
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan Islam dalam pandangan Yusuf Al-Qordhawi adalah pendidikan manusia 

seutuhnya: akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya
1
. Jadi 

pendidikan Islam sangat mengutamakan keseimbangan perkembangan manusia secara 

menyeluruh. 

Pendidikan terhadap anak-anak sangat diperhatikan dalam Islam, karena Islam 

memandang bahwa setiap anak dilahirkan dengan membawa benih atau potensi untuk 

dikembangkan melalui pendidikan
2
. Hal ini menunjukkan pentingnya mengembangkan 

potensi tersebut mulai sejak dini. Terutama potensi keagamaan untuk membentuk 

kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama. 

Pendidikan Agama di Indonesia merupakan bagian integral dari pendidikan nasional 

sebagai satu kesatuan. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pada Bab II Pasal 3 tentang dasar, fungsi dan tujuan system pendidikan Nasional 

menjelaskan: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”
3
. 
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Dari tujuan pendidikan nasional tersebut dapat dipahami bahwa salah satu ciri 

manusia Indonesia adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Tujuan ini hanya 

dapat dicapai melalui pendidikan agama yang intensif dan efektif. Pemerintah juga telah 

menetapkan peraturan tentang pendidikan keagamaan yaitu pada pasal 30 Undang-Undang 

RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Ayat 3 dan 4 pasal 30 Undang-

Undang tersebut menjelaskan bahwa: “Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada 

jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk 

pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis”
4
. 

Adanya peraturan tersebut menunjukan bahwa pemerintah juga memberikan 

perhatian yang besar terhadap pendidikan agama. Realisasi dari peraturan tersebut salah 

satunya dapat dilihat dari berkembangnya sebuah lembaga pendidikan nonformal berupa 

Taman Pendidikan Al-Qur’an atau TPQ yaitu lembaga pendidikan nonformal keagamaan 

untuk anak usia sekolah dasar. Keberadaan TPQ diharapkan dapat menjadi salah satu 

alternatif untuk menghadapai tantangan yang tengah dihadapi umat Islam di Indonesia. 

Tantangan yang sedang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini terutama pada 

bidang pendidikan dan moral keagamaan antara lain sebagai berikut: 

1. Lemahnya perhatian orang tua dalam membimbing putra-putrinya terhadap pendidikan 

agama karena kebanyakan masih menganut faham vertikalism
5
. Sehingga berakibat 

tertanam pada diri anak didik yang prakteknya mereka acuh terhadap pendidikan agama. 
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2. Lemahnya sistem pendidikan agama pada jalur formal. Hal ini antara lain disebabkan 

karena sempitnya jam pelajaran agama sementara bahan pengajaran cukup luas. 

Sehingga anak didik terbebani untuk menghafal teori saja
6
. 

3. Dampak globalisasi dibidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari kemajuan 

teknologi di bidang transportasi dan informasi
7
. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam era globalisasi ini memberikan dampak negatif pada anak. Data sekitar 

67% dari 2.818 anak usia SD, kelas 4-6 pernah mengakses pornografi baik lewat 

internet, komik, TV, film, game, yang mengakibatkan anak mengalami kerusakan 

jaringan otak
8
. Akhir-akhir ini anak-anak juga sudah mengenal permainan game online, 

sehingga anak menjadi materialis, konsumtif dan individualis. 

4. Pertumbuhan dan perkembangan TPQ cukup pesat dan semarak di Indonesia. Misalkan 

TPQ di Malang yang mencapai 800 lembaga
9
. Hal itu menunjukan adanya sambutan 

dan dukungan yang cukup baik dari masyarakat dan juga menunjukan  kepedulian umat 

dalam upaya pewarisan dan penanaman nilai keimanan dan ketakwaan bagi generasi 

mendatang. Keberadaan dan pertumbuhan lembaga yang cukup strategis ditengah-

tengah tantangan umat Islam dan tuntutan pembangunan bangsa yang menempatkan 

asas keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) sebagai asas utamanya, di samping asas ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

5. Banyaknya TPQ yang hanya mengajarkan baca dan tulis Al-Qur’an saja karena 

minimnya waktu pelaksanaan proses belajar mengajar di TPQ sehingga memungkinkan 
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ustadz/ustadzah mengajar sekedarnya untuk memenuhi kewajibannya sebagai guru 

mengaji. 

6. Pentingnya mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak didik sejak dini melalui 

keserasian menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan pada anak dirumah, sekolah 

maupun masyarakat.  Hal itu dilakukan karena, anak didik diibaratkan sehelai kertas 

putih yang dapat ditulis sesuai dengan kehendak penulis. Seperti pendapat Zakiyah 

Daradjat bahwa, anak yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan didikan 

agama, maka pada masa dewasanya nanti ia tidak akan merasakan pentingnya agama 

dalam hidupnya
10

.  

7. Krisis nilai-nilai etika, yaitu kesadaran etika pada masyarakat sekarang jauh lebih besar. 

Oleh karena itu betapa pentingnya etika yang islami, yaitu nilai-nilai qur’ani yang harus 

dipegang untuk membangun generasi qur’ani. Namun, untuk menumbuhkan generasi 

qur’ani dimaksud bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ia harus diusahakan secara 

teratur dan berkelanjutan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal
11

. 

Maka peneliti merasa internalisasi nilai-nilai keagamaan pada anak di usia dini sangat 

penting dilakukan untuk meminimalisir krisis etika yang marak terjadi saat ini. Internalisasi 

nilai-nilai keagamaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan 

pembiasaan. Pembiasaan mengamalkan ilmu, mempraktekkan nilai keagamaan dalam hidup 

sehari-hari merupakan ajaran Islam. Sebagaimana terkandung di dalam perintah sholat, 

berbakti pada orang tua, bersedekah dan sebagainya. Dalam menginternalisasi nilai 

keagamaan perlu adanya suatu perbuatan yang berkesinambungan/terus-menerus sehingga 
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nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat tertaman dalam diri seseorang. Seperti yang 

diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa’ ayat 36: 

"Sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. 

Serta berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-rang miskin, 

tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, orang-orang yang dalam 

perjalanan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang sombong dan membanggakan diri
12

.” 

 

Jadi, jelas dalam firman Allah tersebut mengajarkan manusia tidak hanya berilmu, 

namun juga mendorong manusia untuk bertindak dan berbuat kebaikan. Kemudian, kalimat 

sembahlah Allah adalah  perintah shalat, sedangkan shalat adalah ibadah yang dilakukan 

secara terus menerus dalam waktu yang lama bahkan hingga akhir hayat yang akan 

membekas pada diri seseorang untuk menjadi pribadi yang muslim. 

Terdapat beberapa pendidikan nonformal di Desa Kebonagung. Desa Kebonagung 

adalah suatu desa yang menjadi perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. 

Desa Kebonagung memiliki 10 Gang yang setiap gangnya terdapat 9 lembaga TPQ resmi 

yang juga mengajarkan anak didik untuk belajar membaca dan menulis Al-Qur’an. Tiap 

TPQ memiliki kurikulum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pembelajaran
13

.  

Namun, fakta yang terjadi pada saat ini mayoritas TPQ hanya mengajarkan cara 

membaca Al-Qur’an dan ilmu tajwidnya, sedangkan dalam pembelajaran Al-Qur’an di TPQ 

Al-Ihsan Kebonagung Malang ini tidak hanya mengajarkan cara membaca Al-Qur’an 

kepada para anak didik, tetapi ustadz dan ustadzah juga berusaha menginternalisasikan nilai-

nilai keagamaan, baik yang menyangkut akidah, ibadah maupun akhlak. Menginternalisasi 

nilai-nilai keagamaan kepada anak itu dirasa sangat penting untuk dijadikan pedoman hidup 

dalam kehidupan sehari-hari saat dewasa kelak. 
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Maka, penulis mengambil lokasi di TPQ Al-Ihsan Kebonagung Malang, TPQ ini 

merupakan lembaga pendidikan Islam yang menghasilkan anak didik yang unggul serta anak 

yang soleh dan berakhlak mulia. Juga karena tidak lepas dari peran serta dan andil yang 

cukup besar untuk memajukan lembaga penulis. Peran yang begitu besar tersebut tentunya 

membutuhkan pelaksanaan yang maksimal dan optimal, baik dengan cara meningkatkan 

kualitas ustadz, kualitas bahan ajar, kualitas proses belajar mengajar, maupun lingkungan 

yang kondusif dan mendukung demi terciptanya tujuan Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis berusaha menganalisis internaisasi nilai-nilai 

keagamaan pada anak didik TPQ Al-Ihsan Kebonagung Malang sehingga lembaga yang 

dikelola betul-betul bisa menjadi lembaga yang berkualitas dan mampu memenuhi harapan 

dan tuntutan masyarakat.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja nilai-nilai keagamaan yang diajarkan pada anak didik di TPQ Al-Ihsan 

Kebonagung Kabupaten Malang? 

2. Metode apa saja yang digunakan ustadz/ustadzah dalam menginternalisasi nilai-nilai 

keagamaan pada anak didik di TPQ Al-Ihsan Kebonagung Kabupaten Malang? 

3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses internalisasi nilai-nilai 

keagamaan pada anak didik di TPQ Al-Ihsan Kebonagung Kabupaten Malang? 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 



1. Guna mendiskripsikan nilai-nilai keagamaan yang diajarkan pada anak didik di TPQ Al-

Ihsan Kebonagung Kabupaten Malang.   

2. Guna mengevaluasi metode yang digunakan ustadz dan ustadzah dalam  

menginternalisasi nilai-nilai keagamaan pada anak didik di TPQ Al-Ihsan Kebonagung 

Kabupaten Malang.  

3. Guna mendiskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat proses internalisasi 

nilai-nilai keagamaan pada anak didik TPQ Al-Ihsan Kebonagung Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang hasil yang diperoleh, 

bagi para pendidik khususnya ustadz dan ustadzah dan lembaga. Penelitian ini berfungsi 

sebagai gambaran awal mengenai pentingnya dilaksanakan kegiatan kurikuler dalam 

menginternalisasi nilai keagamaan sebagai upaya peningkatan akhlaq anak didik. 

1. Bagi pengurus lembaga TPQ yang menjadi objek penelitian: sebagai bahan informasi 

tentang nilai-nilai keagamaan pada anak didik di Taman Pendidikan Al-Qur’an untuk 

dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas selanjutnya.  

2. Bagi ustadz dan ustadzah yang lain, sebagai tambahan informasi dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran yang lebih baik. 

3. Bagi peneliti sebagai bahan untuk menggunakan metode dan pembuatan media 

pembelajaran tentang nilai-nilai keagamaan di TPQ yang lebih baik. 

E. Definisi Oprasional  

Definisi oprasional tentang internalisasi nilai-nilai keagamaan pada anak didik di 

TPQ Al-Ihsan Kebonagung Kabupaten Malang yang mencangkup beberapa hal yaitu: 



1. Internalisasi yaitu cara efektif dan efesien dalam upaya menghayati ajaran untuk 

diwujudkan dalam perbuatan atau perilaku sehari-hari.  

2. Nilai keagamaan yaitu konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia 

mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan 

pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi 

manusia tanpa bertentangan dengan syariat. 

3. Anak didik TPQ adalah anak-anak yang diperkirakan berusia SD (6-12 tahun) yang 

belajar di Taman Pendidikan Al-Qur’an, yaitu unit pendidikan non-formal jenis 

keagamaan berbasis komunitas muslim yang menjadikan al-Qur’an sebagai materi 

utamanya, yang bertujuan menyiapkan terbentuknya generasi Qur’ani, yaitu generasi 

yang memiliki komitmen terhadap al-Qur’an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan 

rujukan segala urusannya
14

. 

4. Metode (thuriquh) ialah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan
15

. Cara 

yang digunakan ustadz/ustadzah untuk memperoleh pemahaman dan penghayatan  pada 

anak didik TPQ tentang nilai keagamaan. Metode tersebut antara lain: nasehat, ceramah, 

cerita, bernyanyi, bermain, bermain peran, karyawisata, muhadlarah, musabaqah, idam 

(hukuman), reward (penghargaan). demonstrasi, keteladanan (uswah hasanah), 

pembiasaan. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh dalam skripsi 

ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya disusun sebagai berikut: 
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Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis membahas berbagai gambaran 

singkat untuk mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah kajian pustaka. Pada bab ini membahas tentang internalisasi  nilai-nilai 

keagamaan yang mencakup: Pengertian internalisasi, pengertian nilai-nilai agama, sumber 

nilai agama, macam-macam nilai agama, perkembangan agama pada anak usia TPQ.  

Bab ini membahas tentang metode pengajaran tentang nilai-nilai keagamaan pada anak 

meliputi: metode pembiasaan, metode keteladanan, metode demontrasi, metode cerita, 

metode dam (‘Idam atau hukuman), metode reward (penghargaan), metode nasehat, metode 

ceramah, metode muhadlarah, musabaqah, metode bermain, metode bermain peran, metode 

bernyanyi, metode karyawisata.  

Bab ini juga membahas tinjauan tentang TPQ meliputi: pengertian TPQ, dasar dan 

tujuan TPQ. 

Bab III berisi tentang metode penelitian, yang akan membahas tentang pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

Bab IV berisi tentang hasil penelitian diantaranya:  latar belakang obyek penelitian 

meliputi sejarah, struktur organisasi, kondisi obyek penelitian, sarana dan prasarana, 

ustadzah, anak didik, tujuan TPQ Al-Ihsan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan pada anak 

didik di TPQ Al-Ihsan. Terakhir membahas hasil penelitian, sebagai jawaban terhadap 

permasalahan yang ada dalam penelitian tentang internalisasi nilai-nilai keagamaan pada 

anak didik di TPQ Al-Ihsan Kebonagung Kabupaten Malang. 

Bab V adalah kesimpulan dan saran, yang merupakan bab terakhir dari pembahasan 

dan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu menyimpulkan hasil penelitian secara 



menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran sebagai perbaikan dari 

segala kekurangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


