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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dengan penduduk yang padat sangatlah memungkinkan terjadi 

persoalan-persoalan serius terutama krisis moral pada sebagian remaja maupun 

orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Sehingga berakibat pada 

generasi penerus negara kedepannya Persoalan tersebut seperti: pergaulan bebas 

antar remaja putera dan putri, memakai obat-obat telarang, narkotika, zat-zat 

adiktif, psikotropika, pemerkosaan, pencurian, dan merokok dikalangan anak-

anak. Fakta seperti ini banyak dijumpai melalui media cetak dan elektronik berupa 

koran, televisi,radio, dan lain-lain. Sehingga bukanlah tanpa bukti untuk 

mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki 

konsekuensi logis terciptanya kondisi yang mencerminkan kemerosotan akhlak.
1
 

Selain itu dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam konteks kekinian, Indonesia 

setidaknya mengalami lima problem dasar bangsa yakni,  

“Pertama, moralitas. Indonesia mengalami krisis moralitas yang sangat 

krusial.negara bagaikan perahu pecah yang kehilangan kendali karena para 

pemimpinnya mengalami krisis moralitas. Para pemimpin Indonesia tidak 

menjadi teladan baik, sebaliknya menjadi contoh yang buruk. Kedua, 

kebebasan. Masyarakat Indonesia mengalami euphoria kebebasan yakni spirit 

menikmati kebebasan tanpa memahami batasan kebebasan itu sendiri, 

sehingga terjadi pengerusakan fasilitas publik atas nama kebebasan. Ketiga, 

kemanusiaan. Masyarakat Indonesia mengalami krisis kemanusiaan yang 

ditandai dengan kemiskinan dan fenomena pengusiran warga dari tanah 

kelahirannya. Keempat, keadilan sosial. Masalah keadilan sosial di Indonesia 

adalah masalah krusial karena tidak adanya kemauan dari elite politik untuk 

mewujudkan keadilan sosial. Kelima, perdamaian antar manusia. Beberapa 

tahun terakhir, Indonesia sering terjadi konflik agama, suku dan kelompok. 
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Segala macam konflik ini mengganggu stabilitas nasional dalam 

pembangunan.”
2
 

 

Permasalahan tersebut, yang terjadi saat ini sangatlah membutuhkan suatu 

perubahan. Perubahan itu haruslah dimulai dari manusia itu sendiri yaitu dengan 

menanamkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari, karena tauhid pada 

dasarnya sangatlah memiliki peran besar terhadap aspek kehidupan manusia, 

seseorang muslim akan melahirkan keyakinan bahwa semua akan kembali pada 

Allah dan segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah setelah benar-

benar mengimpletasikan tauhid Allah dalam kehidupannya  dengan begitu ia jelas 

meyakini bahwa hanya Allah-lah yang patut disembah sehingga semua  itu akan 

berdampak pada sikap dan tingkah lakunya. Semakin dangkal akidah tauhid 

seseorang maka akan rendah pula kadar akhlak, kepribadian, serta pola pikirnya. 

Sebaliknya, apabila akidah seseorang telah kokoh dan mapan, maka akan jelas 

terlihat dalam operasionalnya.
3
 Hal tersebut sependapat dengan Yusran bahwa 

pendidikan tauhid bukan hanya sekedar memberi ketentraman batin dan 

menyelamatkan manusia  dari kesesatan dan kemusyirikan, tetapi juga 

berpengaruh terhadap pembentukan sikap, perilaku keseharian seseorang. 

Pendidikan tauhid tidak hanya sebagai aqidah tetapi berfungsi sebagai falsafah. 
4
 

Selain itu tauhid juga telah dimiliki manusia secara potensial. Manusia sejak lahir 

membawa tauhid, atau paling tidak ia berkecenderungan untuk meng-Esakan 

Tuhannya dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidaan tersebut.
5
 

Fitrah manusia harus dikembangkan,diaktualisasikan, dan ditingkatkan secara 
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terus menerus dengan cara melakukan amal shaleh, sehingga dapat dicapai potensi 

iman dalam bentuk taqwa.
6
 Tauhid inilah yang merupakan prinsip pertama dan 

utama dalam pendidikan Islam, sehingga itu yang membedakan dengan 

pendidikan lainnya. 

Tauhid akan berperan dengan maksimal dalam kehidupan manusia jika 

ditanamkan sejak awal, sehingga keharusan bagi orang tua untuk mendahulukan 

penanaman tauhid semenjak dini kepada anak-anaknya. Al-Ghazali juga 

mengatakan bahwa pendidikan yang utama bagi anak adalah mendidik hati 

mereka dengan ilmu pengetahuan dan mendidik jiwanya dengan ibadah dan 

berma`rifat kepada Allah SWT. Itu semua tidak akan terlaksana tanpa di awali 

dengan jalan menanamkan dasar-dasar agama yang benar pada anak semenjak 

kecil.
7
  Sama halnya yang dijelaskan Suryadi, dkk. Bahwa tujuan serta fungsi 

pendidikan anak usia dini ialah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi 

perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maham Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, 

inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab.
8
  

Anak usia dini juga merupakan usia yang masih suci dan terbebas dari 

dosa (mas’um). Fitrah Ilahiyah masih aktif bekerja pada diri mereka serta belum 

tertutupi oleh perilaku dosa.
9
 Serta masa anak usia dini (0-6 tahun) juga 

merupakan masa keemasan (golden age) dimana stimulasi seluruh aspek 
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perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya.
10

Selain 

itu juga fakta yang ditemukan oleh ahli Neurologi yang menyatakan bahwa pada 

saat lahir otak bayi mengandung 100-200 miliar neuron atau sel saraf yang siap 

melakukan sambungan antar sel. Pertumbuhan jaringan otak mencapai 80% pada 

usia 3 tahun apabila banyak mendapatkan stimulus dan mencapai 85% pada usia 6 

tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika anak berusia 8 sampai 18 

tahun.
11

 Dengan begitu anak pada usia ini sangatlah tepat jika diberikan 

pendidikan dasar yang mengandung nilai-nilai ketauhidan. 

Pendidikan yang pertama seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga. 

Akan tetapi, tidak semua orang tua mampu melaksanakan pendidikan sendiri 

terhadap anaknya di rumah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor 

diataranya adalah keterbatasan waktu, kurangnya pendidikan orang tua, dan lain 

sebagainya, sehingga orang tua mempercayakan pendidikan anaknya pada suatu 

lembaga pendidikan. 

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

formal, non formal, dan/atau infromal. Pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau 

bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau 

bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
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informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan 

oleh lingkungan.
12

 

Lembaga pendidikan anak usia dini yang menerapkan pembelajaran Islami 

dengan menanamkan nilai-nilai tauhid sudah banyak bermunculan salah satunya 

adalah PAUD Kartika Pradana Malang. PAUD Kartika Pradana ini merupakan 

sekolah dengan pendekatan Islami. Hal tersebut dapat dilihat dari visinya yaitu 

“mewujudkan generasi muslim yang berakhlak, cerdas, mandiri dan berintelektual 

yang berbasis tekhnologi”. Sedangkan untuk mewujudkannya tertuangkan dalam 

misinya yaitu membentuk insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

mempersiapkan peserta didik baik secara kognitif,afektif, dan psikomotorik untuk 

memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan senantiasa melakukan 

inovasi kurikulum dengan sentuhan tekhnologi. 

Misi “Membentuk insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT” 

terdapat nilai-nilai ketauhidan,dengan begitu PAUD Kartika memiliki prinsip 

bahwa peserta didik harus ditanamkan tauhid,  selain itu juga peneliti melakukan 

observasi pendahuluan pada tanggal 20-22 Febuari 2019 di PAUD Kartika 

Pradana, dan melakukan wawancara pendahuluaan dengan kepala dan guru 

PAUD Kartika Pradana diperoleh informasi mengenai penanaman nilai-nilai 

ketauhidan, didapati beberapa hal yang ditemukan peneliti seperti anak –anak 

dibiasakan membaca Asmaul Husna , hadis, rukun Iman,rukun Islam, 

membiasakan mengucapkan syukur, membaca ayat pendek, melakukan solat 

Dhuha, berinfaq, serta mengenalkan malaikat Allah pada anak. Hal-hal tersebutlah 
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yang melatar belakangi penelitian lebih lanjut tentang bagaimana penanamkan 

nilai-nilai ketauhidan pada anak usia dini di PAUD Kartika Pradana Malang. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut:  

1. Metode apa saja yang dipakai dalam penanaman nilai-nilai tauhid pada anak 

usia dini di PAUD Kartika Pradana Malang ? 

2. Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai tauhid pada anak usia dini 

di PAUD Kartika Pradana Malang ? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:  

1. Mendeskripsikan metode yang dipakai dalam penanaman nilai-nilai tauhid 

pada anak usia di PAUD Kartika Pradana Malang 

2. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran nilai-nilai tauhid pada anak usia 

di PAUD Kartika Pradana Malang 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan pengembangan ilmu tentang implementasi nilai-

nilai tauhid anak usia dini pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. 

2. Manfaat praktis  

Memberikan kontribusi dalam pengembangan nilai-nilai tauhid anak usia dini 

pada PAUD Kartika Pradana Malang. 
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3. Manfaat bagi Lembaga  

Penelitian ini dapat dijadikan wacana bagi PAUD Kartika Pradana Malang 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menerapkan nilai-nilai 

tauhid. 

4. Manfaat bagi pendidik  

Penelitian ini dapat dijadikan referensi pendidik dalam meningkatkan kualitas 

mengajar dan memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. 

5. Manfaat bagi orang tua  

Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai tauhid 

di lingkungan keluarga. 

D. Batasan Istilah 

1. Penanaman 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanaman adalah proses, 

cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Penanaman yang di 

maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai tauhid diajarkan 

dilihat dari kurikulum, metode, serta pelaksanaan pembelajaran di PAUD 

Kartika Pradana Malang. 

2. Nilai-nilai Tauhid 

Menurut Zainuddin, Tauhid berasal dari kata “wahid”)واحد )yang 

artinya “satu”. Dalam istilah Agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang 

satu atau Esanya Allah, maka segala pikiran dan teori berikut argumentasinya 

yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut dengan 
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Ilmu Tauhid.
13

 Jadi, maksud dari nilai-nilai tauhid dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan dasar tentang meng-Esakan Tuhan. 

3. Anak usia dini 

Anak usia dini yang dimakud pada penelitian ini adalah semua peserta 

didik yang  berusia 0-6 tahun yang bersekolah di PAUD Kartika Pradana.  
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