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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sikap dasar yang harus dibekalkan kepada seorang anak 

untuk menjadi  seorang manusia yang baik dan benar itu adalah fondasi 

agama yang kokoh. Memberikan fondasi agama yang kokoh adalah sebuah 

kewajiban yang harus dilakukan orang tua terhadap putra-putrinya, hal ini 

juga termasuk pendidikan anak-anaknya dalam usia dini. Mengingat peran 

orang tua sebagai pendidik pertama sekaligus suri tauladan utama dalam 

hidupnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang diterima anak secara 

tidak langsung, namun dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi 

anak yang sedang tumbuh dan berkembang. 

Untuk itu, peran orang dewasa menjadi sangat berpengaruh sebagai 

ujung tombak penentu keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan anak 

untuk masa mendatangnya. Fondasi terpenting dan utama yang wajib 

dibekalkan kepada anak yaitu penanaman nilai-nilai agama. Upaya orang 

tua maupun pendidik dalam rangka memberikan pendidikan agama 

terhadap anak sebaiknya dilakukan sejak usia dini sebab pendidikan anak 

usia dini memegang peranan penting dan mendasar serta sangat 

menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya sebagai dasar 

pembentukan kepribadian, moral, dan akhlak si anak.
1
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Disinilah peranan besar orang tua sebagai pembekal dasar fondasi 

anak harus senantiasa memberikan tauladan yang baik kepada anak-

anaknya. Orang tua harus mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan 

kepada sang anak sejak dalam kandungan sebagai bekal kehidupannya 

kelak. Penanaman nilai-nilai agama sejak usia dini harus senantiasa 

diimbangi kegiatan anak seperti lingkungan keluarga yang baik, 

lingkungan masyarakat sekitar maupun di lingkungan sekolah harus 

bersinergi dan seimbang serta proporsional sesuai dengan nilai-nilai 

keagamaan. 

Anak merupakan amanat terbesar bagi kedua orang tuanya, 

kalbunya masih terlalu suci bak permata yang begitu polos, bebas dari 

segala pahatan dan gambaran, dan selalu siap menerima perhatian apapun 

serta selalu cenderung untuk melakukan kebiasaan yang diberikan dan 

ditanamkan padanya.
2
 Contoh penanaman nilai-nilai agama dirumah 

melakukan ibadah shalat, puasa, sedekah, bersikap jujur dan membaca 

basmallah ketika akan melakukan sesuatu kegiatan, contoh yang 

disekolah: berdo‟a sebelum dan sesudah kegiatan, sholat bersama dan 

melakukan kegiatan sosial bersama. 

Penanaman nilai-nilai agama yang dilakukan disekolah lewat 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru melalui kegiatan belajar antara lain 

pembelajaran sholat bersama, mendengarkan cerita yang dapat diambil 

keteladannya. Menghafal nama-nama malaikat, rukun iman, rukun islam, 
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menyebut asmaul husna yang semua itu bisa dikemas lewat kegiatan 

menyanyi dan bercerita melalui kegiatan menyanyi itulah anak lebih 

mudahmenghafal dan mengingat nilai-nilai yang positif. Bukan hanya 

kegiatan pembelajaran yang disekolah yang bisa diambil nilai positifnya. 

Lewat pembiasaan-pembiasaan dirumah juga lebih penting karena waktu 

yang ada di rumah lebih banyak daripada yang disediakan di sekolah. 

Pembiasaan yang baik yang bisa di lakukan dalam kehidupan sehari-hari 

berkata baik dan jujur, berdo‟a sebelum melakukan kegiatan, sopan-santun 

dan masih banyak lagi contoh yang bisa di lakukan orang tua, yang itu 

semua tidak terlepas dari nilai-nilai pembelajaran Al-Islam. 

Kegiatan menyanyi dan bercerita merupakan kegiatan tidak bisa 

lepas dari pembelajaran di Taman Kanak-Kanak, karena dengan kegiatan 

itu dapat diambil nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai positip bagi anak 

dalam pembelajaran Al-Islam melalui kegiatan menyanyi dan bercerita 

antara lain dapat membentuk karakter anak, menambah wawasan anak, 

sarana membentuk tokoh idola bagi anak yang ditanamkan oleh pencerita, 

penanaman nilai-nilai luhur dai para guru, membentuk anak cepat 

menghafal.
3 

Pembelajaran Al-Islam melalui kegiatan menyanyi dan bercerita 

merupakan salah satu contoh pemahaman nilai-nilai agama yang baik, 

karena dengan penggunaan media, metode yang tepat dan menarik 

menjadikan anak senang dan betah belajar di sekolah dan cenderung untuk 
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melakukan kebiasaan yang diberikan yang ditanamkan kepadanya. Masa 

anak-anak merupakan masa-masa emas yang biasa dikenal dengan sebutan 

Golden Age, masa dimana anak-anak sangat peka terhadap rangsangan 

yang berkaitan dengan fisik motorik, intelektual, sosial, emosi, maupun 

bahasa sehingga sangat tepat bagi anak sebagai masa pembentukan akhlak 

karimah untuk bekalnya di masa depan.
4
 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang merupakan lembaga 

penididikan yang membekali anak didiknya dengan dasar keimanan, 

akhlak, pengetahuan dan ketrampilan, TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 

Malang adalah salah satu lembaga sekolah yang dikelola dibawah naungan 

perserikatan Aisyiyah. Lembaga Penidikan ini memiliki komitmen untuk 

mengajarkan Al-Islam kepada anak didiknya lewat kegiatan menyanyi dan 

bercerita. Melalui kegiatan pembelajaran menyanyi dan bercerita itulah 

guru bisa melihat nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, memberi motivasi anak untuk dapat menerima dan mengamalkan 

nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari yang semua itu tidak dari dukungan 

dan respon orang tua. 

Melalui permainan kreatif dalam PAUD, anak belajar banyak cara. 

Anak-anak tidak dapat belajar secara optimal jika merasa bosan, 

mengantuk, lapar, takut, atau bingung. Karena itu, pendidikan anak untuk 

usia dini harus diciptakan dalam suasana bermain, melalui permainan 

kreatif, sesuai dengan cara-cara belajar yang biasa anak-anak alami dalam 
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kehidupan sehari-hari. Disamping itu harus didukung  lingkungan belajar 

yang aman, sehingga tidak membuat mereka takut, untuk itu diperlukan 

strategi dalam mengelola permainan yang kreatif, agar dapat tercipta 

lingkungan yang kondusif. 

Lingkungan belajar yang kondusif dan pemilihan metode yang 

tepat, menarik dan sesuai dengan usia perkembangan dan pertumbuhan 

anak. Metode menyanyi dan bercerita merupakan metode pembelajaran 

yang banyak digunakan di TK karena metode menyanyi dan bercerita 

banyak diminati dan dikembangkan untuk saat ini, dengan metode 

menyanyi dan bercerita bisa diartikan “Anak bermain sambil belajar”, 

maksudnya anak dengan dengan mudah belajar menghafal dan menghayati 

lagu-lagu yang dinyanyikan bersama-sama, misalnya lagu rukun iman, 

rukun islam lagu yang berisi adab di dalam kelas. 

Demikian juga kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah 

pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan, kegiatan bercerita 

memberikan pengalaman belajar untuk berlatih mendengarkan. Melalui 

mendengarkan anak memperoleh bermacam-macam informasi tentang 

pengetahuan, nilai, sikap dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu metode yang saat ini sedang banyak diminati pendidikan 

pra sekolah adalah metode “Anak bermain sambil belajar”. Metode ini 

dianggap sesuai dengan tahapan pertumbuhan anak usia dini. Karena 

metode ini dapat mengakomodasi perbedaan individual masing-masing 
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anak. Setiap anak dapat belajar dengan senang menurut kemampuan 

mereka. 

Strategi pembelajaran Al-Islam dalam kegiatan menyanyi dan 

bercerita juga untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak usia dini, 

sebab pembelajaran Al-Islam memudahkan anak dalam mengenal siapa 

Tuhannya dan berceria merupakan pembelajaran yang banyak membantu 

dalam mengembangkan nilai-nilai Islam, karena melalui menyanyi dan 

bercerita anak diharapkan bisa menghafal dan memahami dari lagu dan isi 

cerita, yang disajikan guru.  

Melalui kegiatan menyanyi dan bercerita anak bisa mempunyai 

ingatan yang lebih. Contohnya bila menyebut nama malaikat atau nabi 

dengan menyanyi anak mudah menyebut dan menghafal. Dengan 

penyajian bercerita dari Guru yang menarik anak akan merasa senang, 

faham dan selalu mengingat apa isi cerita dari Guru. 

Kelebihan dari strategi pembelajaran Al-Islam melalui kegiatan 

menyanyi dan bercerita bukan hanya membantu Guru dalam 

pengembangan nilai-nilai Islami, tetapi orang tua pun senang bila anaknya 

bisa mengulang pembelajaran Guru di sekolah. Ketika seorang anak sudah 

menyenangi suatu hal, maka akan dengan mudah mengingat dan 

menirukan kembali nyanyian ataupun cara Guru bercerita yang disajikan 

dengan menarik. 

Lagu-lagu Islami yang mudah diingat dan cerita-cerita yang 

menarik selalu diingat dan ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Hal ini 
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terbukti dari antusias mereka ketika Guru menjanjikan kegiatan menyanyi 

dan bercerita, anak-anak pasti bertanya kapan akan dilaksanakan kegiatan 

tersebut. Berangkat dari hak tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul “Strategi pembelajaran Al-Islam melalui 

kegiatan menyanyi dan bercerita di TK Aisyiyah 11 Malang”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan paparan atau uraian latar belakang di atas, maka peneliti  

dapat merumuskan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Strategi apa yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran Al-Islam melalui kegiatan menyanyi dan bercerita di TK 

Aisyiyah 11 Malang. 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjang 

beserta solusinya dalam melaksanakan strategi pembelajaran Al-Islam 

melalui kegiatan menyanyi dan bercerita di TK Aisyiyah 11 Malang. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada penulisan skripsi ini bertujuan  

untuk : 

1. Untuk mendeskripsikan strategi apa yang digunakan dalam pelaksaan 

pembelajaran Al-Islam melalului kegiatan menyanyi dan bercerita di 

TK Aisyiyah 11 Malang. 
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2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan penunjang beserta 

solusinya dalam melaksanakan strategi pembelajaran Al-Islam melalui 

kegiatan menyanyi dan bercerita di TK Aisyiyah 11 Malang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara  

lain bagi : 

1. Lembaga 

Bagi lembaga TK Aisyiyah 11 Malang, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumbangan pemikiran kepada pengelola lembaga dalam upaya 

menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didiknya. 

2. Guru 

Bagi guru dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan evaluasi, 

sebagai upaya yang sudah ditempuh selama ini dalam meningkatkan 

penanaman nilai agama terhadap anak usia dini. 

3. Peneliti 

Bagi peneliti, guna menambah wawasan sebagai seorang pendidik 

anak usia dini yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. 

4. Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi dan tambahan 

informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti masalah 

yang berkaitan dengan strategi pembelajaran Al-Islam melalui kegiatan 

menyanyi dan bercerita di TK Aisyiyah 11 Malang. 
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E. BATASAN ISTILAH 

Mengingat keluasan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian maka 

penulus perlu memberikan penegasan terlebih dahulu mengenai beberapa 

istilah pada judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah  

tersebut adalah : 

1. Strategi 

Strategi  adalah  kegiatan yang harus dikerjakan guru dan murid agar 

tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
5
 Dalam kamus lengkap 

Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai seperangkat rencana yang 

berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan 

pada anak usia dini, berdasarkan potensi dan tugas yang harus 

dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki 

oleh anak.
6
 Berdasarkan  pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan, metode, dan 

tujuan tertentu untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran dalam bahasa Inggris disebut instruction, sedangkan 

menurut istilah adalah setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru.
7
 

Pembelajaran dalam kamus lengkap bahasa indonesia dapat diartikan 

sebuah proses belajar dan mengajar, bertujuan agar siswa tidak hanya 

                                                             
5
 Agus Zaenul Fitri, pendidikan karakter berbasis Nilai & Etika di Sekolah, (Jogjakarta : usaha 

Nasional, 2012), hal.20 
6
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7
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sekedar mengetahui, tetapi memiliki kemampuan yang lebih jauh, 

mampu menerapkan suatu konsep dalam berbagai keadaan atau 

memiliki bentuk-bentuk keterampilan tertentu disesuaikan dengan 

tuntunan tujuan.
8
 Definisi di atas mengandung pengertian bahwa 

pembelajaran merupakan proses belajar yang dibangun guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

3. Al-Islam 

Al-Islam yang dimaksud adalah adalah merupakan bidang 

pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk membina dan 

mengembangkan pembelajaran murid, menurut dasar syariat Islam 

sesuai dengan kaidah kehidupan islami yang benar bersumber pada Al-

Qur‟an dan As-Sunnah.
9
 Sa – la – ma yang berarti selamat atau damai, 

dan menjadi nama kepercayaan yaitu Islam, yang menyembah 

Tuhannya Allah SWT.
10

 Jadi, arti Al-Islam yang peneliti kaikan 

dengan penelitian ini adalah pembelajaran dalam bidang Al-Islam yang 

memuat indikator dan dilaksanakan dalam kegiatan belajar antara lain : 

mengenal rukun iman, rukun islam, mengenal hadits dan kalimat 

toyibah. 
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4. Menyanyi 

Bernyanyi merupakan kegiatan membaca dan membunyikan nada-

nada atau partitur musik dengan suara manusia secara baik dan benar. 

Bagi anak kegiatan bernyanyi adalah kegiatan yang menyenangkan 

bagi mereka, dan pengalaman bernyanyi ini memberikan kepuasan 

kepadanya.
11

 Bernyanyi menurut kamus besar bahasa indonesia 

merupakan alat bagi anak untuk mengungkapkan pikran dan 

perasaannya. Kegiatan bernyanyi memiliki peran yang sangat besar 

dalam hal pengembangan kecakapan hidup seorang anak.
12

 

Berdasarkan penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa menyanyi 

adalah kegiatan yang menyenangkan dan memberikan kepuasan untuk 

mengungkapkan pengalamannya. 

5. Bercerita 

Bercerita adalah salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat 

mengembangkan beberapa  aspek fisik maupun psikis anak TK sesuai 

dengan tahap perkembangannya.
13

 Bercerita menurut kamus besar 

bahasa indonesia, dapat diartikan sebagai cara penyampaian atau 

pengajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari 

guru kepada anak.
14

 Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

bercerita adalah cara dan menyampaikan cerita atau memberikan 
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 Suyadi, Psikologi Belajar PAUD (Yogyakarta : Pustaka Insan Mandiri, 2010). Hal.15 
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 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Rajawali Pres,1998), hal.190 
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 Suyadi, Psikologi Belajar PAUD (Yogyakarta : Pustaka Insan Mandiri 2010). Hal.120 
14

 W.J.S Poerwadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta : Rajawali Pres 1998). 

Hal.175 
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penjelasan secara lisan tentang nilai-nilai agama yang berlalu di 

masyarakat. 

6. TK Aisyiyah 11 Malang 

TK Aisyiyah 11 Malang adalah salah satu lembaga pendidikan Islam 

tingkat pra sekolah di wilayah kota Malang tepatnya berada di Jl. 

Bauksit 45B, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Malang. 

TK ini berada di bawah naungan Yayasan „Aisyiyah Ranting Pandean. 

Fokus pendidikan di sekolah ini adalah pengembangan al-islam yang 

dipadukan dengan bidang pengembangan lain seperti Nilai-nilai Moral 

dan Agama, Sosial Emosional, Bahasa, Kognitif, dan Fisik Motorik. 

TK Aisyiyah 11 Malang memiliki 8 ruang kelas yang dibagi menjadi 2 

kelas Kelompok Bermain, 3 kelas Kelompok TK A, dan 3 kelas 

Kelompok TK B. TK Aisyiyah 11 Malang berada di bawah naungan 

yayasan persyarikatan Aisyiyah ranting Pandean. Peneliti memilih TK 

Aisyiyah 11 Malang sebagai tempat penelitian dikarenakan : 

a. TK Aisyiyah 11 Malang memiliki komitmen untuk mengajarkan 

pendidikan Al-Islam yang baik dan benar kepada anak didiknya 

b. Respon wali muris dan masyarakat yang begitu besar terhadap 

kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Guna mempermudah pembahasan, maka dalam skripsi ini penulis  

bagi menjadi beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

BAB I :  Bab pendahuluan ini berisi tentang : latar belakang  

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II:  Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka, yang di 

dalamnya dibagi menjadi dua sub bab, yaitu : pertama 

tentang pengertian strategi pembelajaran Al-Islam, faktor-

faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjang 

beserta solusinya dalam melaksanakan strategi 

pembelajaran Al-Islam melalui kegiatan menyanyi dan 

bercerita, fungsi pembelajaran Al-Islam melalui kegiatan 

menyanyi dan bercerita, dan langkah-langkah pembelajaran 

Al-Islam melalui kegiatan menyanyi dan bercerita, tujuan 

pembelajaran Al-Islam melalui kegiatan menyanyi dan 

bercerita. 

BAB III :  Bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisi 

data. 
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BAB IV :  Bab ini membahas hasil penelitian yang di dalamnya berisi 

latar belakang, dan penyajian hasil penelitian. 

BAB V :  Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan beberapa saran yang disampaikan peneliti kepada 

obyek penelitian dan pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

 

 

 


