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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Anak merupakan investasi yang sangat penting bagi penyiapan sumber daya 

manusia (SDM) di masa depan. Dalam rangka mempersiapkan SDM yang 

berkualitas untuk masa depan, pendidikan merupakan salah satu hal yang penting 

untuk diberikan sejak usia dini. Pendidikan merupakan investasi masa depan yang 

diyakini dapat memperbaiki kehidupan suatu bangsa. Memberikan perhatian yang 

lebih kepada anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan, merupakan salah satu 

langkah yang tepat untuk menyiapkan generasi unggul yang akan meneruskan 

perjuangan bangsa.  

Usia anak merupakan masa keemasan (golden age) yang hanya terjadi satu 

kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Masa ini sekaligus merupakan 

masa yang kritis dalam perkembangan anak. Jika pada masa ini anak kurang 

mendapat perhatian dalam hal pendidikan, perawatan, pengasuhan dan layanan 

kesehatan serta kebutuhan gizinya dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal.   

Salah satu bagian penting yang harus mendapatkan perhatian terkait dengan 

pendidikan yang diberikan sejak usia dini adalah penanaman nilai agama melalui 

berbagai faktor. Salah satunya ialah faktor pendidikan di lingkungan sekolah. 

Pendidikan agama yang dilakukan sejak usia dini, diharapkan pada tahap 
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perkembangan selanjutnya anak akan mampu membedakan baik buruk, benar 

salah, sehingga ia dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu 

akan berpengaruh pada mudah tidaknya anak diterima oleh masyarakat sekitarnya 

dalam hal bersosialisasi.   

Pendidikan nilai agama sejak usia dini merupakan tanggungjawab bersama 

semua pihak. Salah satu lembaga pendidikan yang biasa melakukan hal itu adalah 

Taman Kanak-kanak (TK) yang merupakan salah satu lembaga Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) yang bersifat formal. Di samping masih banyak lembaga 

PAUD lain yang dapat digunakan sebagai tempat penanaman nilai  agama seperti: 

Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), pendidikan keluarga, 

dan pendidikan lingkungan.  

Anak TK adalah anak yang sedang dalam tahap perkembangan pra 

operasional kongkrit, sedangkan nilai-nilai  agama merupakan konsep-konsep 

yang abstrak, sehingga dalam hal ini anak belum dapat dengan serta merta 

menerima apa yang diajarkan guru atau orang tua yang sifatnya abstrak secara 

cepat. Untuk itulah guru atau pendidik di TK harus pandai dalam memilih dan 

menentukan pendekatan yang akan digunakan untuk menanamkan nilai  agama 

kepada anak. Tujuannya tentu agar pesan  agama yang ingin disampaikan guru 

dapat benar-benar sampai dan dipahami oleh anak untuk bekal kehidupannya. 

Pemahaman yang dimiliki guru atau pendidik akan mempengaruhi keberhasilan 

penanaman nilai-nilai agama Islam secara optimal.  
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Nilai merupakan kata yang seringkali digunakan oleh manusia sebagai 

ukuran akan sesuatu (nilai sikap, kesopanan, agama dan lain-lain). Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta (2007: 801) dinyatakan 

bahwa nilai adalah harga, hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. 

Menurut I Wayan Koyan (2000 :12), nilai adalah segala sesuatu yang berharga. 

Menurutnya ada dua nilai yaitu nilai ideal dan nilai aktual. Nilai ideal adalah 

nilai-nilai yang menjadi cita-cita setiap orang, sedangkan nilai aktual adalah nilai 

yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Richard Merill dalam I 

Wayan Koyan (2000 : 13) nilai adalah patokan atau standar yang dapat 

membimbing seseorang atau kelompok ke arah ”satisfication, fulfillment, and 

meaning”.
1
  

Pendidikan nilai dapat disampaikan dengan pendekatan langsung atau tidak 

langsung. Pendekatan langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai 

baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya dengan memusatkan 

perhatian secara langsung pada ajaran tersebut melalui mendiskusikan, 

mengilustrasikan, menghafalkan, dan mengucapkannya. Pendekatan tidak 

langsung tidak dimulai dengan menentukan perilaku yang diinginkan tetapi 

dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik dapat 

                                                             
1
 Mukhamad Murdiono, Metode Penanaman Nilai Moral Untuk Anak Usia Dini  

(http://www.pelajaransekolah.com/METODE-PENANAMAN-NILAI-MORAL-UNTUK-ANAK-USIA-DINI)  
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dipraktikkan. Keseluruhan pengalaman di sekolah dimanfaatkan untuk 

mengembangkan perilaku yang baik bagi anak didik (Darmiyati Zuchdi, 2003: 4).   

Kirschenbaum (1995:7) mengemukakan bahwa pendidikan nilai yang 

dilakukan tidak hanya menggunakan strategi tunggal saja, seperti melalui 

indoktrinasi, melainkan harus dilakukan secara komprehensif. Strategi tunggal 

dalam pendidikan nilai sudah tidak cocok lagi apalagi yang bernuansa 

indoktrinasi. Pemberian teladan atau contoh juga kurang efektif diterapkan, 

karena sulitnya menentukan siapa yang paling tepat untuk dijadikan teladan. 

Istilah komprehensif yang digunakan dalam pendidikan nilai mencakup berbagai 

aspek. Komprehensif meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan nilai, 

pendekatan yang digunakan juga harus komprehensif, pendidikan nilai hendaknya 

terjadi dalam keseluruhan proses pendidikan, dan pendidikan nilai hendaknya 

terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat.  

Pendidikan untuk anak usia dini (0-6 tahun) merupakan pendidikan yang 

memiliki karakteristik berbeda dengan anak usia lain, sehingga pendidikannya 

pun perlu dipandang sebagai sesuatu yang dikhususkan. Pendidikan anak usia dini 

di negara-negara maju mendapat perhatian yang luar biasa. Karena pada dasarnya 

pengembangan manusia akan lebih mudah dilakukan pada usia dini. Bahkan ada 

yang berpendapat bahwa usia dini merupakan usia emas (golden age) yang hanya 

terjadi sekali selama kehidupan seorang manusia. Apabila usia dini tidak 

dimanfaatkan sebagai peluang dalam penanaman nilai-nilai Islam, tentunya ini 
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menjadi hal yang sangat disayangkan karena pada fase ini boleh dikatakan fase 

yang sangat baik untuk memberikan serta menanamkan nilai-nilai Islami pada 

anak. Oleh karena itu pendidikan anak usia dini adalah investasi yang sangat 

mahal harganya bagi keluarga dan juga bangsa. 

Mengingat pentingya pendidikan untuk anak usia dini, maka di negara-

negara maju pendidikan anak usia dini sangat mendapatkan perhatian yang serius 

dari pemerintah. Taman Kanak-kanak (TK) dipandang sebagai bagian integral 

dari sistem pendidikan nasional sehingga sederajat dengan SD atau jenjang 

pendidikan lainnya. Guru TK tidak dipandang lebih mudah dari guru SD atau 

jenjang pendidikan di atasnya. Banyak perguruan tinggi yang mengembangkan 

program master dan doktor untuk pendidikan anak usia dini. Tidak sedikit pula 

guru TK yang memiliki gelar master dan doktor dalam bidang pendidikan anak 

usia dini. Berbeda dengan di Indonesia, kondisi pendidikan anak usia dini belum 

tergarap dengan baik. Perhatian pemerintah untuk mengembangkan pendidikan 

anak usia dini masih jauh dari harapan. Hampir seluruh TK (lebih dari 99 %) 

adalah TK swasta yang dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya. Para 

guru TK pun pada umumnya tidak memperoleh gaji yang pantas. Selain itu, 

jumlahnya kurang 1 % yang berstatus PNS. Jumlah anak yang mengenyam 

pendidikan TK juga sangat rendah, yaitu sekitar 12 % (Slamet Suyanto, 2005: 2-

3).
2
    

                                                             
2
 Slamet Suyanto,  Dasar-dasar pendidikan anak usia dini, (Yogyakarta: Hikayat, 2005) p. 2-3   
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Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia 

dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 

usia 4-6 tahun. Dalam Standar Kompetensi PAUD dinyatakan bahwa fungsi 

pendidikan TK dan RA adalah:  

1. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak 

2. Mengenalkan anak pada dunia sekitar 

3. Menumbuhkan sikap dan perilaku baik 

4. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi 

5. Mengembangkan keterampilan, kreativitas dan kemapuan yang dimiliki 

anak. 

6. Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar.  

Pendidikan anak usia dini bertujuan membimbing dan mengembangkan 

potensi setiap anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai tipe 

kecerdasannya. Oleh karena itu pendidik atau guru harus memahami kebutuhan 

khusus atau kebutuhan individual anak. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa 

ada faktor-faktor yang sulit atau tidak dapat dirubah dalam diri anak yaitu faktor 

genetis. Karena itulah pendidikan anak usia dini diarahkan untuk memfasilitasi 

setiap anak dengan lingkungan dan bimbingan belajar yang tepat agar anak dapat 

berkembang sesuai kapasitas genetisnya. Anak usia dini dipandang sebagai 

individu yang baru mulai mengenal dunia. Ia belum mengetahui tata krama, sopan 

santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal lain yang terkait dengan kehidupan 
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duniawi. Usia dini merupakan masa bagi seorang anak untuk belajar 

berkomunikasi dengan orang lain serta memahaminya. Oleh karena itu seorang 

anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang kehidupan 

dunia dan segala isinya.  

Dalam membimbing dan mengembangkan potensi anak usia dini perlu 

memilih pendekatan yang tepat. Pemilihan pendekatan yang dilakukan pendidik 

atau guru semestinya dilandasi alasan yang kuat dan faktor-faktor pendukungnya 

seperti karakteristik tujuan kegiatan dan karakteristik anak yang diajar. 

Karakteristik tujuan adalah pengambangan kognitif, pengembangan kreativitas, 

pengembangan bahasa, pengembangan emosi, pengembangan motorik, dan 

pengembangan nilai serta pengembangan sikap dan perilaku. Untuk 

mengembangkan nilai dan sikap anak dapat dipergunakan pendekatan-pendekatan 

yang memungkinkan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang didasari oleh nilai-

nilai agama agar anak dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kaidah dan aturan 

yang telah ditetapkan agama tentunya.  

Setiap guru akan menggunakan pendekatan sesuai dengan gaya 

melaksanakan kegiatan. Tetapi yang harus diingat bahwa Taman Kanak-kanak 

memiliki cara yang khas. Oleh karena itu ada pendekatan-pendekatan yang lebih 

sesuai bagi anak Taman Kanak-kanak dibandingkan dengan pendekatan-

pendekatan lain. Pendekatan-pendekatan yang memungkinkan anak dapat 

melakukan hubungan atau sosialisasi dengan yang lain akan lebih sesuai dengan 
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kebutuhan dan minat anak. Melalui kedekatan hubungan guru dan anak, seorang 

guru akan dapat mengembangkan kekuatan pendidik yang sangat penting 

(Moeslichatun, 1998: 7).
3
 

Dalam pelaksanaan penanaman nilai agama Islam pada anak usia dini juga 

tentunya harus memperhatikan pendekatan yang dinilai paling efektif untuk anak. 

Secara umum memang banyak pendekatan yang dapat digunakan oleh guru atau 

pendidik. Namun sebelum memilih dan menerapkan pendekatan yang ada perlu 

diketahui bahwa guru atau pendidik harus memahami seluruh aspek yang terkait, 

karena ini akan berpengaruh terhadap optimal tidaknya keberhasilan penanaman 

nilai agama Islam tersebut.  

Pendekatan dalam penanaman nilai agama Islam kepada anak usia dini 

sangatlah bervariasi, diantaranya bercerita, bernyanyi, bermain, bersajak dan 

karya wisata. Masing-masing pendekatan mempunyai kelemahan dan kelebihan. 

Penggunaan salah satu pendekatan penanaman nilai agama Islam yang dipilih 

tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kemampuan seorang guru 

dalam menerapkannya. 

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, 

nampaknya sadar benar akan pentingnya penanaman nilai-nilai Keislaman sejak 

dini. Tujuannya tentu agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak 

hanya unggul secara akademis namun juga memiliki kemuliaan akhlak sebagai 
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generasi penerus bangsa. Hal ini terlihat dari banyaknya pendidikan-pendidikan 

anak usia dini (PAUD) Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah di 

Indonesia khususnya Jawa Timur. Salah satunya ialah Taman Kanak-kanak 

Aisyiyah 33 Cita Insani Malang. TK yang dipilih sebagai lokasi dalam penelitian 

ini dikenal sebagai sekolah yang menjunjung tinggi kedekatan hubungan antara 

guru dan muridnya sehingga memungkinkan proses komunikasi yang bertujuan 

sebagai penanaman nilai-nilai agama pada anak pun dapat berjalan dengan baik. 

Dari segi jumlah siswa baru yang mendaftarpun tercatat terus meningkat. Ini 

dapat menjadi indikator awal peneliti bahwa proses komunikasi yang telah 

berjalan di sekolah tersebut berjalan dengan baik.  

Taman kanak-kanak (TK) Cita Insani memilki cara yang menggabungkan 

antara keseimbangan motorik dan kognitif. Hal itu tergambar melalui kegiatan-

kegiatan yang hanya dilangsungkan di dalam kelas saja. Kegiatan luar kelaspun 

dilakukan guna memberikan pemahaman serta gambaran langsung kepada para 

murid. Bahkan, demi menciptakan sebuah jalinan komunikasi yang baik dengan 

para orang tua murid pihak sekolah juga membuat kegiatan yang melibatkan 

orang tua siswa dalam kegiatan sekolah. Kegiatan itu dinamakan dengan 

parenting class. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan memberikan 

pemahaman akan situasi dan kondisi anak serta pola pendidikan yang baik dalam 

mendidik anak. Kesemua itu dilakukan tentu dengan maksud mempertajam proses 

penyampaian pesan.  
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Membahas mengenai pendidikan terhadap anak, tentu ada segudang 

keunikan yang menarik di dalamnya mengingat pekerjaan ini tidak semudah yang 

dibayangkan. Tidak hanya butuh kemampuan dan variasi penggunaan media 

dalam proses komunikasinya, kesabaran akan mendidik anak serta aspek lain pun 

juga memberikan sumbangsi yang tidak sedikit terhadap hasil akhir nantinya. 

Belum lagi sifat alami anak-anak yang masih suka bermain dan tidak sedikit pula 

pada beberapa kasus ada orang tua yang kurang aktif dalam memperhatikan 

perkembangan dari anak-anak mereka, sehingga terkesan hanya mengandalkan 

peran dari guru di sekolah. Padahal, guru dan para tua adalah satu kesatuan yang 

harus saling bekerjasama dalam proses ini. Inilah yang peneliti maksud 

sebelumnya bahwa ada segudang permasalahan yang menarik untuk diketahui 

dalam proses pendidikan terhadap anak.    

Berangkat dari pengetahuan awal ini, menarik kiranya untuk mengkaji lebih 

jauh tentang proses komunikasi guru pada Taman Kanak-kanak Aisyiyah 33 

Cita Insani Malang dalam menanamkan nilai-nilai keislaman pada peserta 

didik mereka. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

 Bagaimana proses komunikasi guru TK Aisyiyah 33 Cita Insani kepada peserta 

didik mereka dalam menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Menganalisis proses komunikasi guru TK Aisyiyah 33 Cita Insani dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik mereka? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pada program studi Ilmu Komunikasi tentang proses komunikasi sekolah dalam 

menanamkan nilai-nilai kesilaman kepada anak. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta 

masukkan bagi TK Cita Insani  Muhammadiyah dalam aktifitas komunikasinya. 

Serta diharapkan dapat memberi sumbangsih pada lembaga yang bergerak di 

bidang pendidikan lain agar kedepannya lebih baik lagi dalam mengelola program 

komunikasi mereka. 

 


