
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

        Anak adalah amanah Allah sekaligus anugerah-Nya yang sangat besar bagi suatu

keluarga. Setiap orang yang telah menikah sangat mendambakan kehadiran anak sebagai

keturunan dan penerus cita-cita orang tua. Anak yang shalih dan berakhlaq mulia yaitu lembut

tutur katanya, sopan perilakunya, pandangannya tak liar, wajahnya berseri yang selalu diiringi

senyuman manis ketika berinteraksi dengan orang lain dan pemikirannya terdidik, hal ini

selalu menjadi dambaan dan harapan setiap keluarga Muslim yang ta’at kepada

Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S 7:189, Al A’raaf :
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“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan
isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya
itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa
waktu). kemudian taTaman Kanak-kanakala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri)
bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau
memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang
bersyukur”.1

  Orang tua mempunyai peran penting dalam membina pendidikan anaknya, mulai dari

pendidikan agama, akademik, maupun dalam hal ber’etika/ bersopan santun (berakhlaq mulia)

sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kecuali

orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (HR. Bukhari 1296).2

Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya yaitu memberikan

1 Q.S Al A’raaf [7]: 89.
2  Program Hadis al-Bayan, hal. 1551



pendidikan sedini mungkin baik secara formal (PAUD, Taman Kanak-kanak, Play Grup)

maupun non formal (di rumah).

  PAUD merupakan lembaga pendidikan pertama dalam lingkungan sekolah.

Keberadaannya dimaksudkan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.3 Perkembangan jasmani dan

rohani harus dikembangkan oleh guru serta orang tua, maka kedua belah pihak harus terampil

dalam menyampaikan nilai-nilai akhlaqul karimah kepada peserta didik agar tertanam

perilaku yang baik dalam diri mereka.

 Nilai-nilai akhlaq yang baik harus ditanamkan sejak dini, agar anak tumbuh menjadi sosok

seorang Muslim yang berperangai baik tidak mengabaikan akhlaq-akhlaq Islam dihadapan

berbagai gelombang arus yang menyimpang dalam kehidupan yang penuh lika-liku. Menurut

Ummu Ihsan Choiriyah dan Abu Ihsan al-Atsari dalam bukunya Mencetak Generasi Rabbani,

sangat penting menanamkan adab dan akhlaq yang terpuji pada anak sejak dini, karena pada

masa kanak-kanak jiwanya masih polos dalam menerima bentuk perangai apapun yang

diberikan kepadanya sehingga perangai tersebut akan melekat padanya hingga dewasa nanti

dan akan menentang segala yang berlawanan dengannya.4 Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam

Ahkamul Maulud yang dikutip oleh Ummu Ihsan Choiriyah dan Abu Ihsan al-Atsari

mengatakan bahwa yang sangat dibutuhkan anak adalah perhatian terhadap akhlaqnya, karena

ia akan tumbuh menurut apa yang dibiasakan oleh pendidikannya ketika kecil.5 Akhlaqul

karimah merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam yang harus ditanamkan kepada anak

sejak dini agar kelak menjadi seorang Muslim yang hakiki dan mendapat kebahagiaan dunia

3  Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD : Tuntunan Lengkap dan Praktis Para Guru PAUD (Yogyakarta: Laksana,
2010), hal. 10

4 Ummu Ihsan Choiriyah, Abu Ihsan Al-Atsari, Mencetak Generasi Rabbani (Bogor: Darul Ilmi 2010), hal.93
5 Ibid., hal. 94



dan akhirat. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Metodik Khusus Pendidikan Agama,

tujuan pendidikan agama adalah mendidik anak menjadi Muslim sejati, beriman teguh,

beramal shaleh dan berakhlaq mulia.6

 Pembelajaran agama disampaikan pada berbagai lembaga pendidikan formal, mulai dari

PAUD/ kelompok bermain, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Pendidikan agama secara formal dapat dimulai pada  jenjang PAUD/ Kelompok bermain.

Pendidikan agama di antaranya adalah pendidikan Akhlaq, pada jenjang ini merupakan

pondasi awal sekaligus turut menjadi penentu kualitas pendidikan agama pada jenjang dan

usia-usia selanjutnya. Menurut Suhatman, pendidikan agama merupakan usaha untuk

memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianut

oleh peserta didik dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam

hubungan kerukunan antar umat beragama, bermasyarakat guna mewujudkan persatuan

Nasional.7

Lembaga pendidikan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah PAUD Islam

Terpadu Griya Ananda. PAUD Islam Terpadu Griya Ananda Tegalgondo Malang dipilih

karena dari hasil pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh penulis terhadap orang tua/

wali siswa melalui wawancara sekilas diperoleh keterangan bahwa PAUD Islam Terpadu

Griya Ananda Tegalgondo Malang mempunyai beberapa keunggulan, sehingga PAUD ini

menjadi pilihan utama orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di PAUD ini.

Beberapa keunggulan yang dimiliki PAUD Islam Terpadu Griya Ananda Tegalgondo

Malang antara lain: pertama, pengembangan nilai-nilai akhlaq yang dikemas dalam bentuk

permainan fisik, outbond yang dilakukan untuk memberikan pengalaman berbasis alam yang

6 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1980) hal. 13
7 Suhatman, Pentingnya Pendidikan Agama Islam “UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat 2, diakses pada tanggal 25 Agustus

dari http://suhatman ate.blogspot.com/2009/01/pentingnya-pendidikan-agama-Islam.html



akan membuat anak dapat berinteraksi dengan alam secara langsung yang seru dan

menegangkan. Kedua, lulusan dari PAUD ini memiliki kepribadian yang positif dan sesuai

nilai-nilai Islami, rasa percaya diri, disiplin dan kemandirian sesuai dengan usia anak. Ketiga,

lulusan dari PAUD ini dinilai berkualitas sehingga siswa lulusan dari PAUD ini dengan

mudah dapat diterima di sekolah favorit.8

Sampai saat ini PAUD Islam Terpadu Griya Ananda Tegalgondo Malang telah

meluluskan 4 angkatan yang rata-rata diterima di sekolah favorit, kuota kelas yang hanya

untuk 15 anak menjadikan sekolah ini sangat kondusif dalam mendidik siswa-siswanya. Di

samping itu, PAUD Islam Terpadu Griya Ananda lebih menekankan pada penanaman nilai-

nilai akhlaq yang difokuskan pada tiga aspek akhlaqul karimah yang sesuai dengan

perkembangan anak, di antaranya adalah akhlaq terhadap Allah SWT, akhlaq terhadap

sesama manusia, akhlaq terhadap lingkungan. Hal tersebut berdasarkan data resmi dari

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) Griya Ananda tentang tujuan

diselenggarakannya program ini. Adapun penyelenggaraan program PAUD tersebut adalah:

1. Membantu memberikan pondasi dasar bagi perkembangan kepribadian anak.

2. Membantu memberikan wahana aktifitas sosial yang positif.

3. Membantu anak dalam mengembangkan kepribadian yang positif, rasa percaya diri, dan

kemandirian sesuai dengan usia anak.9

Atas pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk menjadikan sebagai sasaran penelitian

dalam skripsi ini dengan judul “Upaya Guru dalam Menanamkan Akhlaqul Karimah pada

Anak di PAUD Islam Terpadu Griya Ananda Tegalgondo Malang”.

8 Wawancara dengan wali murid pada Tanggal 11 Agustus 2011
9 Dokumen Kurikulum Tahun Pelajaran 2010-2011 PAUD  (Pendidikan Anak Usia Dini) Islam Terpadu Griya Ananda

Malang.



B. Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus

dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana upaya guru dalam menanamkan akhlaqul karimah pada anak di PAUD Islam

Terpadu Griya Ananda Tegalgondo Malang?

2. Faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat upaya guru dalam

menanamkan akhlaqul karimah pada anak di PAUD Islam Terpadu Griya Ananda

Tegalgondo Malang?

C. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui upaya guru dalam menanamkan akhlaqul karimah pada anak di PAUD

Islam Terpadu Griya Ananda Tegalgondo Malang.



2. Guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat bagi guru dalam

menanamkan akhlaqul karimah pada anak di PAUD Islam Terpadu Griya Ananda

Tegalgondo Malang.

D. Manfaat Penelitian

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Guru

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses kegiatan belajar

mengajar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui

cara-cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menanamkan akhlaqul karimah pada anak

usia dini.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang pentingnya

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam upaya penanaman akhlaqul karimah

sejak dini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang

bidang keilmuan terkait khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI).

3. Penulis

Sebagai penambah khazanah pengetahuan tentang penanaman akhlaqul karimah pada anak

usia dini, serta dapat dijadikan pijakan berperilaku baik sebagai calon sarjana yang dituntut

siap terjun dalam dunia pendidikan.

E. Definisi Operasional



Definisi operasional dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah

pahaman yang mungkin terjadi dalam pembahasan-pembahasan yang diuraikan dalam

penulisan ini, di antaranya:

1. Upaya Guru

Upaya, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah usaha atau ikhtiar yang

dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan dalam rangka untuk mencari jalan keluar.10

Upaya guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penulis mencari tahu

langkah-langkah apa saja yang kongkrit dilakukan guru di sekolah dalam menanamkan

akhlaqul karimah pada anak di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Islam Terpadu Griya

Ananda Tegalgondo Malang.

2. Menanamkan Akhlaqul Karimah

Penanaman berasal dari kata ”tanam” yang artinya menaruh paham atau ajaran. dapat

juga diartikan memasukkan, membangkitkan atau memelihara perasaan cinta kasih,

semangat dan sebagainya.11 Penanaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

internalisasi sikap, tingkah laku Islami maupun kepribadian siswa di PAUD (Pendidikan

Anak Usia Dini) Islam Terpadu Griya Ananda Tegalgondo Malang.

Pengertian akhlaqul karimah menurut Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akhlaq,

adalah sikap yang mengakar dalam jiwa yang kemudian lahir perbuatan baik dan buruk,

jika perbuatan itu baik maka disebut akhlaqul karimah dan jika perbuatan itu buruk maka

disebut akhlaq madzmumah.12 Akhlaq yang dimaksud di sini adalah akhlaqul karimah

yang terdiri dari tiga aspek ialah: akhlaq terhadap Allah, akhlaq terhadap sesama (orang

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) Cet-2 hal. 2011

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) Cet-2 hal. 1001
12 Yuhanar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta : LPPI, 1999). Hal. 2



tua dan masyarakat), dan akhlaq terhadap lingkungan. Hal ini disesuaikan dengan

perkembangan anak yang berumur 4-6 tahun.

3. Anak

Anak yang dimaksud di sini adalah peserta didik yang berumur 4-6 tahun atau yang

masuk dalam jenjang TK (Taman Kanak-Kanak) yang tergabung dalam PAUD

(Pendidikan Anak Usia Dini).

4. PAUD  Islam Terpadu

Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa pendidikan anak usia

dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.13 Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Islam Terpadu adalah suatu bentuk layanan pendidikan yang ditujukan untuk

anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan

pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4-6 tahun.14

f. Sistematika Penulisan.

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab: bab pertama,

pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka yang menjelaskan pengertian tentang akhlaqul

karimah serta ruang lingkup yang dilengkapi dengan langkah-langkah dalam menanamkan

13 Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD : Tuntunan Lengkap dan Praktis Para Guru PAUD (Yogyakarta: Laksana,2010),
hal. 2

14 Kurikulum PAUD  Berbasis Islam. Diakses pada tanggal 23 November 2011 dari http://PAUD
anakceria.wordpress.com/2010/05/11/kurikulum-PAUD -berbasis-Islam/



akhlaqul karimah pada anak, mengenal pendidikan anak usia dini (PAUD) serta definisi

seputar guru.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode

penelitian yang dipakai dalam penelitian, yang isinya meliputi pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dengan menguraikan hasil penelitian yang

diperoleh dari lapangan, berupa latar belakang objek penelitian dan penyajian data dari

lapangan, selanjutnya analisa data.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan umum dari hasil penelitian yang meliputi upaya

guru dalam menanamkan akhlaqul karimah pada anak serta faktor pendukung dan penghambat

dalam menanamkan akhlaqul karimah pada anak di PAUD Islam Terpadu Griya Ananda

Tegalgondo Malang, sekaligus peneliti memberikan saran-saran kepada pengelola sekolah dan

guru pengajar agar dapat meningkatkan proses kegiatan belajar-mengajar di sekolah.


