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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada penelitian yang secara 

khusus mengkaji tentang penanaman niali-nilai Tauhid pada anak usia dini di 

PAUD Kartika Pradana. Akan tetapi penulis menemukan beberapa judul tesis 

yang mempunyai kajian hampir sama tetapi beda fokus kajiannya. 

Skripsi Khusnul Imroah yang berjudul “Nilai-Nilai Tauhid dalam 

Kegiatan Mujahadah dan Implikasinya terhadap Perilaku Keagamaan Santri 

Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotegede Yogyakarta”. Hasil Khusnul 

Imroah  menunjukkan bahwa nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam kegiatan 

mujahadah di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri meliputi: 1) nilai tauhid 

ilahiyah yaitu nilai yang terkandung dalam pelaksanaan shalat, dzikir, membaca 

al-Qur’an, Muu’idzoh hasanah, dan pembacaan Asmaul husna. 2) Nilai Nuburwat, 

yaitu terkandung dalam kegiatan pembacaan hadiah fatihah kepada Rasulullah, 

keluarga, dan para anbiya dan sahabat. Selain itu juga dengan membaca al-Quran, 

dimana al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya. 3) Nilai 

Ruhaniyah, nilai tauhid ini terkandung dalam pelaksanaan mujahadah dengan 

percayanya santri terhadap adanya makhluk gaib Allah seperti malaikat dan 

syaitan, dan 4) Nilai Sam’iyat, ayitu nilai yang terkandung dalam kegiatan ziarah 

yang mana santri menjadi ingat dengan adanya kematian atau hari akhir. Kegiatan 

mujahadah ini sangat berpengaruh terhadap perilaku keagamaan santri Pondok 

Pesantren Nurul Ummah Putri. Dapat diliaht dari perubahan perilaku keagamaan 

pada dimensi keyakinan (Ideology), dimensi praktik (Ritual Agama), dimensi 
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pengalaman (Experimental), dimensi pengetahuan agama (Intelectual), dimensi 

pengamalan (Consequential).terutama pada meningkatnya rasa syukur santri, 

shalat, dan membaca al-Qur’an.14 

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Rahmat Hidayat yang berjudul 

“Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak (Tk) Nurul 

Ummah Kotagede Yogyakarta”. Hasil Rahmat Hidayat menunjukkan bahwa 

proses Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak (Tk) Nurul 

Ummah Kotagede Yogyakarta meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. 

Nilai agama Islam yang diajarkan di TK Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta 

meliputi nilai keimanan, nilai ibadah dan nilai akhlak. Metode yang dipakai untuk 

menanamkan nilai-nilai agama Islam adalah metode klasikal, metode sorogan, 

metode bermain, metode pembiasaan, metode cerita Islami, metode ziarah dan 

karya wisata, metode keteladanan, metode demonstrasi, metode sosiodrama dan 

menonton film tentang kisah nabi, dan metode tanya jawab. Adapun yang menjadi 

faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam 

pada anak usia dini TK Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta adalah sebagi 

berikut, untuk faktor pendukung meliputi: 1) pendidik merupakan alumni pondok 

pesantren nurul ummah Kotagede Yogyakarta, 2) pendidik juga memiliki 

kemampuan menyampaikan ajaran agama Islam serta hafal Alquran, 3) TK Nurul 

Ummah berada dilingkungan pesantren maka kondusif pembelajarannya, 4) 

interaksi pendidikdan orang tua wali terjalin dengan baik, 5) memliki media yang 

cukup lengkap seperti cd kisah nabi dan buku-Islami serta alat peraga. Sedangkan 

                                                           
14

 Khusnul Imroah,  “Nilai-Nilai Tauhid dalam Kegiatan Mujahadah dan Implikasinya 

terhadap Perilaku Keagamaan Santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotegede 

Yogyakarta” ( Skripsi Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 

2015). 
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dari faktor penghambat yaitu: 1) Orang tua yang masih mengaggap pendidikan 

nilai-nilai agama di serahkan sepenuhnya ke sekolah, dan, dan 2) waktu yang 

singkat dalam pembelajaran menyebabkan pendidik lepas memonitor peserta 

didik.15 

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Saddam  

yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Ketauhidan Pada Anak Melalui Metode 

Pembelajaran Bercerita DI SDIT Bina Anak Islam Krapyak”. Hasil Muhammad 

Nur Saddam  menunjukkan bahwa  1) pelaksanaanya menggunakan metode 

bercerita dengan mengambil cerita tentang Nabi Nuh As. 2) secara operasional 

pembelajaran PAI kelas V di SDIT Baik dilaksanakan dalam dua pertemuan. 

Pertemuan pertama guru memberikan materi mengenai Tauhid secara umum. 

Selanjutnya pada pertemuan kedua guru menyampaikan materi tentang Ulul Azmi 

dan mengambil cerita cukup efektif diterapkan dalam pembelajaran Tauhid dan 

megambil cerita Nabi Nuh As. Metode pembelajaran dengan bercerita cukup 

efektif diterapkan dalam pembelajaran Tauhid namun meski demikian masih 

harus dikembangkan lagi agar dalam penerapannya untukkedepannya dapat 

berjalan dengan lebih baik lagi. 3) penerapan metode bercerita dalam 

pembelajaran PAI memberikan dampak yang positif terhadap siswa yaitu siswa 

mampu menjelaskan pengertian Ulul Azmi, menyebutka Rasul-Rasul Ulul Azmi, 

menjelaskan pengertian Tauhid, menceritakan kembali kisah Nabi Nuh As, 

menyebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi Nabi Nuh As, menjelaskan 

hikmah-hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Nuh As. Melalui kisah Nabi 

Nuh As pula, para siswa semakin rajin beribadah, semakin tumbuh rasa cinta pada 

                                                           
15

 Rahmat Hidayat, “Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak (Tk) 

Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta” (Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta  2016). 
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Allah SWT dan para Rasul-Nya.  Beberapa indicator tersebut diharapkan menjadi 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa untuk mengembangkannya dikemudian hari 

kelak.16 

Secara keseluruhan penelitian ini hampir sama dengan tiga penelitian 

sebelumnya, penelitian Khusnul Imroah dan Muhammad Nur Saddam sama-sama 

meneliti nilai-nilai ketauhidan, hanya saja perbedaanya pada objeknya. Sedangkan 

pada penelitian Rahmat Hidayat lebih luas pembahasannya yaitu pada nilai-nilai 

agama Islam sedangkan penelitian ini lebih fokus pada nilai-nilai tauhid. Selain 

dari itu lokasi tempat penelitian pun berbeda-beda. 

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk melengkapi 

penelitian-penelitian yang sudah ada . seperti penelitian yang sudah peneliti 

kemukakan di atas, karena dari ketiga penelitian di atas belum ada yang 

membahas mengenai Implementasi nilai-nilai tauhid pada anak  usia dini. 

B. Penanaman Nilai 

Penanaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses, cara, 

perbuatan menanam,menanami atau menanamkan.
17

 Penanaman memiliki makna 

sebagai perbuatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan 

pertanaman untuk mendapatkan hasil produk tanaman yang dibudayakan. 

Sedangkan nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan.  Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang 

diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola 

pikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku.  Sependapat dengan Ali Muhtadi 

                                                           
16

 Muhammad Nur Saddam, “Penanaman Nilai-Nilai Ketauhidan Pada Anak Melalui Metode 

Pembelajaran Bercerita DI SDIT Bina Anak Islam Krapyak” (Skripsi Sarjana Strata Satu 

Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) 
17

 https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 
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yang mengatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan 

dianut oleh masyarakat dalam menetukan sesuatu yang dipandang benar, bernilai, 

maupun berharga.
18

  

Penanaman nilai dapat diartikan sebagai upaya menanamkan seperangkat 

keyakinan yang dipandang berharga dan memiliki keterkaitan pada tindakan 

berperilaku seseorang. Penanaman nilai tauhid merupakan upaya menanamkan 

seperangkat keyakinan bahwa Allah itu satu (meng-Esakan Allah) pada seseorang 

kemudian diaplikasikan melalui perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Tauhid 

1. Pengertian Tauhid 

Sedangkan Tauhid, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 

tauhid merupakan kata  benda yang berarti keesaan Allah; kuat kepercayaan 

bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar 

dari kata Wahhada (وحد )Yuwahhidu (وحد وحدا) Tauhidan( .ي  .(.ت
19

 

Menurut Zainuddin, Tauhid berasal dari kata “wahid”)واحد )yang 

artinya “satu”. Dalam istilah Agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang 

satu atau Esanya Allah, maka segala pikiran dan teori berikut argumentasinya 

yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut dengan 

Ilmu Tauhid.
20

 Kemudian ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya 

Muqadimah bahwa kata Tauhid mengandung makna keesaan Tuhan.
21

  Maka 

                                                           
18

 Ali Muhtadi, Teknik Dan Pendekatan Penanaman Nilai Dalam Proses Pembelajaran di 

Sekolah, Majalah Ilmiah Pembelajaran No.1 Vol. 3 Mei 2007. 
19

 M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Departemen P & K, Jakarta,1989. dalam bukunya “Ilmu Tauhid” (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada,1993), hal. 1. 
20

 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 17 
21

 Ibnu Khaldun, Muqoddimah, Terj. Ahmadie Thoha  (Jakarta : Pustaka Firdaus, Cetakan 

Pertama, 1986), hal. 589. 
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dapat disimpulkan bahwa tauhid merupakan keyakinan dalam diri  seseorang 

bahwa Allah itu satu dan kita hanya menyembah Allah dan tidak 

menyekutukan-Nya. 

Selain itu,  juga Ismail Raji al-Faruqi menjelaskan makna tauhid, 

bahwa: 

“ Tauhid bukanlah sekedar meyakini bahwa Allah satu dan tidak sampai di 

situ saja, akan tetapi dari inti tauhid tersebut, al-Faruqi mencoba melakukan 

internalisasi (penghayatan tauhid ke dalam aspek kehidupan (pribadi dan 

sosial) agar kehidupan dapat berjalan sebagaimana tujuan penciptaan yakni 

penghambaan kepada Allah semata. Sebuah penghambaan yang diwujudkan 

oleh manusia dengan kemerdekaannya mengolah, menata dan memanfaatkan 

alam (kehidupan) ini demi Ridha Ilahi.”
22

  

 

Sependapat dengan Amin Rais yang mengatakan bahwa: 

“ Pandangan dunia tauhid itu bukan saja mengesakan Allah seperti yang 

diyakini oleh kaum monoteis ,melainkan juga mengakui kesatuan penciptaan 

(unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of guidance), dan kesatuan 

tujuan hidup (unity of purpose of life), yang semua itu merupakan derivasi 

dari kesatuan ketuhanan (unity of godhead).”
23

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa bertauhid tidak 

cukup hanya berhenti pada keyakinan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah SWT, akan tetapi bertauhid itu harus disertai dengan tindakan, 

amal,atau perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa seseorang itu beriman 

kepada Allah SWT. Amalan nyata ini bisa berupa amalan khusus yaitu 

amalan yang ada dalam rukun Islam seperti shalat, zakat, puasa,dan haji yang 

berfungsi untuk mendekatkan manusia dengan Allah SWT. Amalan yang 

dibuktikan dikehidupan sehari-hari seperti  menyatantuni anak yatim, 

menjaga toleransi dengan umat yang berbeda agama, dan lain-lain, amalan 

                                                           
22

 Damis, Implementasi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tentang Tauhid sebagai Prinsip 

Keluarga Pendidikan Akhlak, jurnal Sulesena, Vol. 8 No 2, tahun 2013,hal 142 
23

 Lailatul Farihah, Pemikiran Pendidikan Tauhid Harun Yahya dan Implikasinya Terhadap 

Penanaman Keimanan (Skripsi Sarjana Strata Satu Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan,  Lampung 2018) 
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tersebut untuk  menjaga hubungan manusia dengan manusia. dan juga amalan 

untuk menhubungkan manusia dengan alam seperti, menjaga dan merawat 

tumbuhan dan hewan yang ada disekitar. 

2. Hikmah Tauhid 

Hikmah mempelajari tauhid menurut Zainuddin yaitu:
24

 

a. Rela atas pemberian Allah SWT.  

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَ ْقِدرُ اللَُّه يَ ْبُسُط الر     

 Artinya: 

“ Allah memperluas rezeki orang yang Dia kehendaki dan 

mempersempitnya (bagi orang-orang yang Dia kehendaki). (QS. Ar-

Ra’du:26)
25

 

 

b. Rasa harga diri dan menghargai orang lain, sebab seseorang yang 

bertauhid memandang semua manusia samaderajat, berasal dari satu 

keturunan dan tidak ada yang berhak dipertuankan. Semua manusia 

hanya diikuti amal kebajikannya di sisi Allah SWT. dan bertanggung 

jawab kepada-Nya, Allah SWT. berfirman: 

 ِإنَّ  ۚ  يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا 

َخِبي   َعِليم   اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   أَتْ َقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ   

Artinya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal.”(Al-Hujurat:13)
26

 

                                                           
24

 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 12-15 
25

 https://tafsirq.com/13-ar-rad/ayat-26 
26

 https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13 
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c. Rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Seseorang yang bertauhid 

memandang semua manusia saudara. Seseorang bertauhid memandang 

semua manusia saudara. Seseorang bertauhid tidak bertindak zalim 

terhadap sesama makhluk Tuhan, apalagi terhadap sesama manusia. 

Umat bertauhid hidup berdasar peri kemanusiaan dan persaudaraan, 

selalu besikap terbuka, kerjasama dan bergotong royong. Allah SWT. 

berfirman:  

اِت َسَيْجَعُل ََلُُم الرَّْحَُٰن ُودًّاِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالَِ   

Artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak 

Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa 

kasih sayang.”(QS. Maryam: 96)
27

 

 

3. Pendidikan Tauhid 

Pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yaitu: 

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperluakan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.”
28

 

 

Pendidikan tauhid, dengan demikian,merupakan suatu usaha sadar untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk bertauhid sehingga dapat 

meminimalisir fenomena-fenomena negatif yang terjadi saat ini baik itu di 

masyarakat,bangsa, dan negara. 

                                                           
27

 https://tafsirq.com/19-maryam/ayat-96 
28

 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diakses pada tanggal 

03 Maret 2019 dari http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf 
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Selain itu, karena tauhid juga telah dimiliki manusia secara potensial. 

Manusia sejak lahir membawa tauhid, atau paling tidak ia berkecenderungan 

untuk meng-Esakan Tuhannya dan berusaha terus mencari untuk mencapai 

ketauhidaan tersebut.  Fitrah manusia harus dikembangkan,diaktualisasikan, 

dan ditingkatkan secara terus menerus.Upaya yang dapat dilakukan dalam 

rangka pengembangan potensi seseorang tersebut adalah dengan program 

pendidikan yang terstruktur. 

D. Ruang lingkup Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu 

proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan 

selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0 – 6 tahun. Pada masa 

ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang 

mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. 

Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak 

harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan 

perkembangan anak.
29

 

2. Karakteristik Anak Usia Dini 

Ada berbagai kajian tentang hakikat anak usia dini, khususnya anak 

TK diantaranya oleh Bredecam & Copple Brener, serta Kellough (dalam 

Masitoh dkk, 2005:1.12-1.13) sebagai berikut: 

a. Anak bersifat unik 

b. Anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan 

                                                           
29

 Yuliani Nurani,  Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Indeks,2011),  hal. 6.  
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c. Anak bersifat aktif dan energik  

d. Anak itu egosentris 

e. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak 

hal 

f. Anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang 

g. Anak umumnya kaya dengan fantasi 

h. Anak masih mudah frustasi 

i. Anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak 

j. Anak memiliki daya perhatian yang pendek 

k. Masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial 

l. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman 

3. Sifat-Sifat Agama pada Anak-Anak 

Menurut Noer Rohmah, bentuk dan sifat agama pada diri anak dapat 

dibagi atas:
30

 

a. Unreflective (Tidak Mendalam) 

Yaitu kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga 

cukup sekedarnya saja, dan mereka cukup puas dengan keterangan yang 

terkadang kurang masuk akal. Mereka tidak berani mengkritik sesuatu 

yang mereka terima terutama jika yang mengatakan adalah orang 

dewasa. Namun demikian pada beberapa orang anak ada yang sudah 

memiliki ketajaman pikiran untuk menimbang pendapat yang mereka 

terima dari orang lain, sehingga mereka mempunyai keberanian untuk 

mengkritik. 

                                                           
30

 Noer Rohmah, Pengantar Psikologi Agama,( Yogyakarta:Teras, 2013),  hal. 104-108. 
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b. Egosentris 

Anak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri mulai tahun pertama sejak 

usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan 

pertambahan pengamalannya. Apabila kesadaran akan diri itu mulai 

subur pada diri anak, maka akan tumbuh rasa keraguan pada rasa egonya, 

semakin bertumbuh semakin meningkat pula rasa egoisnya. Sehubungan 

dengan hal itu, maka dalam masalah keagamaan anak telah menonjolkan 

kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang mereka 

pandang dari kesenangan pribadinya. Seorang anak yang kurang 

mendapat kasih saying dan selalu mengalami tekanan akan bersifat 

kekanak-kanakan (childish) dan memiliki sifat ego yang rendah. Hal 

yang demikian mengganggu pertumbuhan keagamaanya. 

c. Anthromorphis 

Pada umumnya konsep mengenai ketuhanan pada anak berasal dari hasil 

pengalamannya dikala ia berhubungan dengan orang lain. Tapi suatu 

kenyataan bahwa konsep ketuhanan mereka tampak jelas 

menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Melalui konsep ini terbentuk 

dalam pikiran mereka menganggap bahwa keberadaan Tuhan itu sama 

dengan manusia. 

Pada anak yang berusia 6 tahun menurut penelitian Praff, pandangan 

anak tentang Tuhan adalah sebagai berikut:” Tuhan mempunyai wajah 

seperti manusia, telinganya lebar dan besar, Tuhan tidak makan tetapi 

hanya minum embun”.  
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Konsep ketuhanan yang demikian itu mereka bentuk sendiri berdasarkan 

fantasi masing-masing. 

d. Verbalis dan Ritualis 

Dari kenyataan yang kita alami ternyata kehidupan agama pada anak-

anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal (ucapan). Mereka 

menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan selain itu pula 

dari amaliah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut 

tuntutan yang diajarkan kepada mereka. 

e. Imitatif 

Dalam hal menjalankan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak 

berdasarkan dari hasil meniru, yang mereka peroleh dari hasil melihat 

perbuatan dilingkungan, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran 

yang intensif. 

f. Rasa Heran dan Kagum 

Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagaamaan yang 

terakhir pada anak. Berbeda dengan rasa kagum yang ada pada orang 

dewasa, maka rasa kagum pada anak ini belum bersifat kritis dan kreatif. 

Mereka hanya kagum terhadap keindahan lahiriah saja. Hal ini 

merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan anak akan 

dorongan untuk menegenal sesuatu yang baru (new experience). Rasa 

kagum mereka dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan 

rasa takjub. 
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E. Metode Penanaman Nilai-Nilai Tauhid 

  Guru dalam berinovasi dalam pembelajaran untuk menanamkan nilai-

nilai agama dan juga harus mempunyai kreatifitas dengan menggunakan metode 

yang bervariatif dalam menumbuhkan pengalaman belajar yang maksimal sesuai 

yang diharapkan.  Metode-metode yang digunakan dalam penanaman nilai-nilai 

tauhid yang sesuai dengan sifat anak usia dini yaitu: 

1. Metode pembiasaan 

Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang sangat penting sekali 

sebagai pangkal pendidikan,pembiasaan yang baik penting artinya bagi 

pembentukan watak anak-anak dan juga akan terus berpengaruh kepada anak itu 

sampai hari tuanya. Menanamkan kebiasaan pada anak-anak adalah sukar dan 

kadang-kadang memakan waktu yang lama. Akan tetapi,segala sesuatu yang telah 

menjadi kebiasaan sukar pula kita ubah. Maka dari itu, lebih baik dari pada 

terlanjur memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidakbaik.
31

 

Metode ini sangatlah efektif jika diterapkan dalam pendidikan nilai 

pada anak usia dini, dimana anak usia dini memiliki rekaman ingatan yang 

kuat. Hal ini ditegaskan oleh Fadilah dan Lilif yang mengatakan: Anak usia 

dini memiliki rekaman yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum 

matang, sehingga mereka mudah terlarut dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

mereka lakukan sehari-hari oleh karena itu, sebagai awal dalam proses 

pendidikan, pembiasaan merupakan cara efektif dalam menanamkan nilai-

nilai moral ke dalam jiwa anak.nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini 

                                                           
31 

M Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), hal177 
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kemudian akan termenifestasikan dalam kehidupannya semenjak ia memulai 

melangkah keusia remaja dan dewasa.
32

  

Mulyasa mengatakan bahwa pembiasaan dapat dilaksanakan dalam 

kegiatan rutin, terprogram, dan kegiatan spontan.
33

 

a. Kegiatan rutin  

Melakukan kegiatan secara terus menerus yang artinya kegiatan yang 

dilakukan setiap harinya dan berulang-ulang. 

b. Kegiatan terprogram 

Melakukan kegiatan dengan perencanaan atau deprogram khusus 

dalamkurun waktu tertentu. 

c. Kegiatan sprontan 

Melakukan kegiatan secara langsung dan tidak terjadwal dalam kegiatan 

khusus. 

 

2. Metode cerita  

Bercerita merupakan metode yang komunikatif untuk menyentuh 

perasaan peserta didik dengan cerita. Seperti yang dikatakan Ahmad Tafsir 

bahwa kisah selalu memikat karena mengundang pembaca atau pendengar 

untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya. Dan nantinya, 

makna-makna tersebut akan menimbulkan kesan dalam hati pembaca atau 

pendengar tersebut.
34

 

Bentuk-bentuk metode bercerita adalah: 

                                                           
32

 MuhammadFadilah dan Lilif Mualifatu Kholida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, ( Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013), hal 172. 
33

 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta: BumiAksara, 2012, hal. 167 
34

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012) hal.209 
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a. Bercerita melalui buku 

b. Bercerita menggunakan ilustrasi dalam buku   

c. Bercerita menggunakan papan panel 

d. Bercerita menggunakan boneka 

e. Bercerita tanpa alat bantu  

f. Bercerita menggunakan kaset-kaset cerita 

g. Bercerita menggunakan video
35

 

3. Metode Nasihat 

Metode nasihat sangat berguna dalam menjelaskan kepada peserta 

didik terkait hal-hal yang baikdan terpuji. Seperti yang dikatakan Ibnu 

Mandzur menjelaskan, Al-Mau’idhoh Hasanah bisa membawa taubat 

seseorang yang bisa membawa taubat kepada Allah SWT.
36

  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pendidik dalam 

menggunakan metode nasihat:
37

 

a. Memberi nasihat dengan perasaan cinta dan kelembutan. Nasihat orang-

orang yang penuh kelembutan dan kasih sayang mudah diterima dan 

mampu merubah kehidupan manusia. 

b. Menggunakan gaya bahasa yang halus dan baik 

c. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan aspek tempat, waktu, dan 

materi serta kondisi peserta didik 

d. Menyampaikan hal-hal  yang utama dan penting. 

                                                           
35 Onar Muhammad Al-Toumy Al- Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, (Bandung:Bulan 

Bintang 1979), hal 399 
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4. Bernyanyi  

Metode bernyanyi merupakan salah satu media yang membuat anak 

riang, gembira,senang sehingga berguna untuk mengenal lingkungan 

sekitarnya. Melalui lagu, anak-anak bisa mengenal sesuatu dan mempelajari 

banyak hal. Hal ini dikarenakan syair lagu telah menjadi bagian dari 

kehidupan anak karena  penggunaan irama dan melodi dapat membantu 

aspekpembelajaran ke lingkungan belajar yang lebih menarik. Anak akan 

lebih mudah menyerap informasi dan keterampilan tertentu jika 

dipresentasikan melalui musik atau lagu.
38

 

Kegunaan metode bernyanyi yaitu: 

a. Melatih kepekaan rasa dan emosi 

b. Meningkatkan kepekaan terhadap isi dan pesan dalam lagu 

c. Melatih mental untuk mencintai keselarasan, keharmonisan, keindahan, 

dan kebiasaan 

d. Meningkatkan kemampuan mendengar pesan dan menyelaraskan gerak 

dengan lagu yang didengar menggunakan mendengar dengan mengamati 

sifat atau watak lagu.
39

 

Selain itu juga metode bernyayi sangatlah efektif dan efisien bisa 

dimengerti dan dihafal oleh anak-anak, secara tidak langsung anak-anak akan 

terbawa pada situasi yang menyenangkan sehingga secara emosional dapat 

terkontrol dengan baik.
40
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 Prawitasari, J. E, Psikologi Terapan. Melintas Batas Disiplin Ilmu, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 

364 
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5. Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan 

media  atau alat peraga untuk menjelaskan suatu konsep atau materi pelajaran 

tertentum atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan danjalannya 

suatu proses kepada peserta didik. 

Metode demonstrasi sangatlah efektif karena beberapa hal yaitu: 1) 

apabila pelajaran bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu pada 

siswa, 2) untuk memudahkan siswa memahami materi pelajaran yang 

berbentuk praktik, sehingga tidak membutuhkan penjelasan verbal yang 

panjang, 3) untuk menghindari verbalisme yang berlebihan dalampengajaran, 

4) menjadikan siswa aktif dan kreatif karena terlibat langsung dalam 

percobaan atau pengamatan, 5) memberi kesan mendalam bagi siswa karena 

pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung yang mudah diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.
41

 

6. Karya Wisata  

Metode karyawisata adalah metode pembelajaran yang mangajak 

siswa terjun ke  objek yang ada kaitannya dengan materi di kelas guna 

memperluas wawasan siswa sehingga siswa memiliki gambaran  keadaan 

sebenarnya dengan demikian dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk  

lebih menggali pengetahuan yang masih sangat kurang.
42

 

7. Bermain   
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Bermain sambil belajar merupakan kegiatan terpadu antara belajar 

dan bermain yang diintegrasikan  dalam suatu materi pelajaran. Tindakan ini 

merupakan upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, 

dengan tujuan akhir mencapai pembelajaran yang baik dan pemerolehan mutu 

yang optimal,yang dilakukan dengan menggunakan cara atau alat 

permainanyang bersifat mendidik.
43
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