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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan amanah dari yang Maha Kuasa. Seorang anak akan 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola pendidikan dari orangtuanya. 

Fitrah manusia mempunyai sifat suci, yang dengan nalurinya secara terbuka 

menerima kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Hal itu sebagaimana dijelaskan 

dalam al-Quran.  

 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak 

ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui1. 

Fitrah yang dimaksud adalah keyakinan tentang keesaan Allah swt, 

yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap insan2. Fitrah beragama pada 

setiap anak sudah ada sejak lahir, yang akan mempengaruhinya adalah 

lingkungan dimana seorang anak itu tumbuh dan berkembang. Hal ini juga 

dikuatkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhori tentang kefitrahan 

anak dalam beragama. 
                                                            
1    QS.Ar-Rum [30]: 30. 
2    M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran (Jakarta, 

2004), hal. 30, vol. 11  
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Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw bersabda: “Setiap anak itu 

dilahirkan dalam keadaan yang suci (fitrah-islami). Ayah dan ibunya lah kelak 

yang menjadikanya (beragama) yahudi, nashrani atau majusi. (HR, Bukhori: 

1296)3. 

Melihat penjelasan dari al-Quran dan hadits, maka pemberian 

pendidikan agama dalam masa anak-anak sangat penting. Walaupun mereka 

belum bisa menyerap dengan baik apa yang di ajarkan, tetapi paling tidak 

dengan memberikan pengalaman yang bersifat agama dalam kehidupan sehari-

hari, dengan sendirinya anak akan terbiasa untuk menerima ajaran agama. 

 Timbulnya minat keberagamaan pada usia anak-anak banyak 

dipengaruhi oleh lingkungannnya, lingkungan keluarga maupun lingkungan 

sosialnya seperti teman bermain, dan lingkungan sekolahnya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Zakiah Daradjat bahwa perkembangan agama pada masa 

anak, terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di 

sekolah dan dalam masyarakat lingkunganya4. Pendidikan agama pada 

lembaga formal mudah diserap dan diterima oleh anak-anak, dan besar 

                                                            
3  HR Bukhori: 57, “Bab. Ayah-Ibu-Anak-Keluarga,” dalam  1100 Hadits Terpilih, Edisi Dr. 

Muhammad Faiz Almath (Jakarta: Gema Insani, 1991), hal 240. Hadits no. 15 
4  Zakiah Daradjat. Ilmu Jiwa Agama (Jakarta, 2005), hal. 66 
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pengaruhnya terhadap perkembangan keagamaan anak. Sejalan dengan 

pendapat Arifin dalam bukunya Psikologi Agama: 

“Pendidikan agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan 
memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Namun 
demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat bergantung berbagai 
faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. 
Sebab, pendidikan agama pada hakikatnya merupakan pendidikan nilai”5. 

 
Melihat peryataan Arifin di atas, demikian pentingnya pendidikan agama di 

sekolah, sehingga menjadikan sekolah mempunyai peran penting dalam 

membangun karakter keagamaan pada anak. 

Taman kanak-kanak (TK) merupakan lembaga formal yang 

memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini pada rentangan usia 4-6 

tahun. Taman Kanak-kanak merupakan tempat belajar  berinteraksi dengan 

dunia luar setelah keluarga, sebagai pelanjut pendidikan agama setelah 

pendidikan agama dilingkungan keluarga. Di taman kanak-kanak ini anak akan 

belajar berinteraksi dengan teman-temanya, guru-gurunya, serta orang-orang 

yang yang ada disekolah tersebut. Menurut Charlotte Buhler seorang ahli 

psikologi perkembangan mengatakan usia 4-8 tahun adalah masa sosialisasi 

anak, pada masa ini anak mulai belajar mengenal dunia luar secara objektif, ia 

mulai mengenal arti prestasi pekerjaan pekerjaan, tugas dan kewajiban6. 

Memberikan pengetahuan baru bagi anak harus dengan metode yang 

benar, apalagi memberikan pengetahuan tentang agama diperlukan metode 

yang tepat, sehingga anak tidak merasa ditekan tapi mereka merasa nyaman 

mengikutinya. Rasulullah saw merupakan tauladan yang baik dalam hal 

                                                            
5   Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung, 2008),hal. 57  
6  Kartini Kartono, Psikologi Anak ( Psikologi Perkembangan) (Bandung, 1990), hal. 28 
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menbelajarkan anak. Beliau berhati lembut, sabar, bertutur kata halus, 

berperilaku santun, dan sangat menghargai proses/tahapan perkembangan anak. 

Pemberian materi agama merupakan kewajiban orangtua jika anak 

berada dirumah, tetapi ketika anak disekolah menjadi kewajiban seorang guru, 

maka dari itu antara guru dengan orangtua murid harus ada komunikasi yang 

baik. Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah masih ada orangtua 

yang belum mengerti bagaimana memberikan pendidikan agama kepada 

anaknya yang masih kanak-kanak. Mereka menyerahkan pendidikan agama 

kepada gurunya di sekolah, sehingga guru dituntut secara maksimal untuk 

dapat memberikan materi agama kepada anak didiknya dengan berbagai 

metode yang sesuai dengan subtansi ajar dan tingkat pemahaman siswa, agar 

mereka mudah menerima dan mamahami dengan perasaan senang ketika 

mengikutinya.  

Mengingat pentingnya pendidikan agama pada anak usia TK, maka 

orangtua dan guru diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan 

aplikatif dengan disertai pemberian pengarahan tentang pendidikan agama 

sesuai dengan kebutuhan anak. Agar guru atau orangtua bisa mengerti tentang 

kebutuhan-kebutuhan anak, khususnya kebutuhan dalam hal keagamaan sesuai 

dengan tahap perkembangannya, maka terlebih dahulu mereka harus 

memahami karakteristik keagamaan pada tingkat usia anak-anak. Karakteristik 

keagamaan anak pada setiap jenjang usia menjadi bagian dari pembahasan 

psikologi agama. Mengetahui karakteristik anak sangat penting karena anak 

usia TK merupakan usia sedang berkembang, anak memiliki sifat meniru tanpa 
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memepertimbangkan kemampuan yang ada padanya. Hal ini didorong oleh 

rasa ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu yang diminati, yang kadang kala 

muncul secara spontan7. 

TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung merupakan lembaga 

pendidikan Islam untuk anak usia 4-6 tahun, karena merupakan lembaga 

pendidikan Islam, maka di TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung lebih 

ditekankan dalam agamanya. Menekankan pada pendidikan agama Islam 

menjadi ciri khas dari TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung, sehingga 

dengan mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan agama menjadikan 

banyak peminatnya. Keunggulan dalam bidang pendidikan agama menjadikan 

salah satu alasan dari sekian banyak orangtua memilih memyekolahkan 

anaknya di TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung.  

Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik dalam mendidik agama 

Islam diperlukan metode yang tepat, yang sesuai dengan tingkat 

perkembangaan anak dalam memahami agama. Hasil sementara dari 

pengamatan peneliti dilapangan, pemberian materi agama yang dilakukan 

dalam pembelajaran anak di TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung 

banyak dilakukan dengan cara menyanyi, cerita, membaca, menulis serta 

pembiasaan.  

Metode-metode tersebut perlu dikaji lebih jauh tentang kesesuaiannya 

dengan subtansi ajar yang di sampaikan untuk kemudian dibahas secara rinci 

menurut perspektif psikologi agama. Artinya metode tersebut tanpa 

                                                            
7  Rudinal, Elizar, Pengelolaan Kelas di Taman Kanak-Kanak  (Jakarta, Depdiknas: 2005), hal. 

21 
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mengabaikan subtansi ajar akan ditinjau secara rinci kesesuaiannya terhadap  

perkembangan jiwa serta minat beragama pada anak sesuai dengan psikologi 

agama.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti dengan tema tersebut yang peneliti kemas dengan judul “ANALISIS 

METODE PENGAJARAN AGAMA  PADA ANAK PERSPEKTIF 

PSIKOLOGI AGAMA DI TK ABA PURWODADI TEMBARAK 

TEMANGGUNG JAWA TENGAH” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang 

menjadi topik permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Metode apa saja yang dipakai dalam mengajar materi agama pada anak di 

TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung? 

2.  Bagaimana kesesuaian penggunaan metode ajar agama dalam pembelajaran 

di  TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung menurut psikologi agama? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

1. Mendeskripsikan metode yang dipakai dalam mengajar materi agama pada 

anak  di TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung. 

2. Mendeskripsikan kesesuaian penggunaan metode ajar agama dalam 

pembelajaran di  TK ABA Purwodadi Tembarak Temanggung menurut 

psikologi agama 
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D. Manfaat Penelitian. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Lembaga yang diteliti. 

Penelitian ini dapat menambah wawasan guru agama dalam  mengajar 

materi agama pada anak usia TK sehingga dalam proses pembelajaran 

materi agama mudah diterima dan diserap oleh peserta didik 

2. Ilmu Pengetahuan 

 Penelitian ini sebagai informasi dan tambahan pengetahuan tentang  metode 

mengajarkan agama pada anak usia TK yang sesuai dengan jiwa 

keberagamaan anak. 

3. Peneliti 

 Sedikit menambah khazanah pengetahuan tentang jiwa keberagamaan pada 

anak dan minatnya pada agama di usia TK, serta mengetahui metode –

metode yang sesuai dan cocok dalam mengajarkan pendidikan agama pada 

anak usia 4-6 tahun. 

E. Batasan Istilah 

Peneliti memberikan batasaan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memaknai judul ini yaitu: “Analisis Metode Pengajaran 

Agama pada Anak Perspektif Psikologi Agama di TK ABA Purwodadi 

Tembarak Temanggung Jawa Tengah.” Maka terlebih dahulu diperlukan 

penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu: 
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1. Analisis Metode  

 Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia  adalah  penjabaran sesudah 

dikaji sebaik-baiknya8. Analisis yang akan peneliti lakukan adalah 

menjabarkan data setelah adanya pengkajian data secara rinci dan 

mendalam. Artinya penelitian ini akan mengkaji metode-metode yang 

dipakai dalam mengajarkan materi agama pada anak di TK ABA melalaui 

sudut pandang psikologi agama.  

2. Pengajaran Agama 

 Pengajaran adalah proses perbuatan atau cara mengajarkan9. Maksudnya 

pengajaran agama disin adalah proses pemberian materi agama pada anak. 

Pemberian materi agama sangat penting diberikan kepada anak ketika masih 

belia. 

3. Perspektif Psikologi Agama 

 Perspektif adalah sudut pandang10. Sedangkan Psikologi agama adalah 

disiplin ilmu yang membahas tentang jiwa kebergamaan pada seseorang. 

Kaitanya dengan penelitian ini adalah sebagai rujukan atau patokan dalam 

menganalisa metode yang dipakai dalam mengajarkan agama pada  anak, 

karena dengan psikologi agama ini dapat mengetahui minat keberagamaan 

pada anak, sehingga metode yang dipakai tidak keliru.    

F. Sistemetika Penulisan 

Untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka peneliti menyusun skripsi ini 

menjadi lima bagian (bab), yang secara sistematis adalah sebagai berikut: 
                                                            
8  Deparemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (jakarta, 1997), hal. 37 
9  Ibid, hal. 14 
10  Ibid, hal. 760 
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Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara  

umum dan menyeluruh tentang skripsi ini, yang dimulai dengan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliian, manfatat 

penelitian, definisi operasional dan yang terakhir sistematika 

penulisan.  

Bab II : Kajian teori, bab ini menjelaskan tentang beberapa teori dan 

sumber pengetahuan yang bersangkutan dengan metode dalam 

mengajarkan agama pada anak usia TK, Pembelajaran pada anak 

TK (Taman Kanak- kanak), pendidikan anak dalam Islam, dan 

metode mengajarkan agama pada anak menurut tinjauan psikologi 

agama. 

Bab III  : Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang teori metode 

penelitian yang akan dipakai dalam penelitian, yang isinya meliputi 

pendekatan penelitian, subjek dan informan penelitian, sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji 

keabsahan data. 

Bab IV : Hasil penelitian, bab ini menguraikan hasil penelitian yang 

diperoleh dari lapangan, berupa latar belakang objek penelitian  dan 

penyajian data dari lapangan. kemudian akan dikaji di sub bab 

analisis hasil penelitian secara mendalam dengan melihat beberapa 

teori yang ada (berdasar kajian teori).  

Bab V : Kesimpulan, bab ini menguraikan kesimpulan umum dari hasil 

analisis data penelitian, sekaligus peneliti memberikan saran-saran 
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kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan metode 

pengajaran agama dan juga saran untuk lembaga terkait sehingga 

dapat meningkatkan pembelajaran dalam pendididkan agama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


