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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan 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 diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.1Para orang tua dan guru wajib memberikan pendidikan yang benar agar anak 

yang dianugerahkan oleh Allah menjadi anak yang benar-benar berakhlak mulia. Semua 

cara dan sistem pendidikan haruslah bertujuan untuk membentuk manusia yang cerdas 

serta semata-mata berorientasi pada akhlak ketuhanan, untuk menumbuh kembangkan 

pribadi yang luhur, membangun akhlak yang mulia, serta memenuhi kehendak Sang 

Pencipta. 

Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam 

keluarga, yang sekaligus juga lanjutan dari pendidikan dalam keluarga.Di samping itu, 

kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam 

keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Pentingnya menanamkan nilai-nilai 

akhlak mulia bagi anak usia dini karena pada usia ini anak belum mengetahui mana yang 

baik dan buruk, sehingga penanaman akhlak oleh guru sangatlah urgen untuk 

memberikan pengetahuan yang perlu ditanamkan kedalam jiwa anak. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak pada usia di bawah (usia enam tahun pertama), merupakan periode 

1UU No. 20 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1) 
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yang amat kritis dan paling penting. Periode ini mempunyai pengaruh yang sangat 

mendalam dalam pembenntukan pribadinya. Apapun yang terekam dalam benak anak 

dalam periode ini akan tampak pengaruh-pengaruhnya dengan nyata pada kepribadiannya 

ketika menjadi dewasa. 

Akhlak anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana ia hidup 

khususnya di masa-masa awal pendidikan dan pembinaan anak dalam keluarga. Keluarga 

dapat dianggap sebagai faktor paling penting dalam memberikan pengaruh terhadap 

anak.Pada awalnya, anak hanya mendapatkan pengaruh dari orang-orang di sekitarnya 

seperti orang tua atau keluarga. Tatkala anak memasuki lingkungan pendidikan maka 

mengenal lingkungan baru  seperti teman-teman sebayanya serta para gurunya. 

Taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan formal sebelum anak 

memasuki sekolah dasar. Lembaga ini dianggap penting karena usia ini merupakan usia 

emas (golden age) yang merupakan “masa peka” dan hanya datang sekali. Masa peka 

adalah suatu masa yang menuntut pengembangan anak secara optimal.2Hal ini agar 

dimanfaatkan dalam rangka membentuk kepribadian anak sebagai penerus cita-cita 

bangsa selaku warga Negara yang baik dan taat kepada ajaran agama dan berbakti kepada 

kedua orang tuanya.Mencapai tujuan tersebut sangat tergantung kepada corak atau warna 

pendidikan yang diberikannya. Apapun bentuk pendidikan yang ditanamkan pada anak 

didik pada usia  pra sekolah akan langsung mempengaruhi pembentukan jiwa anak 

selanjutnya.  

Taman kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 03 Dau Malang satu-

satunya TK Islam yang berada di dusun Klampok Kucur Dau Malang. TK ini diberikan 

2Depdiknas, Pedoman pembelajaran Bidang Pengembangan Berbahasa di Taman kanak-kanak  (Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Taman  Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, 2007) hlm. 1 
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materi pendidikan akhlak khususnya akhlak dermawan sesuai dengan kurikulum dari 

Diknas dan aisyiyah. Guru tidak hanya memberikan materi tersebut dengan bercerita dan 

demonstrasi tetapi diimplementasikan  dalam kegiatan mingguan, anak diajarkan untuk 

berbagi kepada sesama dengan menyisihkan sebagian uang sakunya untuk kegiatan amal, 

kedermawanan disini tidak hanya terbatas dalam materi semata, senyum yang ikhlas 

sesama teman, guru, orang tua, saling berbagi makanan, meminjamkan alat tulis, bantu 

membantu antara satu dengan yang lain. Kesemuanya itu disebut sebagai bentuk 

kedermawanan seseorang.Guru dalam hal ini berperan aktif dalam menumbuhkan sikap 

kedermawan melalui motivasi, perhatian, pujian, serta nasehat yang bertujuan untuk 

membentuk anak menjadi seorang muslim yang dermawan dan kelak ketika dewasa dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bedasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti 

lebih jauh tentang bagaimana upaya guru dalam menanamkan akhlak dermawan di TK 

ABA 03 Dau sarta faktor yang mendukung dan menghambat penanaman akhlak 

dermawan pada siswa ABA TK 03 Dau. Untuk itu penulis mengangkat masalah ini 

dengan judul “Upaya Guru Dalam Menanamkan Akhlak Dermawan Pada Siswa TK 

ABA 03 Kucur Dau Kabupaten Malang” . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah yang 

menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apa upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan akhlak dermawan pada siswa 

TK ABA 03 Dau Kabupaten Malang? 
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2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat penanaman akhlak dermawan pada 

siswa di TK ABA 03 Dau Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan dalam kegiatan penelitian merupakan langkah yang sangat 

penting.Tujuan ini dijadikan landasan dan diharapkan dapat menunjang kualitas dan hasil 

penelitian serta digunakan sebagai pedoman dalam mengoreksi kegiatan penelitian agar 

tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah di 

atas maka peneliti dapat mengemukakan tujuan diadakannya penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan akhlak dermawan 

pada siswa di TK ABA 03 Kucur Dau Kabupaten Malang. 

2. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat penanaman akhlak 

dermawan pada siswa di TK ABA 03 Kucur Dau Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, menambah wawasan serta mengetahui sejauh mana ilmu yang 

diperoleh selama bangku kuliah dapat diaplikasikan didunia kerja sesungguhnya.  

2. Bagi Akademis, memberikan kontribusi pemikiran tentang pembinaan akhlak untuk 

peserta didik. 

3. Bagi peneliti lain, menambah khasanah keilmuan dan wawasan bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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E. Batasan Istilah 

Penelitian ini berkenaan dengan istilah: 

a. Upaya 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha atau syarat untuk 

menyampaikan suatu maksud.3Menurut kamus tersebut upaya diartikan sebagai usaha 

untuk melakukan suatu hal atau kegiatan yang bertujuan. 

Yang dimaksud upaya dalam penelitian ini, upaya dapat diartikan sebagai usaha 

dalam bentuk pemikiran, memberikan perhatian, keteladanan, nasehat dan 

memberikan fasilitas. 

b. Guru 

Menurut kamus Lengkap bahasa Indonesia, yang di maksud guru adalah orang 

yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.4 

c. Menanamkan 

Di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menanamkan diartikan sebagai berikut 

“memasukkan paham/ajaran”5.  

d. Akhlak 

Akhlak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “budi pekerti 

atau kelakuan”6. 

e. Dermawan 

3Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007) hlm. 947 
4Ibid, hlm 300 
5 Ibid, hlm 576 
6Ibid, hlm 21 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dermawan diartikan sebagai “pemurah 

hati, orang yang suka berderma (beramal, bersedekah).7Dermawan menurut peneliti 

disini adalah memberi dalam bentuk uang, khususnya sisa uang saku yang 

dikumpulkan setiap hari. 

Menanamkan akhlak dermawan menurut peneliti adalah mengajak, memberi 

contoh, menasehati peserta didik untuk melakukan kebiasaan dengan menyisih 

sebagian sisa uang sakunya untuk beramal. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi bagian awal dan inti. 

Bagian awal terdiri dari halaman judul.Pada bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari 

pendahuluan sampai penutup. Pada skripsi ini penulis mengungkan hasil penelitian dalam 

5 bab yaitu: 

BAB I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan 

sistematika penulisan. 

Pada BAB II berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang landasan teori 

yang berisikan tema yang diangkat. Pertama tentang pengertian guru, peran, tugas dan 

tanggung jawabnya, serta pengertian akhlak. 

Pada BAB III berisi tentang metodologi penelitian, metode yang digunakan yaitu 

metode kualitatif yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik 

variable-variabel yang menjadi fokus penelitian. 

7Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007) hlm. 186 
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Pada BAB IV berisi tentang penyajian data berupa profil lembaga, hasil 

observasi, hasil wawancara, pembahasan dan analisis data yang membahas tentang 

rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. 

Pada BAB V penutup sebagai akhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan, 

saran-saran dan kata penutup. Kemudian penulis sertakan daftar pustaka beserta 

lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian. 

 

 


