
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Guru dan wali murid mempunyai peran penting dalam pendidikan. Mereka 

mempunyai tujuan yang sama yakni; mendidik, membimbing, membina, 

mengarahkan  serta memimpin putra maupun putrinya dengan  mengantarkan 

mereka sehingga kelak menjadi orang dewasa dan dapat memperoleh  

kebahagiaan dalam hidupnya dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini sebagai 

penunjang pencapaian visi Bangsa Indonesia berdasarkan Undang-undang 

Pendidikan Nasional Nomor 20. Tahun 2003 , Bab III pasal 4.1 tentang prinsif 

penyelenggaraan pendidikan dan dalam GBHN (Ketetapan MPR No. 

IV/MPR/1978), dengan jelas dinyatakan bahwa :  

 

   Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkaadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 

nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
1
 Berkenaan dengan pendidikan yang 

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah 

tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah  

tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.  

dibutuhkan kerjasama bagi orangtua, guru, masyarakat, agar anak senantiasa 

tetap berada dalam pengawasan yang baik.
2
 

 

Dengan demikian, maka diperlukan langkah-langkah yang dapat mendukung 

terlaksanaya peningkatan aktivitas belajar dari siswa yang dilakukan oleh 
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orangtua sebagai wali murid dan guru keduanya  bekerja sama saling membantu 

dalam meningkatkan aktivitas belajar dari siswa tersebut. Walaupun kendala yang 

dihadapi tentunya tidak sedikit, tetapi dengan tujuan yang jelas sebagai pelaksana 

dan penanggung jawab pendidikan oleh orangtua di rumah serta guru di 

lingkungan sekolah maka hubungan dan paran serta tersebut dapat diwujudkan. 

Isu-isu yang kurang baik tentang kekerasan terhadap anak yang salah satu 

sebagai mana yang baru-baru ini ditayangkan di televisi mulai dari penculikan, 

penganiayaan dan yang  terutama kekerasan seksual terhadap anak usia taman 

kanak-kanak, adalah isu terakhir  yang perlu di perhatikan dan yang  paling 

mengecewakan bagi dunia pendidikan adalah pelecehan seksual terhadap anak 

usia lima tahun di lembaga pendidikan bertarap internasional.
3
 Jika hal ini  di 

telusuri dengan cermat dan bijaksana akan mendapat petunjuk betapa pentingnya 

kerjasama guru dan wali murid yang merupakan pendidik utama dan pertama bagi 

anak.  

Guru terkadang sering berkeluh kesah tentang kesulitan dalam 

melaksanaakan kegiatan penanaman nilai-nilai agama dan  moral pada anak 

didiknya di sekolah sebagaimana juga wali murid. Hal ini tidak akan  terjadi kalau 

saja hubungan  antara wali murid dengan guru terjalin dengan baik dan 

terorganisir sedemikian rupa seperti terbentuknya paguyuban wali murid  atau 

dewan komite sekolah yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menanamkan 

Nilai Agama dan Moral. 

Kerjasama guru dengan  wali murid sebagaimana telah diungkapkan di 

atas ada strategi-strategi yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan agar  

antara guru dan orang tua selalu berjalan  dengan baik. Untuk mengantisipasi 

hubungan guru dan orang tua atau wali murid di tingkat sekolah dapat dilakukan 

dengan membuat buku penghubung yang berisi tentang informasi dan 
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perkembangan siswa di kelas kemudian dapat diakses oleh orangtua. Dibentuknya 

komite sekolah atau paguyuban sekolah sebagai fasilitator antara guru dan orang 

tua siswa,mengadakan pertemuan rutin antara guru dan wali murid, hari besar, 

pentas seni, mengadakan kunjungan surat menyurat atau buku penghubung. 

Semua itu adalah salah satu faktor pendukung yang membantu keberhasilan 

penyelenggaraan  pendidikan adanya kerjasama wali murid  di sekolah tersebut.
4
 

khususnya dalam penanaman nilai-nilai agama dan moral di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal (ABA) 30 Sukun Malang. 

Terbatasnya waktu anak di sekolah menyebabkan terbatasnya pula usaha 

guru dalam membina mereka dengan maksimal. Karena anak lebih banyak di 

rumah dari pada di sekolah, akibatnya guru tidak dapat menyampaikan semua 

yang anak perlukan,  peran wali murid sangat penting untuk peningkatan belajar 

siswa dalam lingkungan sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Dengan  

adanya kerjasama wali murid dan guru di sekolah secara intensif, dan proaktif 

adalah upaya dalam menghubungi orangtua wali murid dengan melakukan 

orientasi singkat agar mereka mengetahui perkembangan program sekolah serta 

bagaimana keadaan dan aktivitasnya, selain itu mengadakan rapat secara rutin 

agar saling mengenal,mengundang wali murid atau  orangtua mengetahui atau 

mengadakan kunjungan  kerumah-rumah dalam  memecahkan  masalah-masalah 

dalam mengembangkan bakat dan pengaruh dari luar.  

Pelaksanaan yang paling penting adalah pribadi anak sebagai obyek yang 

sedang berkembang, maka adanya kerjasama wali murid dan guru sangat mutlak 

diperlukan, karena anak didik juga sangat memerlukan pendidikan dan bimbingan 

dari kedua potensi tersebut, adapun perlu dihindari suatu pengaruh yang 

mengakibatkan anak didik itu mengenal pengaruh yang bertentangan dengan nilai 

agama dan moral. Wali murid dan guru sangat penting artinya dalam upaya 

penanaman  pendidikan  nilai agama dan moral dalam belajar siswa,  karena tidak 
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semua siswa mampumemiliki kedisiplinan dalam belajar dan pembiasaan yang 

baik,  maka seperti inilah perlu adanya penanganan serius, disinilah kerjasama 

wali murid dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh siswa,  

kerjasama yang wali murid demikianlah yang  perlu dimaksimalkan agar  upaya 

pendidikan  dapat berjalan dengan lancar. Wali murid dengan guru tidak berjalan 

dengan baik makaakan menimbulkan dampak negatif terhadap peningkatan mutu 

pendidikan. 

Karena itu perlu adanya  kerjasama yang  baik antara wali murid dan guru 

dalam dalam  menanamkan nilai agama dan moral di TK ABA 30 Sukun Malang. 

Semua itu adalah kunci utama dalam menentukan berhasil dan tidaknya proses 

belajar mengajar. Sekolah yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi dalam 

dalam menciptakan peran penting dan hubungan yang harmonis antara guru dan 

orangtua,yang akan mencetak dan melahirkna siswa-siswi yang dapat diandalkan 

dan berkualitas di dunia pendidikan . 

Masalahnya bagaimana hubungan guru dan wali murid dalam bidang apa 

saja mereka mengadakan kerjasama serta bagaimana pula pengaruh terhadap 

pelaksanaan penanaman nilai agama dan moral di sekolah. Itulah yang akan 

dibahas sehingga akan diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat 

kerjasama wali murid dan usaha manakala dalam memperoleh perkembangan 

anak dengan baik, serta mencari solusi yang tepat agar tidak sia-sia. Kerjasama 

guru dan orang tua  tegaskan oleh Oemar Mohammad Al-Toumy Al-Syabany 

yang mengumukakan, bahwa manusia adalah makluk yang bertanggung jawab 

artinya bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. 

Ditekan di sini bahwa orangtua dan guru mempunyai tanggungjawab akan 

anaknya dan anak didiknya.
5
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Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil judul 

penelitian ini adalah : Kerjasama Guru dengan Wali murid dalam Penanaman 

Nilai Agama dan Moral pada Peserta didik di TK ABA 30 Sukun Malang. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apa bentuk kerjasama wali  murid dan guru dalam  penanaman nilai Agama 

dan moral pada peserta didik TK ABA 30 Sukun Malang? 

b. Bagaimana guru dan wali murid melaksanakan penanaman nilai Agama dan 

moral pada peserta didik TK ABA 30 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mendiskripsikan bentuk kerjasama antara wali murid dan guru dalam 

Penanaman Nilai Agama dan Moral pada peserta didik  TK AISYIYAH 30 

Sukun Malang. 

b. Mendiskripsikan pelaksanaan kerjasama guru dan wali murid dalam 

Penanaman Nilai Agama dan Moral pada peserta didik di TK ABA 30 

Sukun Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Tujuan penulisan ini adalah: 

a. Bagi lembaga mengetahui tingkat keberhasilan dan efektivitas dalam 

penanaman NilaiAgamadan  Moral yang diberikan dapat berjalan dengan 

baik dan efektif di TK ABA 30 Sukun Malang. 

b. Bagi peserta didik  memberikan pemahaman khususnya dalam  penanaman 

nilai agama dan moral  di Taman Kanak- kanak. 



 
 

c. Wali murid memberikan gambaran tentang kerjasama yang efektif  dan 

efesien dalam penanaman nilaiagama dan moral di TK ABA 30 Sukun 

Malang. 

d. Bagi guru memberikan pemahaman dan gambaran secara langsung untuk 

menanamkan Nilai Agama dan Moral kepada peserta didik di TK ABA 30 

Sukun Malang. 

E. Batasan Istilah 

Adapaun batasan istilah dalam penelitian ini adalah: . 

1. Kerjasama  adalah segala sesuatu yang di kerjakan dengan cara bersama 

Memiliki makna seperangkat mengerjakan dengan persamaan yang dimiliki 

oleh yang berkedudukan di lembaga atau masyarakat Kerjasama adalah 

bagian dari tugas yang dikerjakan dengan bersama-sama yang harus di 

laksanakan. kerjasama yaitu adanya suatu upaya yang dilakukan sebagai 

pendidik non formal orang tua dan selaku pendidik formal guru, sehingga 

mereka mempunyai peran dalam perkembangan anak untuk mewujudkan 

pribadi anak yang sesuai dengan nilai agama dan moral. 

2. Guru dengan orangtua murid  sama-sama mempunyai tujuan dalam 

pendidikan bahwa guru yang di kenal dengan seorang pendidik professional 

karena secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orangtua. 

Mereka ini, menyerahkan anaknya kesekolah, sekaligus bearti pelimpahan 

sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. 

3. Penanaman nilai agama dan moral adalah menaburkan  memasukkan dan 

membangkitkan, memelihara, cinta kasih atau semangat yang telah 

diterapkan oleh  guru dengan orangtua murid di sekolah maupun di rumah 

berupa nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong 

anak untuk mewujudkannya. Nilai itu adalah nilai agama merupakan sesuatu  

dasar yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat 

keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai suatu yang ingin 



 
 

dicapai sesuai undang-undang. Hal ini sangat penting sekali bagi guru 

dengan orangtua murid untuk ditanamkan  sejak dini melatih dan 

membiasakan  sesuai dengan  moral artinya tata cara dalam kehidupan atau 

kebiasaan. Moral pada dasarnya  merupakan rangkaian nilai tentang berbagai 

macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan  standar baik dan 

buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana 

individu sebagai anggota sosial sebagaimana guru dengan wali murid.
6
 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini disusun dalam lima bab yang 

saling berkaitan antara bab satu dengan bab-bab selanjutnya, setiap bab terdiri 

dari beberapa sub bagian yang disusun dengn sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama pada penulisan skripsi ini menyajikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, batasan istilah, 

sistematika penulisan. 

Bab dua pada penulisan skripsi ini disajikan tentang teori yang menjadi 

landasan tentang kerjasama guru dan wali murid dalam penenanama nilai agama 

dan moral di TK ABA 30 Sukun Malang.  

Sementara itu di bab ketiga dijelaskan tentang metode penelitian dengan 

pendekatan penelitian, pemilihan wilayah penelitian,penentuan obyek, penentuan 

informan, teknik pengambilan data yang terdiri dari observasi, wawancara. 

Analisis data menjadi bagian akhir pada bab dalam penulisan ini. 

Bab ke empat  pada penelitian ini, menyajikan tentang hasil penelitian 

yaitu latar belakang obyek penelitian serta penyajian dan analisis data. 

Bab lima dalam penelitian ini disajikan kesimpulan dan saran sebagai 

bentuk kontribisi pemikiran masalah yang berkaitan dengan penanaman niali 

agama dan moral dibagian terakhir dalam penulisan ini. 
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