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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pendidikan Al-Qur’an 

2.1.1 Pengertian Al-Qur’an 

  Menurut Manna Khalil al-Qaththan, secara etimologis Al-Qur’an  berasal dari 

kata “qora’a, yaqrau, qira-atan, atau qur’anan” yang berarti mengumpulkan (al-

jam’u) menghimpun (adh-dhommu), huruf serta kata secara teratur dari satu kegiatan 

kekegiatan yang lain (Anwar 2009) Al-Qur’an merupakan firman Allah yang 

diturunkan  kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu melalui perantara malaikat 

Jibril. Di dalamnya terkandung pokok dapat dikembangkan melalui ijtihad untuk 

keperluan dan aspek kehidupan. ajaran yang terkandung di dalam terdiri dari dua 

prinsip besar, yaitu berhubungan dengan aqidah dan syari’ah. 

  Al-Qur’an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah 

satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Adapun 

menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap Al-

Qur’an ada yang mengatakan Al-Qur’an adalah lafal arab yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad yang dinukil secara mutawatir, termaktub dalam mushaf, dimulai 

dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas dan membacanya adalah ibadah. 

(Imam Muchlas 2004, h.4). 

 Al-Qur’an adalah sumber utama dan pertama dari ajaran agama Islam. Berbeda 

dengan kitab suci agama lain, Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
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tidak hanya mengandung pokok-pokok agama. Isinya mengandung segala sesuatu 

yang diperlukan bagi kepentingan hidup dan kepentingan manusia yang bersifat 

perseorangan dan kemasyarakatan, baikberupa nilai-nilai moral dan norma-norma 

hukum yang mengatur hubungan dengan khaliqnya, maupun yang mengatur 

hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Al-Qur’an adalah kitab petunjuk, (M. 

Quraish Shihab). Demikian hasil yang kita peroleh dari mempelajari sejarah 

turunnya. Untuk itu Al-Qur’an mempunyai tiga tujuan pokok yaitu: 

1. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang 

tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan 

kepastian adanya hari pembalasan.  

2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan 

normanorma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam 

kehidupannya secara individual atau kolektif.  

3.  Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-

dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhan dan sesamanya. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, “Al-

Qur’an adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia ke jalan kebajikan yang 

harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat” 

 Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an adalah hal yang sama pentingnya 

dilakukan oleh umat Islam, para sahabat diantaranya Sa’ad bin Abi Waqqas 

Radhyallahu an’hu selalu mengajarkan anak-anaknya tentang peperangan Rasulullah 

S.A.W. Sebagaimana dia mengajarkan anak-anaknya Al-Qur’an setiap harinya.  
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Sebagaimana firman Allah yang berbunyi : 

“Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih lurus.” (Q.S. Al-Isra': 9).  

 

 Pendidikan paling utama yang mesti ditanamkan sejak masa anak-anak adalah 

cinta kepada Al-Qur’an, karena dengan mencintai Al-Qur’an anak-anakakan cinta 

kepada tuhannya dan Rasulnya serta keluarga dan agamanya. disinilah setiap lembaga 

pendidikan harus mengaktualisasikan pendidikan Al-Qur’an dengan baik agar dapat 

mengasilkan generasi yang Rabbani. 

Pendidikan Al-Qur’an adalahpendidikan  berbasis Al-Qur’an  yang mengupas 

masalah Al-Qur’an dalam makna; membaca (tilawah), memahami (tadabbur), 

menghafal Tahfizh) dan mengamalkan serta mengajarkan atau memeliharanya 

melalui berbagai unsur. (Hakim,2014, h.149). 

1. Tilawah Dalam Pendidikan Al-Qur’an  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata tilawah adalah pembacaan Al-

Qur’an dengan suara nyaring. dan jika dihubungkan dengan Al-Qur’an, maka tilawah 

artinya membaca dengan mengikuti bacaannya “haqqa tilawatih.” Ketika 

berinteraksi dengan Al-Qur’an,  hak tilawah perlu ditunaikan seperti halnya membaca 

secara bertajwid dan tartil (Nursahid, 2015:96)  

Menurut (Syarifuddin,2004, h. 82). Di dalam membaca Al-Qur’an terdapat 

adab-adab yang harus diperhatikan agar bacaannya diterima dan mendapatkan pahala, 

diantaranya:  

a. Berwudhu 
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b. Di tempat yang bersih 

c. Diawali membaca ta’awudz 

d. Bertajwid. 

e. KonsentRasi 

f. Tidak melalaikan bacaan 

g. Memuliakan mushaf 

Salah satu prinsip pendidikan Al-Qur’an adalah dilakukan dengan berbagai 

metode. Diantara metode-metode tersebut yaitu,  

a) Pendidik membaca terlebih dahulu kemudian ditirukan oleh peserta didik. 

Dengan metode ini, pendidik dapat menerapkan cara membaca huruf dengan 

benar melalui lidahnya. Sedangkan peserta didik akan dapat melihat dan 

menyaksikan langsung praktik keluarnya huruf dari lidah pendidik untuk 

ditirukannya yang disebut dengan musyafaqah ‘adu lidah.’  

b)  peserta didik membaca di depan pendidik, sedangkan pendidik menyimaknya. 

Metode ini dikenal dengan metode sorogan atau ‘ardul qira’ah ‘setoran 

bacaan. 

c)  pendidik mengulang-ulang bacaan, sedang peserta didik menirukannya kata 

perkata dan kalimat perkalimat juga secara berulang-ulang hingga teampil dan 

benar. (Syarifuddin A, 2004, h.82) 

2. Tahfidz dalam pendidikan Al-Qur’an 

Tahfidz Al-Qur’an adalah bentuk kata majemuk (idafah), terdiri dari kata 

tahfidz dan Al-Qur’an. Tahfidz merupakan bentuk masdar dari kata haffaza artinya 
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menghafal. tahfidz Al-Qur’an dapat kita terjemahkan secara sederhana yaitu 

mengahafalkan Al-Qur’an. Tahfidz berarti memelihara, menjaga atau menghafal 

(Yunus, 1999, h 105) 

3. Tadabbur dalam pendidikan Al-Qur’an  

Dalam tadabbur (memahami) makna mengamalkan dalam pendidikan Al-

Qur’an bukan hanya sekedar tuntunan tentang pelaksanaan ibadah yang bersifat ritual 

belaka, namun lebih dari itu ia merupakan pedoman bagi penyelesaian berbagai 

problem hidup. Apabila dihayati dan dimalkan secara konsekuen (istiqamah), Al-

Qur’an akan menjadikan pikiran, rasa, dan karsa kita mengarah kepada realitas 

keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan 

masyarakat. (Shihab,1998, h 13) adapun langkah-langkah dalam mengamalkan Al-

Qur’an dengan konsekuen dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memantapkan 

tauhid di dalam. Kedua, menjalankan syariat dengan menata seluruh anggota tubuh 

yang menjadi pelaku amal shaleh atas dasar keikhlasan dalam beramal. Ketiga, 

membangun konsep kehidupan manusia yang tidak saja mencakup perilaku 

perseorangan, komunitas bahkan negaRa. 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Al-Qur’an Anak Usia Dini 

Usia lahir sampai memasuki pendidikan dasar merupakan masa  keemasan 

sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan, yang akan menentukan 

perkembangan anak selanjutnya (Mansur, 2005, hal 18). Masa ini merupakan waktu 

yang tepat dalam menanamkan pendidikan agama, khususnya pendidikan Al-Qur’an. 
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Mendidik Al-Qur’an kepada anak sejak dini merupakan kewajiban orang tua 

yang harus dipenuhi. Apalagi “belajar di waktu kecil laksana melukis di atas batu dan 

belajar di waktu besar laksana melukis di atas pasir”. orang tualah yang mengukir 

anaknya sendiri dengan pendidikan itu. masyarakat bila menyemarakan kegiatan 

pendidikan Al-Qur’an pada anak-anak, mereka akan terhindar dari sikap tidak 

mengacuhkan, sikap meninggalkan, atau sikap membelakangi Al-Qur’an 

(Syarifuddin, 2014, hal 02). 

Menurut (Syarifuddin 2114: 20), Ibnu Khaldun menunjuk pentingnya 

menanamkan pendidikan Al-Qur’an kepada anak-anak ini. Menurutnya, pendidikan 

Al-Qur’an merupakan fondasi seluruh kurikulum pendidikan di dunia islam, karena 

Al-Qur’an merupakan syiar agama yang mampu menguatkan akidah dan 

mengokohkan keimanan (Mukadimah Ibnu Khaldun:420). Dengan menanamkan 

kecintaan anak terhadap Al-Qur’an sejak dini, maka kecintaan itu akan bersemi pada 

masa dewasanya kelak, bila sejak dini ditanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an 

maka benih-benih kecintaan itu akan membekas pada jiwanya dan kelak akan 

berpengaruh pada perilakunya sehari-hari, berbeda bila kecintaan itu ditanamkan 

secara terlambat di masa dewasa. 

2.1.3 Macam-macam Pendidikan Al-Qur’an 

 Bertumpu dari pengarahan Qur’ani dan petunjuk nabawi, maka seluruh 

pendidik dari satu generasi ke generasi berikutnya harus memperhatikan pendidikan, 

pengajaran, pengarahan anak-anak dan meluruskan ketimpangan-ketimpangan 
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mereka. Sekiranya para orang tua maupun para pengajar, bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak-anak dan pembinaan serta mempersiapkan mereka untuk 

menghadapi kehidupan. (Uwan, 2010, hal, 41), macam-macam pendidikan dalam Al-

Qur’an yang terpenting untuk diberikan kepada anak adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan Iman  

Pendidikan iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar Iman, rukun Islam 

dan dasar-dasar syari’ah, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. 

kewajiban pendidikan dalam menumbuhkan anak atas dasar pemahaman dan dasar-

dasar pendidikan iman dan ajaran Islam sejak masa pertumbuhannya. sehingga, anak 

akan terikat dengan islam, baik akidah maupun ibadah, di samping penerapan metode 

maupun peraturan. Setelah petunjuk dan pendidikan ini, ia hanya akan mengenal 

Islam sebagai din-nya, Al-Qur’an sebagai imamnya dan Rasulullah saw. sebagai 

pemimpin dan teladannya. 

Dalam pembahasan tanggung jawab pendidikan keimanan tentang perhatian 

orang-orang terdahulu terhadap pendidikan anak-anak, dan bagaimana orang tua 

terdahulu menyerahkan anak-anaknya kepada pendidik. Maka pertama yang 

diwasiatkan adalah agar anak-anak merka diajarkan membaca Al-Qur’an dan 

menghafalnya. sehingga, lidahnya terbiasa dengan bahasa arab yang fasih, jiwanya 

menjadi luhur, hatinya jadi khusyu’, matanya berlinang, iman dan islam terhujam 

dalam jiwanya. sebagai dampaknya, sang anak akan mengenal Al-Qur’an dan islam 

sebagai undang-undang, metode hidup dan syari’at. 
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Baiknya umat pertama adalah karena Al-Qur’an dibaca, diamalkan dan 

diterapkan. kemuliaannya dengan islam tercermin dalam pikiran dan perbuatan. 

Karenanya, umat yang datang kemudian tidak akan sampai pada derajat kebaikan dan 

kemuliaan, kecuali bisa mengikat anak-anak dengan Al-Qur’an yang dipahami, 

dihafal, dibaca, ditafsirkan, diamalkan, dijadikan sebagai satu-satunya pengatur 

kehidupan. Jika demikian, berarti kita telah membentuk generasi Al-Qur’an yang 

Mukmin, bertakwa dan saleh pada masa ini (Ulwan, 0180: 208).   

b. Pendidikan Akhlak/Moral 

Pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang 

harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa anak-anak hingga ia 

menjadi mukallaf. Jika sejak masakanak-kanaknya, anak tumbuh berkembang dengan 

berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu takut, ingat, 

bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepadanya, ia akan terbiasa 

melakukan akhlak mulia. 

c. Pendidikan fisik 

Beberapa tanggung jawab yang dipikulkan Islam atas pundak para pendidik, 

seperti ayah, ibu dan pengajar, adalah tanggung jawab pendidikan fisik. Yang 

demikian itu agar anak-anak tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat dan 

selamat, sehat, bergairah dan bersemangat. 

d. Pendidikan Intelektual 

Pembentukan dan pembinaan berpikir anak dengan segala sesuatu yang 

bermanfaat, ilmu pengetahuan umum, peradaban ilmiah dan modernisme serta 
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kesadaran berpikir dan berbudaya. Dengan demikian, ilmu, rasio dan peradaban anak 

benar-benar dapat terbina. 

e. Pendidikan Psikis (Psikologi)  

Jika sejak lahir anak itu telah menjadi suatu amanat bagi para pendidiknya, 

maka Islam memerintahkan kepada mereka untuk menanamkan pada anak-anaknya 

sejak ia membukakan matanya, dasar-dasar kesehatan psikis yang memunginkan ia 

dapat menjadi seorang manusia yang beRakal, berpikiran sehat, bertindak penuh 

keseimbangan dan berkemauan tinggi. 

f. Pendidikan Sosial  

  Pendidikan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik 

dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyah yang abadi 

dan peRasaan keimanan yang mendalam, agar di dalam masyarakat nanti ia bisa 

tampil dengan pergaulan dan adab yang baik, keseimbangan akal yang matang dan 

tindakan bijaksana. 

2.1.4 Proses Pendidikan Al-Qur’an 

  Al-Qur’an telah melakukan proses penting dalam pendidikan manusia sejak 

diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat tersebut 

mengajak seluruh manusia untuk meraih ilmu pengetahuan melalui pendidikan 

membaca (Syafri, 2014, h.57). Untuk itu, bagi anak yang masih usia dini sangat baik 

untuk diajarkan membaca, khususnya membaca Al-Qur’an. karena, “membaca” 

dalam maknanya adalah syarat pertama dan utama pengembangan ilmu dan teknologi 
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serta syarat utama membangun peradaban (Syarifuddin, 2014, h.21). Nabi 

Muhammad pun memulai belajar dengan membaca, jadi membaca merupakan 

pembelajaran awal yang efektif dalam memulai prosespendidikan. 

 Anak usia dini mempunyai sifat suka meniru,di sinilah peran orang tua untuk 

memberikan contoh yang baik bagi anak, misalnya mengajak anak untuk ikut berdoa, 

membaca surah-surah pendek Al-Qur’an dan hadits-hadits pendek (Mansur, 2015, 

h.51). dalam hal ini bukan hanya orang tua yang berperan dalm memberi contoh yang 

dapat ditiru oleh anak, tetapi juga pendidik. 

 Sebagai sebuah proses, pendidikan akan mencapai hasil yang baik apabila 

dilakukan secara periodik dan berkesinambungan (Mustaqim, 2005: 20). Sehingga, 

hal terpenting dalam kegiatan membaca Al-Qur’an ini adalah rutinitas atau 

keistiqamahan, yaitu membacanya sedikit demi sedikit tetapi dengan terus menerus. 

Seperti dalam pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. karenanya, 

hendaknya kita menumpahkan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran Al-Qur’an 

kepada anak-anak kita, baik di tangan sendiri maupun oleh pengajar khusus di rumah 

dan disekolah, di   masjid, atau pusat-pusat pengajaran Al-Qur’an. Jika kita dapat 

melaksanakan tugas ini secara baik, berarti kita telah melaksanakan kewajiban 

terhadap anak-anak, mengikatnya dengan Al-Qur’an, terhadap mental dan spiritual, 

dibaca dan diamalkan ajarannya (Ulwan, 1981, h:208). 

 Dalam proses pengajaran Al-Qur’an ini dapat disimpulkan bahwa, sang anak 

akan merasakan pengaruh besar. Dimana proses penanaman ruh Al-Qur’an 

berlangsung di dalam jiwanya. Secara tidak disadari, pola berpikir anak dan indra 
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lainnya terarahkan pada pola yang terdapat dalam Al-Qur’an. Secara perlahan-lahan 

pula anak akan mulai terikat dengan segala apa yang tersirat dalam Al-Qur’an itu. 

2.1.5 Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

Salah satu metode agar diperoleh kemudahan dalam mempelajari Al-Qur’an 

adalah membaca berulang-ulang (muraja’ah), menyimaknya dari orang lain, dan 

bertadarus sedikit demi sedikit asal tekun dan rutin. Dalam mengajari anak dengan 

diulang-ulang. Pengulangan ini memiliki tujuan untuk mengingatkan dan 

menekankan pentingnya nilai-nilai yang dimaksud. Contoh lainnya adalah banyaknya 

kisah-kisah nabi terdahulu, adanya dialog-dialog dalam sebuah ayat, dan lain 

sebagainya. Interaksi ini memperlihatkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya dapat 

menjadi sumber ilmu pengetahuan, namun di sisi lain merupakan bentuk proses 

pendidikan yang dilakukan  Al-Qur’an untuk umat manusia. Al-Qur’an, meskipun 

bukan digolongkan buku ilmu pengetahuan, namun seluruh ayatnya memuat prinsip-

prinsip pendidikan sebagai peganganmanusia untuk dipelajari (Syafri, 2104, h. 23) 

Menurut (Syarifudin, 2004, h. 80), prinsip pengajaran Al-Qur’an pada 

dasarnya bisa dilakukan dengan berbagai metode. diantara metode-metode itu ialah 

sebagai berikut: 

1. Guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul anak atau murid. Dengan 

metode ini, guru dapat menerapkan cara membaca huruf dengan benar 

melalui lidahnya. 



21 

 

2. Murid membaca di depan guru, sedangkan guru menyimaknya. metode ini 

dikenal dengan metode sorogan atau ‘ardul qira’ah ‘setoran bacaan’ guru 

mengulang-ulang bacaan, sedang anak atau murid menirukannya. 

3. kata per kata dan kalimat per kalimat juga secara berulang-ulang hingga 

teRampil dan benar. Setelah itu, hafalan dilestarikan dengan mengulang-

ulangnya secara rutin kapan dan dimana saja. 

Dari ketiga metode ini yang paling cocok diterapkan kepada anak yang berusia 

dini adalah metode yang terakhir. Karena pada usia balita belum maksimal dalam 

melafalkan Al-Qur’an ketika membaca, tetapi dengan mendengarkan bacaan Al-

Qur’an yang diperdengarkan berulang-ulang akan lebih mudah direkam di dalam otak 

dan anak bisa menghafalnya. Ibnu Qutaibah  mengatakan bahwa awal ilmu adalah 

diam, kedua mendengar, ketiga mengafal, keempat berfikir, dan kelima 

mengucapkan. proses menghafal dengan demikian sudah dapat dilakukan sebelum 

anak mengerti dan berpikir. 

Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak-anak memerlukan pembekalan dalam 

bentuk perbuatan, agar mereka menyadari nilai yang terkandung pada sesuatu yang 

diajarkan kepada mereka. Pada saat yang sama, nilai-nilai itu akan senantiasa eksis 

dalam memori pmereka (Riyadh, 2017,h.41). Oleh karena itulah, orang yang 

mendidik anak-anak agar hafal Al-Qur’an harus mempelajari langkah-langkah yang 

benar, yang dapat membantu anak-anak untuk mencintai dan menghafalkan Al-

Qur’an. langkah-langkah tersebut antara lain seorang guru dapat bergaul dengan baik, 

lembut kepribadiannya, tegas dalam kelembutannya, mempunyai budi pekerti yang 
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terpuji, berwawasan luas, dan mencintai pekerjaannya, untuk mentransfer rasa 

mencintai Al-Qur’an kepada muridnya (Riyadh, 2007, h.71). 

Kiat-kiat yang perlu dimiliki oleh pendidik agar anak usia dini dapat mencintai 

dan menghafalkan Al-Qur’an antara lain: 

a. Bersabar terhadap anak  

Pendidik harus memiliki kesabaran dalam mengajari anak yang berada dalam 

usia 5-6 tahun ini, terlebih dalam mengajarkan Al-Qur’an. Jika dalam usia ini anak 

tidak mau menghafal Al-Qur’an, maka pendidik harus membiarkannya, sampai anak 

itu benar-benar merasa siap untuk menghafal Al-Qur’an. Walau begitu, pendidik 

harus terus membacakan ayat-ayat Al-Qur’an kepadanya. 

b. Menciptakan metode baru dalam memberikan pelajaran kepada anak. 

Metode yang baru harus diciptakan untuk memotivasi anak agar menghafal 

Al-Qur’anul Karim. Misalnya dengan memasukkan pembelajaran Al-Qur’an dalam 

permainan yang disukai anak. 

c. Harus memperhatikan perbedaan-perbedaan pada diri anak.  

Adanya perbedaan antar manusia, ini merupakan kebijaksanaan Allah. 

perbedaan inilah yang menuntut seorang pendidik untuk dapat memahami 

kemampuan anak-anak, dan memperlakukan masing-masing mereka sesuai dengan 

kadar kemampuannya. Melalui cara inilah akan dapat dipetik hasil dari mempelajari 

Al-Qur’anul Karim. 

d. Menggunakan kisah-kisah Al-Qur’an  
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  Mendengarkan kisah-kisah merupakan unsur yang sangat penting dalam usia 

5-6 tahun ini. oleh karena itu pendidik harus menyeleksi kisah-kisah Al-Qur’an yang 

sesuai dengan pemahaman dan nalar si anak tetapi dengan bahasa yang sesuai juga. 

misalnya kisah tentara bergajah, kelahiran Nabi Muhammad, dan lain-lain. 

Menggunakan beberapa slogan yang dapat memprogram anak-anak agar mencintai 

dan menghafalkan Al-Qur’an. 

Tidak ada waktu lagi bagi orang tua dan pendidik dalam menanamkan 

kecintaan anak pada Al-Qur’an kalau tidak pada saat usia mereka masih kecil. Pada 

saat kertas putih yang ada dalam jiwanya masih kosong belum terisi apapun oleh 

pengaruh lingkungannya kelak, maka pendidikan Al-Qur’an ini yang merupakan 

sarana paling ideal dalam membentuk anak menjadi sosok manusia sempurna yang 

hidupnya selalu berlandaskan Al-Qur’an.    

2.2 Habit-Forming  

2.2.1 Pengertian Habit-Forming 

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, habit-forming berasal dari kata habit 

yang artinya kebiasaan, dan kata form yang artinya bentuk dan mendapat imbuhan ing 

sehingga menjadi forming yang artinya membentuk. Sehingga kata habit-forming 

memiliki arti yakni membentuk kebiasaan (Echols, 2014, h.318). Habit merupakan 

konsep kunci yang terdapat dalam karya John Dollard dan Neal E Miller. Kemudian 

mendapat imbuhan forming sehingga menjadi habit forming. Menurut mereka 

perilaku seseorang tidaklah muncul dari hasil spontan respon  yang seseorang berikan 
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karena adanya sebuah stimulus  saja, melainkan juga ada dorongan-dorongan  dari 

dalam diri yang ia tidak sadari ataupun dorongan yang ia sadari yang akhirnya 

membuat individu itu bergerak. 

Dalam buku model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013, habit 

forming (pembiasaan) adalah model pembelajaran yang konsisten dan terprogram. 

Konsisten dalam pembinaan akhlak, kemampuan bahasa dan beribadah (pembiasaan: 

sholat berjamaah, tertib dan tepat waktu, minggu bahasa, bersikap, dan bertutur yang 

sopan). Terprogram menjalankan kegiatan pembinaan secara rutin dan 

periodik(pembiasaan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 

kegiatan), (Aris shoimin, 2013,h.83) 

Dalam buku karangan E. Mulyasa, manajemen pendidikan karakter, 

pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar 

sesuatu itu dapat menjadi kebiasan. selanjutnya pembiasaan adalah sesuatu yang 

sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan 

seseorang. karena metode pembiasaan ini berintikan pengalamanyang dilakukan 

terus-menerus, maka menurut Ahmad Tafsir metode pembiasaan ini sangat efektif  

(Asadudin, 2014, h.81).  Sebenarnya pembiasaan  berintikan pengalaman, yang 

dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan menempatkan manusia 

sebagai sesuatu yang istimewa,  yang dapat menghemat kekuatan, karena akan 

menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kekuatan itu dapat dipergunakan 

untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan, dan aktivitas lainnya.  pembiasaan 

dalam pendidikan hendaknya dimulai sedini mungkin. 
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Pengertian pembiasaan, menurut (Muhammad Rasyid Dimas, 2005,h.7) 

mendefinisikan pembiasaan maksudnya adalah membiasakan anak untuk melakukan 

hal-hal tertentu sehingga menjadi kebiasaan yang mendarah daging, yang untuk 

melakukannya tidak perlu pengarahan lagi. Pembiasaan adalah upaya praktis dalam 

pembinaan dan pembentukan akhlak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh 

pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didik, Kebiasaan adalah suatu 

tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis, tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan 

berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Dalam kaitannya dengan metode pengajaran 

dalam pendidikan Islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang 

dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan bertindak 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa seseorang yang 

terbiasa dilatih maka dia akan mejadi seorang yang terlatih (ahli), dalam hal ini 

adalah anak didik menjadi seorang siswa yang pandai karena sudah dilatih secara 

terus menerus sehingga apa yang telah diajarkan tertanam dalam dirinya dan 

menjadikan anak didik lebih mempunyai kemampuan untuk menjalani proses belajar 

pada tahap selanjutnya. Dengan berbagai pengertian di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwasanya metode pembiasaan adalah cara yang ditempuh oleh sekolah 

untuk membiasakan anak didiknya melaksanakan amalan-amalan atau ajaran-ajaran 

keagamaan sehingga mampu mewujudkan tujuan mata pelajaran pendidikan agama 

Islam dan memberikan bekal bagi jiwa keberagamaan siswa selanjutnya. 
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2.2.2 Tujuan Habit Forming 

 Habit forming (pembiasaan) merupakan salah satu metode pendidikan yang 

sangat penting, terutama bagi anak-anak. Mereka juga belum mempunyai kewajiban-

kewajiban yang harus dikerjakan seperti pada orang dewasa, sehingga perlu 

dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan pola pikir tertentu 

yang baik. 

Habit forming (pembiasaan)  adalah  proses  pembentukan  kebiasaan-

kebiasaan baru atau  perbaikan  kebiasaan-kebiasaan   yang  telah  ada. Pembiasaan  

selain menggunakan   perintah,   suri    teladan,   dan pengalaman   khusus,   juga 

menggunakan  hukuman  dan ganjaran. tujuannya  agar  siswa  memperoleh sikap-

sikap  dan  kebiasaan-kebiasaan   baru  yang  lebih  tepat  dan  positif dalam  arti  

selaras  dengan   kebutuhan   ruang   dan  waktu   (kontekstual). Selain itu, arti tepat 

dan positif di atas ialah selaras dengan norma dan tata nilai moral yang berlaku, baik 

yang bersifat religious, tradisional maupun kultural. 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diadakannya 

metode pembiasaan di sekolah adalah untuk melatih serta membiasakan anak didik 

secara konsisten dan continue dengan sebuah tujuan, sehingga benar-benar tertanam 

pada diri anak dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan di kemudian 

hari. 
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2.2.3 Langkah-Langkah Habit Forming 

Anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah 

permata yang sangat mahal harganya. jika dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan 

seperti dibiarkannya binatang, ia akan celaka dan binasa. Sedangkan memelihara 

anak adalah dengan upaya pendidikan dan mengajari akhlak yang baik. (Ulwan, 

h.100). Adapun sistem Islam dalam memperbaiki anak adalah dengan cara pengajaran 

dan pembiasaan. Pengajaran yang dimaksud ialah pendekatan aspekteoritis dalam 

upaya memperbaiki. Sedangkan pembiasaan ialah segi praktik nyata dalam proses 

pembentukan dan persiapannya. 

Habit Forming (pembiasaan) hendaklah dilakukan secara kontinyu  (berulang-

ulang), teratur, dan terprogram, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang 

utuh, permanen, kontinyu, dan otomatis. Oleh karena itu, faktor pengawasan sangat 

menentukan dalam pencapaian keberhasilan dari proses ini. 

Dibawah ini adalah beberapa langkah dalam pembiasaan, diantaranya; 

a. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten, dan tegas. Jangan 

memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar kebiasaan yang telah 

ditanamkan. 

b. Pembiasaan yang pada mulanya hanya bersifat mekanistis, hendaknya secara 

berangsur-angsur diubah menjadi kebiasaan yang disertai dengan kata hati 

anak itu sendiri. 



28 

 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya dalam menanamkan 

kebiasaan diperlukan pengawasan. Pengawasan hendaknya digunakan meskipun 

secara berangsur-angsur peserta didik diberi kebebasan. Dengan perkataan lain, 

pengawasan dilakukan dengan mengingat usia peserta didik, serta perlu ada 

keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan. selain itu, pembiasaan hendaknya 

disertai dengan usaha membangkitkan kesadaran atau pengertian secara terus- 

menerus akan maksud dari tingkah laku yang dibiasakan, sebab pembiasaan 

digunakan bukan untuk memaksa peserta didik agar melakukan sesuatu secara 

otomatis, melainkan agar anak dapat melaksanakan segala kebaikan dengan mudah 

tanpa merasa susah atau berat hati. 

2.3 Pengertian Anak Usia Dini 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

Rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal (Hasan, 2010, 

h.15) 

Anak usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat, usia ini disebut sebagai usia emas (Golden Age). 

perkembangan aspek fisik/motorik, sosial-emosional, bahasa, serta kognitif anak 
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saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lain.pada usia dini tersebut 

penting untuk menumbuh-kembangkan berbagai potensi kecerdasan anak yang 

merupakan aspek psikologis yang dapat berpengaruh pada kecerdasan individu atau 

keberhasilan individu dalam belajar. 

Menurut Osbora, White dan Bloom, perkembangan intelektual manusia pada 

masa usia dini atau masa keemasan (baca: usia 0-8 tahun) mencapai 80%, dan akan 

mencapai 100% pada usia 18 tahun 11 dengan kata lain, sebagian besar 

perkembangan otak manusia terjadi pada masa usia dini. Sehingga apapun yang 

orang tua lakukan pada anak ketika usia dini, akan berpengaruh besar bagi 

perkembangan intelektual pada masa selanjutnya. sebaliknya, apapun yang orang tua 

lakukan bagi perkembangan otak anak pada masa setelah usia dini hingga usia 18 

tahun, hanya akan berkontribusi sedikit yakni 20% saja. apalagi setelah usia 18 

tahun, anak tidak akan mengalami perkembangan apapun. oleh karena itu, sangat 

penting mengisi masa keemasan dengan rangsangan-rangsangan yang sifatnya 

mendidik dan memberikan pengetahuan. 

Dilihat dari ilmu psikologi, anak usia dini berada pada masa keemasan. 

padamasa keemasan tersebut, terjadi pematangan fungsi fisik dan psikis. Pendapat 

lain mengatakan bahwa pada periode ini, sel-sel otak anak mengalami perkembangan 

cepat dan memiliki kemampuan menyerap berbagai rangsangan dari luar dirinya. 

Dengan demikian, anak mengalami periode sensitif, di mana anak mulai peka untuk 

menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, 

baik yang disengaja maupun tidak.  
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Berdasarkan pada realitas tersebut, bila kita tidak mempersiapkan program 

pendidikan dengan baik, maka anak akan kehilangan kesempatan berharga yang akan 

berpengaruh besar pada tingkat intelektulitasnya. Tentu saja, hal ini bukan berarti 

bahwa pada usia tersebut, anak harus dipaksakan menerima semua ilmu 

pengetahuan. Hanya saja, para orang tua harus mencari tahu dan memahami 

pengetahuan apa yang tepat. untuk anak usia tersebut dan bagaimana metode yang 

tepat dalam menerapkannnya. bagi penulis, pada usia tersebut, entah anak bermain 

atau belajar, semuanya adalah dalam rangka memberikan pengetahuan bagi anak 

tersebut, karena dalam permainan pun anak tetap belajar dengan demikian, jika anak 

pada usia dini sudah diajari atau dibimbing untuk menghafal Al-Qur’an, hal itu tidak 

bertentangan dengan fitrah mereka, tetapi justru memberikan pondasi yang baik bagi 

mereka, dalam hal intelektualitas dan emosional, karena dalam menghafal mereka 

belajar membiasakan rutinitas yang baik dalam keseharian mereka serta melatih 

pengendalian emosi dalam proses menghafal. 

Usia paling ideal untuk menghafalkan Al-Qur’an adalah sejak sedini mungkin. 

di samping karena perkembangan otak yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga 

karena pikiran anak kecil masih fresh, belum banyak urusan duniawi yang 

dikerjakannya dan masih bersih dari dosa. oleh karena itu, Al-Qur’an dengan mudah 

masuk melekat dalam darah dan dagingnya. 

Perkembangan anak usia dini meliputi enam aspek perkembangan yaitu, nilai 

agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa dan seni berikut ini aspek 
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perkembangan anak usia dini usia 5-6 tahun yang tertuang pada Permendikbud 

No.137 Tahun 2014 SN PAUD. 

Tabel.2.1 Permendikbud No.137 Tahun 2014 SN PAUD 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 

Tahun 

 

 

I.Nilai Agama 

dan Moral 

1. Mengenal agama yang dianut 

2. Mengerjakan ibadah 

3. Berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, 

dsb Menjaga kebersihan diri dan lingkungan 

4. Mengetahui hari besar agama 

5. Menghormati (toleransi) agama orang lain 

II.Fisik-motorik  

 A. Motorik 

Kasar  

1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk 

melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan 

2. Melakukan koordinasi gerakan mata-kakitangan-

kepala dalam menirukan tarian atau senam 

3. Melakukan permainan fisik dengan aturan  

4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri  

5. Melakukan kegiatan kebersihan diri  

B. Motorik 

Halus  

1. Menggambar sesuai gagasannya  

2. Meniru bentuk  

3. melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan 

kegiatan.  

4. Menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar 

5. Menggunting sesuai dengan pola 

6. Menempel gambar dengan tepat 

7. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar 

secara rinci 

II. Bahasa  1. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan 

2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks 

3. Memahami aturan dalam suatu permainan  

4.  Senang dan menghargai bacaan 

Sosial-

emosional 

1. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan 

dengan situasi 

2.  Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri  

3. Berbagi dengan orang lain  

. Seni 1. Anak bersenandung atau bernyanyi sambil 

mengerjakan sesuatu 
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2. Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan 

berbagai bahan (kertas, plastisin, balok, dll) 

3. Menggambar berbagai macam bentuk yang beragam 

 

2.4 Model Pembelajaran Anak Usia Dini 

2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran 

 Istilah model pembelajaran diambil dari dua suku kata, yaitu model dan 

pembelajaran. Dimana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda-

beda. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk 

mempresentasikan sesuatu hal yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang 

lebih komprehensif. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar 

lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang dihatapkan (Fadlillah, 2012, h. 182). 

 Model pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik harus mempunyai misi 

atau tujuan pendidikan dan menjadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar, dan memiliki dampak setelah menggunakan pembelajaran yang dipilih. 

Model pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh 

kurikulum dan penerapan yang dilaksanakan oleh pendidik. Oleh karena itu, model 

pembelajaran harus diperbaharui dan memilih konsep sesuai dengan minat dan 

efektifitas anak, agar tujuan yang diharapkan terlaksana dengan maksimal. Pendidik 

harus menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak termotivasi untuk ikut 

berperan aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan informasi atau 

pemahaman tentang lingkungan sekitar anak (Rusman, 2013, h.136). 
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2.4.2 Model-Model Pembelajaran PAUD 

Ada beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia 

dini, diantaranya adalah model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok 

(Cooperative learning), model pembelajaran area, model pembelajaran berdasarkan 

sudut-sudut kegiatan, dan model pembelajaran BCCT (Beyond Centre and Circle 

Time). Model-model pembelajaran tersebut pada umumnya menggunakan langkah-

langkah yang relatif sama dalam sehari, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, 

dan kegiatan akhir atau penutup. berikut ini model-model pembelajaran. 

1. Model Pembelajaran Klasikal 

Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu 

yang sama, kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Model 

pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di Tk 

atau Ra, dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas, serta 

kurang memperhatikan minat individu anak. Seiring dengan perkembangan teori dan 

pengembangan model pembelajaran, model ini sudah banyak ditinggalkan. 

(syahrudin, 2014 h 60) 

2. Model Pembelajaran Kelompok(Cooperative Learning) 

Model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif (Cooperative 

learning) adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu 

kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif 

akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat 

saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini akan tercipta 
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sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. (Rusman, 

2013, h 203) 

3. Model Pembelajaran Area (Minat) 

Model pembelajaran berdasarkan area (minat) lebih memberikan kesempatan 

kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan 

minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip, 

individualisasi pengalaman bagi setiap anak, membantu anak untuk pilihan-pilihan 

melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses 

pembelajaran (suyadi, 2010. h. 242). 

4. Model Pembelajaran BCCT (Beyond Centre and Circle Time) 

Model pembelajaran BCCT adalah pendekatan pembelajaran yang dalam 

proses pembelajarannya dilakukan di dalam ‘lingkaran” (circle times) dan sentra 

bermain. lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi 

melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain 

adalah zona atau area dengan seperangkat sebagai pijakan lingkunganyang 

diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai 

aspek perkembangan secara seimbang, serba seimbang. (suyadi, 2010, h. 249) sentra 

yang dibuka setiap harinya disesuaikan dengan jumlah kelompok di setiap Ra. sentra 

bermain terdiri dari : sentra bahan alam dan sains, sentra balok, sentra seni, sentra 

bermain peran, sentra persiapan, sentra agama, sentra musik. 



35 

 

2.5 Penelitian Relevan 

Menghindari terjadinya penelitian yang serupa, untuk itu peneliti melakukan 

observasi dan telaah terhadap jurnal maupun karya tulis serta skripsi dengan judul 

penelitian yang serupa mengenai “Aktualisasi pendidikan Al-Qur’an melalui kegiatan 

habit forming pada anak usia dini kelompok B di Ra Al-khair”. Peneliti menemukan 

beberapa penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki judul penelitian yang relevan 

dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang ditemukan 

tersebut akan dijadikan sebagai bahan rujukan maupun perbandingan. Adapun 

penelitian yang ditemukan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

 
Nama & Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan & 

Perbedaan 

1. 

Peneliti bernama 

Putri, Intan 

Rokhania. 

Dengan judul, 

Implementasi 

Pendidikan Al-

Qur’an Bagi 

Anak Balita di 

Taman 

Pengasuhan 

Anak (TPA) 

Assalam 

Bandungan 

kabupaten 

Semarang Tahun 

2016 

Hasil penelitian Pendidikan Al-

Qur’an di TPA Assalam yaitu 

melalui pembiasaan 

memperdengarkan bacaan al-

Qur’an kepada anak-anak dengan 

cara muraja’ah atau mendengarkan 

murrotal. Kebijakan dari Yayasan 

sesuai dengan visi dan misi 

semula, sehingga Al-Qur’an 

menjadi gaya hidup anak-anak di 

TPA Assalam 

Adapun 

persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti 

mengenai pendidikan 

Al-Quran 

perbedaannya pada 

penelitian ini 

diperuntukan untuk 

anak usia 3-4 tahun 

pada TPA dan 

penelitian anak 
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2. 

Asnan purba 

dalam 

Penelitiannya 

pada tahun 2010 

yang berjudul 

Pengenalan 

huruf hijaiyah 

pada pada anak 

usia dini di Tk 

An-nur sorong 

Asnan purba dalam penelitiannya 

pada tahun 2010 hasil mengatakan 

mengenalkan huruf hijaiyah pada 

anak usi dini sangatlah penting 

sebagai pengenalan awal pada 

aanak untuk bisa membaca Al-

Qur’an penelitian tersebut belum 

optimal disebabkan Guru belum 

melakukan pembiasaan dalam 

mengajarkan Al-Qur’an disetiap 

harinya 

Adapun 

persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti 

mengenai pendidikan 

Al-Quran 

perbedaannya 

penelitian ini hanya 

fokus pada 

pengenalan huruf 

hijaiyah saja, tempat 

dan jenis 

penelitiannyapun 

berbeda. 

3. 

Septi susilowati 

penelitiannya 

pada tahun 2011 

yang berjudul 

mengenalkan 

huruf hijaiyah 

pada anak usia 

dini 

menggunakan 

metode dril di 

RA AL-Ikhlas 

Septi susilowati penelitiannya 

pada tahun 2011 hasil penelitianya 

mengenai menguji metode dril 

untuk meningkatkan huruf 

hijaiyah pada anak usia dini, hasil 

yang dicapai dalam pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah dengan 

metode dril mengalami 

peningkatan sesuai tujuan yang 

dihaRapkan. 

 

Adapun 

persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti 

mengenai pendidikan 

Al-Quran dalam 

perbedaannya dalam 

penelitian ini hanya 

fokus metode huruf 

hijaiyah . 

4. 

Aida hidayah 

dalam 

penelitiannya 

pada tahun 2013 

yang berjudul 

Metode 

menghafal Al-

Quran Dengan 

Talaqi di Tk Al-

hidayah kota 

Makasar 

Hasil penelitiannya menjelaskan 

metode menhgafal Al-qur’an salah 

satunya metode Talaqi penelitian 

ini hanya fokus membahas metode 

menghafal saja, sehingga peserta 

didik hanya hafal saja belum 

memahami makna dan belum 

dapat merubah karakter dan 

prilaku anak. 

 

Adapun 

persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti 

mengenai pendidikan 

Al-Quran akan tetapi 

dalam penelitian ini 

fokus pada metode 

menghafal. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

ada persamaan dan perbedaan dari setiap penelitian persamaan dari ketiga penelitian 

itu yaitu mengenai metode pembelajaran Al-Qur’an pada anak usia dini. Sedangkan 

perbedaan penelitian-penelitian tersebut adalah beberapa pokok bahasan. Berdasarkan 

persamaan dan perbedaan dari penelitian diatas, terdapat hubungan antara peneliti 

sebelumnya. Peneliti dalam penelitian ini melakukan penelitian mengenai aktualisasi 

pendidikan Al-Qur’an melalui kegiatan habit forming. 


