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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Permasalahan moral banyak dibicarakan pada akhir abad 20 dan abad 21 ini. Dari 

hasil mengamati dan membaca fenomena yang akhir-akhir ini terjadi banyak peristiwa 

yang meresahkan di sekitar kita yang melibatkan anak dan remaja seperti tawuran, 

narkoba, perkosaan, bahkan pembunuhan (Kompas, 9 juli 2001). Dalam Rose Mini 

(2010) terungkap bahwa di Amerika banyak data statistik  yang menunjukan perilaku 

anak yang meresahkan seperti membunuh, menggunakan narkoba, mencuri dan lain 

sebagainya. Menurut Lickona (dalam Rose Mini, 2010) memandang bahwa tindakan 

merusak dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan anak muda seperti kejahatan, 

pemggunaan narkoba dan perilaku seksual pranikah disebabkan oleh tidak adanya 

karakter yang baik. 

Begitu pula permasalahan remaja di Indonesia dan masalah kenakalan remaja 

merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia. Sejalan dengan 

arus modernisasi dan teknologi yang semakin berkembang, maka arus hubungan antar 

kota-kota besar dan daerah semakin lancar, cepat dan mudah. Dunia teknologi yang 

semakin canggih, disamping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di 

berbagai media, disisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas 

diberbagai lapisan masyarakat. Hal inilah juga yang memicu kemerosotan moral dan 

kenakalan remaja di indonesia karena banyak meniru akan apa yang di tayangkan di 

media televisi tanpa bimbingan orang tua dan arahan guru. Kenakalan remaja di era 

modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak dibawah umur yang 

sudah mengenal Rokok, Narkoba, Freesex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. 

Fakta ini sudah tidak dapat diungkuri lagi, anda dapat melihat brutalnya remaja jaman 

sekarang. 
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Kenakalan remaja seperti inilah yang sekarang memang terjadi di lingkungan 

sekitar kita, dalam http://www.wikimu.com dijelaskan beberapa penyebab kenakalan 

remaja dan salah satu dari penyebab kenakalan remaja adalah dasar-dasar agama yang 

kurang, dan penanaman nilai agama yang dasar yang harus diberikan kepada anak dirasa 

sangat penting bagi bekal anak menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang 

pesat dan agar membentuk karakter anak menjadi kepribadian yang lebih baik. 

Hal ini menunjukan bahwa pendidikan moral juga penting ditanamkan karena hal 

tersebut mampu membentuk karakter kepribadian yang baik, dan  hasil penelitian 

(Ni’matuzahroh 2009)  mengenai study pada keluarga karir ganda , orang tua karir ganda 

memandang bahwa nilai agama merupakan nilai moral yang terpenting untuk ditanamkan 

pada anak dibanding nilai-nilai moral yang lain. Karena itu nilai-nilai agama penting 

ditanamkan sejak usia dini atau prasekolah. Alasan mengapa usia kanak-kanak penting 

diperkenalkan nilai agama karena dalam masa prasekolah merupakan kesempatan 

pertama yang sangat baik bagi pendidik untuk membina kepribadian anak yang akan 

menentukan masa depan mereka. Masa kanak-kanak ini merupakan salah satu masa 

terpenting dalam kehidupan manusia, karena masa ini berbeda dengan masa yang lain 

dalam sifat, keistimewaan dan permulaan yang khas. Keberadaannya adalah tumpuan 

bagi masa selanjutnya. Pada masa ini terletak pokok pertumbuhan kepintaran anak, 

bertunasnya pembawaan-pembawaan anak, kecenderungan minat  bakatnya, 

perkembangan pengetahuannya, penampakan perasaanya, penampilan aktifitas 

inderawinya, penampilan akar-akar kemampuannya, persiapan pergaulan hidupnya baik 

keacuhan maupun keperduliannya, penilaian kecenderungan yang baik maupun yang 

buruk (Hasan Baryagis:2005) 

Menurut Hasan (2010) dalam diri anak terjadi perkembangan potensi yang kelak 

akan berharga sebagai sumber daya manusia. Dalam lima tahun pertama yang disebut 

dengan The Golden Years, seorang anak mempunyai potensi yang sangat besar untuk 

berkembang. Pada usia ini, 90% dari fisik otak anak sudah terbentuk. Di masa-masa 

inilah,anak seyogianya mulai diarahkan. Dalam masa The Golden Years ini, hendaknya 

diperhatikan enam segi fondasi dalam mendidik anak: Segi ketuhanan dan spiritual,  Segi 

moral, Segi mental dan intelektual, Segi jasmani, Segi psikologis, Segi sosial. 

http://www.wikimu.com/
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Dari penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwa dalam perkembangan The Golden 

Years, hal penting yang terdapat pada point pertama adalah segi ketuhanan dan spiritual. 

Sebabnya  anak harus sedini mungkin diperkenalkan dan diajarkan pada nilai agama 

karena anak dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Penanaman nilai-nilai 

agama yang ditanamkan kepada anak usia dini menurut Abdul Hafiz (2003) adalah 

penanaman akidah dan akhlak yang benar, membiasaka praktik sunah, dan penanaman 

kewajiban sholat pada anak sedini mungkin. Melalui penelaahan terhadap cara nabi 

dalam memperkenalkan / memperlakukan anak-anak kita temukan beberapa pilar 

mendasar di dalam menanamkan aqidah ini diantaranya adalah : pilar pertama, pendiktian 

kalimat tauhid kepada anak. Pilar kedua mencintai Allah dan merasa diawasi oleh-Nya, 

memohon pertolongan kepada-Nya serta beriman kepada qadha’ dan qadhar. Ketiga 

adalah mendidik keteguhan dalam aqidah dan siap berkorban karenanya. Hal-hal 

tersebutlah yang nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan di dunia maupun di akhirat 

kelak. 

Imam Ghazali (2010) telah menekankan untuk menberikan perhatian terhadap 

aqidah anak sejak kecil agar dia bisa tumbuh diatas aqidah itu. Beliau mengatakan 

ketahuilah bahwa apa yang telah kami sebutkan dalam menjelaskan aqidah seyogyanya 

diberikan kepada sang anak di awal perkembangannya agar ia bisa menghafalkannya 

benar-benar sehingga makna-maknanya kelak di masa dewasa terus tertanam sedikit demi 

sedikit. Langkah pertama adalah memberikan hafalan, kemudian pemahaman, kemudian 

kepercayaan (I’tiqad), keyakinan dan pembenaran. Hal itu bisa terjadi dalam diri anak 

tanpa harus diberi bukti (alasan) yang nyata. Dan dalam masa kanak-kanak inilah hal 

yang perting karena di masa ini 90% fisik dan otaknya mulai terbentuk dan mulai 

memahami akan apa yang diberikan pada anak. 

Dalam pengenalan nilai-nilai agama pihak-pihak yang paling mempengaruhi hasil 

dari penanaman adalah dari pihak sekolah dan orang tua. Menurut Mukhamad Murdiono 

(2010) dalam membimbing dan mengembangkan potensi anak usia dini para pengajar 

harus memilih metode yang tepat. Pemilihan metode 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, 
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pengembangan emosi, pengembangan motorik, dan pengembangan nilai serta 

pengembangan sikap dan perilaku. Untuk mengembangkan nilai dan sikap anak dapat 

dipergunakan metode-metode yang memungkinkan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan 

yang didasari oleh nilai-nilai agama dan moralitas agar anak dapat menjalani kehidupan 

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Metode dalam penanaman nilai moral 

kepada anak usia dini sangatlah bervariasi, diantaranya bercerita, bernyanyi, bermain, 

bersajak dan karya wisata. Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan. 

Penggunaan salah satu metode penanaman nilai moral yang dipilih tentunya disesuaikan 

dengan kondisi sekolah atau kemampuan seorang guru dalam menerapkannya. 

Menurut (Muhammad Taslim :2010) nilai agama menjadi tanggung jawab penuh  

oleh orang tua dan pihak pengajar, karenanya orang tua menjadi tumpuan utama terhadap 

perkembangan prilaku agama anak dan keluarganya agar terhindar dari kemorosotan 

moral. Oleh karena itu, untuk memberikan pelajaran agama kepada anak harus dimulai 

dari perubahan perilaku orang – orang yang berada di lingkungannya terlebih dahulu.  

  Selain itu, guru adalah pihak yang juga penting atas perkembangan intelektual 

anak, dalam hal ini penanaman nilai agama. Guru menjadi contoh juga panutan anak 

disekolah. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Siti Suminarti Fasikhah (2005) 

dijelaskan bahwa di lapangan ketika anak mulai memasuki usia TK maka peran penting 

figur significant menjadi lebih didominasi oleh guru. Anak-anak menjadi lebih percaya 

kepada guru. Anak menjadi lebih bergantung pada guru mereka dalam hal pengetahuan 

juga dalam hal nilai dan tata krama. Anak jadi memperdebatkan apa yang mereka peroleh 

dirumah dengan apa yang mereka peroleh dari sekolah apabila mereka menemukan 

ketidaksesuaian, dan biasanya informasi yang lebih dipercaya adalah apa yang mereka 

peroleh dari guru.   Anak-anak  lebih percaya kepada gurunya dari pada orang tua, setiap 

berbicara dengan orang tua ia cenderung beralasan kata bu guru,  ketika diharapkan  

melakukan sesuatu  oleh orang tua, anak lebih sering membandingkannya dengan 

orangtua, oleh karena itu perlu ada kerja sama antara orangtua dan guru dalam pembinaan 

anak-anak. Beberapa contoh yang sering terlihat adalah suatu pengetahuan baru akan 

diikuti anak dengan baik bila yang menyampaikan ibu guru, suatu nasehat akan diterima 

anak dan dimengerti anak bila yang menyampaikan ibu guru. Demikian juga aturan-

aturan  atau sopan santun ketika mau tidur, berkunjung ke rumah teman dan lain-lain. 
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Anak akan lebih mudah menerima jika yang disampaikan orangtua tidak berbeda dengan 

yang disampaikan oleh guru. 

  Hal inilah yang menjadi alasan mengapa peneliti ingin meneliti penanaman nilai 

yang diberikan guru kepada anak usia dini, karena guru merupakan tauladan bagi anak, 

dan menurut penelitian anak lebih melihat guru sebagai figure significant, sehingga anak 

lebih percaya dan patuh kepada apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh guru. maka 

dari itu guru sebagai subjek penelitian, peneliti ingin melihat bagaimana penanaman nilai 

yang diberikan dan pendekatan seperti apa yang di lakukan guru pada anak untuk 

menanamkan nilai agama di taman kanak-kanak. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul penelitian “ Identifikasi penanaman nilai-nilai agama anak usia dini pada TK 

Al-Ghoniya “ hal ini menunjukan identifikasi penanaman nilai ini penting diberikan 

kepada anak sedini mungkin sebagai fondasi mereka di masa yang akan datang agar dapat 

membedakan yang mana hal yang baik dan yang buruk. Dan dimasa-masa inilah kiranya 

adalah masa yang sangat tepat untuk memperkenalkan penanaman nilai agama karena di 

masa prasekolah.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak melebar 

permasalahannya, sehingga mudah untuk memahami hasilnya. Berdasarkan latar 

belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana persiapan dan metode (nilai) agama yang dilakukan oleh guru di 

taman kanak-kanak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 

identifikasi penanaman nilai-nilai agama yang diberikan guru pada anak usia dini. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam 

mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan psikologi 

pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana cara 

pemberian informasi mengenai identifikasi penanaman nilai-nilai agama di taman kanak-

kanak dan memeberikan gambaran pada pembaca akan penanaman nilai agama pada 

anak usia prasekolah. 

 

 


