan atau perilaku yang diharapkan, 

mengusai sejumlah pengetahuan dan ketrampilan dasar sesuai dengan 

kebutuhan dan tingkat perkembangannya serta memiliki motivasi dan 

sikap belajar yang positif. 

 Tujuan pendidikan anak usia dini yang lebih ekstrim 

dikemukakan oleh Suyanto (dalam Suyadi, 2015) yang menyatakan 

bahwa tujuan PAUD adalah untuk menghembangkan seluruh potensi 

anak (the whole child) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia 

yang utuh sesuai dengan falsafah suatu bangsa. Manusisa utuh dalam 

pandangan islam adalah disebut insane kamil atau manusia sempurna.  
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Untuk menjadi manusia sempurna atau utuh, harus terpelihara fitrah 

dalam dirinya. Fitrah adalah konsep islam tentang anak, dimana anak 

dipandang sebagai makhluk unik yang berpotensi positif. Atas dasar 

ini, anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara 

praktis, tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:
52

 

a. Kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. 

b. Mengurangi angka mengulang kelas. 

c. Mengurangi angka putus sekolah (DO). 

d. Mempercepat pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. 

e. Menyelamatkan anak dari kelalaian didikan wanita karier dan ibu 

berpendidikan rendah. 

f. Meningkatkan Mutu Pendidikan. 

g. Mengurangi angka buta huruf muda. 

h. Memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. 

i. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
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E. Penelitian Terdahulu 

persamaan dan Perbedaan Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1 

NO 

(1) 

Nama peneliti, judul, tahun 

(2) 

Perbedaan 

(3) 

Persamaan 

(4) 

Origional Penelitian 

(5) 

1. Riza Ziana Kholida, Peran 

Guru Aqidah Akhlak dalam 

Pembentukan Akhakil 

karimah siswa di MAN 

Rejotangan, 2016 

- Perbedaan terdapat pada 

fokus penelitian yaitu 

bagaimana peran guru 

sebagai pembimbing, 

motivator, dan komunikator 

dalam membentuk akhlakul 

karimah siswa. 

- Lokasi penelitian yaitu di 

MAN Rejotangan 

- Objek penelitian tidak sama 

dalam penelitian ini objeknya 

adalah guru dan siswa MAN  

 

- menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif 

- membahas tentang akhlakul 

karimah 

- .pengecekan keabsahan data 

yaitu dengan perpamjangan 

pengamatan, ketekunan 

pengamatan triangulasi dan 

pemeriksaan teman sejawat  

 

- Judul : upaya guru dalam 

penanaman akhlakul 

karimah pada anak usia dini 

di RA Al-Wathoniyah Jabon 

Kalidawir Tulungagung 

- Tempat: RA Al-Wathoniyah 

Jabon Kalidawir 

Tulungagung 

- Metode pengumpulan data 

menggunakan observasi 

partisipan,wawancara 

mendalam,dan dokumentasi 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

  sedang dalam penelitian 

sekarang objek nya adalah guru 

dan anak usia dini prosedur 

pengumpulan data 

menggunakan 4 cara yaitu 

observasi, wawancara, 

dokumentasi dan triangulasi 

 - Teknik analisis data 

menggunakan data 

reduction (Reduksi data), 

data display (penyajian 

data), Conclulasion 

Drawing/ verivikasi 

- Pengecekan keabsahan data 

menggunakan perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan 

ketekunan pengamatan, 

triangulasi, dan pemeriksaan 

sejawat. 

 

 

2. Ahmad Khoirul Rizal, 

Strategi guru dalam 

Penanaman Akhlakul 

Karimah Pada Anak Usia 

Dini di PAUD Abdi Pertiwi  

- Perbedaan terdapat pada 

fokus penelitian dalam 

penelitian ini fokus 

penelitiannya adalah 

bagaimana pelaksanaan dan 

- Menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. 

- Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

 Desa Sukosari Kecamatan 

Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek, 2016 

upaya guru dalam 

penanaman akhlakul karimah 

pada anak usia dini. 

- Lokasi penelitian ini adalah 

PAUD Abdi Pertiwi desa 

Sukosari Kecamatan 

Trenggalek kabupaten 

Trenggalek. 

- Teknik analisis data 

menggunakan 3 cara yaitu 

reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

 

dokumentasi. 

- Objek penelitian adalah 

guru dan anak usia dini 

 

3.  Ngainun Najib, Peserta 

Didik Melalui Keagamaan 

di Madrasah Aliyah (MA) 

Unggulan Bandung  

- Perbedaan terdapat pada 1 

fokus masalah, yaitu disini 

menyertakan evaluasi.  

- Lokasi penelitian di  

- Menggunakan pendekatan 

penelitian kualitataif 

- Membahas upaya 

pembentukan akhlakul  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

 Tulungagung, 2016 - Madrasah  Aliyah Unggulan 

Bandung 

- Menggunakan jenis 

penelitian diskripti 

 

- Karimah 

- Prosedur pengumpulan data 

menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi 
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E. Kerangka Konseptuaal 

Upaya Guru dalam Penanaman Akhlakul Karimah Anak Usia Dini di Play 

Group Al-Whataniyah Jabon Kalidawir Tulungagung 

Bagan 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola penanaman akhlakul karimah pada anak usia dini diuraikan dalam 

Kerangka Berfikir (Paradigma) penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Guru mengolah 

materi dalam 

menanaman akhlakul 

karimah anak usia 

dini 

Guru memilih metode 

dalam menanaman 

akhlakul karimah 

anak usia dini 

Guru memilih media 

dalam menanaman 

akhlakul karimah 

anak usia dini 

Hambatan serta solusi 

guru dalam 

menanamkan akhlakul 

karimah anak usia dini 

Upaya guru dalam 

penanamkan 

akhlakul karimah 

anak usia dini 
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Dalam proses penanaman akhlakul karimah pada anak usia dini, maka  

pihak utama  dalam penanaman yaitu seorang guru. Pada dasarnya pada suatu 

penelitian kualitatif, peneliti ingin mengetahui fenomena yang diperankan 

dilapangan secara lebih detail. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin 

meneliti lebih lanjut upaya guru dalam penanaman akhlakul karimah anak usia 

dini. Adapun upaya tersebut adalah cara guru mengolah materi, memilih metode, 

memilih media, serta mengetahui hambatan dan solusinya 

 

 


