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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti peroleh mengenai strategi guru 

TK dalam menanamkan nilai Islam di TK ABA Gendinga Yogyakarta maka hasil 

yang dari penelitian yang peneliti peroleh sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 

Gendingan Yogyakarta 1 

1. Sejarah Singkat Berdirinya  

TK ABA Gendingan berdiri diawali kondidi saat itu dimana belum 

adanya TK ABA di wilayah kampung Gendingan, Serangan, 

Tejokusuman. Maka ketika Ibu Hj. Nanik Suwarni mencetuskan ide 

pendirian TK ABA, pimpinan ranting Muhammadiyah Serangan yang 

saat itu dipimpin oleh Bapak Supardi dan pimpinan ranting ‘Aisyiyyah 

yang dipimpin Ibu Wasim mengadakan pertemuan untuk membicarakan 

hal tersebut di rumah Ibu Siti Sa’adiyah Harowi. Pertemuan juga 

melibatkan para pengurus takmir masjid wakaf Pertiwi Gendingan ang 

diawali Bapak Wasim dan Bapak Abdul Kahar. Pertemuan tersebut 

akhirnya menyepakati pendirian TK ABA yang diwaktu itu dinamakan 

TK ABA Pertiwi dan mengambil lokasi di komplek masjid wakaf pertiwi 

Gendingan. 

 

                                                           
1 Dokumen di TK ABA Gendingan Yogyakarta 



 

 

39 

 

Meski mulai dibuka bulan Januari 1967, namun surat keputusan 

pendirian TK ABA Gendingan baru dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 

1967. Bapak Suroto dan Ibu Hj. Murwati Suroto adalah orang yang 

banyak berperan dalam pengurusan ijin pendirian TK ABA Gendingan 

Yogyakarta dan permohonan guru dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. Pada awalnya berdirinya TK ABA Gendingan Yogyakarta, 

pengurus menyiapkan kurang lebih 30 meja dan kursi untuk menyambut 

tahun ajaran baru. Ke 30 meja dan kursi itu diperoleh dari para 

dermawan yang diketuk hatinya oleh Ibu Hj Nanik Suwarni. 

Alhamdulillah ternyata animo masyarakat sekitar sanggat tinggi terbukti 

dari calon siswa yang mendaftar saat itu berjumlah 100 anak. Untuk 

memenuhi kekeurangannya 70 set meja kursi itu maka Ibu Hj. Sa’diyah 

Harowi beserta pengurus yang lain kembali berusaha mencari bantuan 

dari para donator yang bersimpati. Pada sekitar tahun 1967, Ibu Sa’diyah 

Harowi mengantikan Ibu Rahmat sebagai ketua pengurus TK ABA 

Gendingan hingga tahun 2005. 

Sekita tahun 90-an, untuk pertama kalinya TK ABA Gendingan 

Yogyakarta memiliki kepala sekolah karena peraturan saat itu memang 

tidak diharuskan keberadaan kepala sekoalah di TK. Ibu Sumiati adalah 

kepala sekolah TK ABA Gendingan yang pertama. Ketika Ibu Sumiati 

mengajukan penunjukan sebagai kepala sekolah ke Dinas tidak 
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diperolehkan pemakaian nama TK ABA Pertiwi, sehingga nama sekolah 

menjadi TK ABA Gendingan Yogyakarta. 

Seiring berjalannya waktu, bertambahnya murid dan kesediaannya 

fasilitas penunjang kegiatan oprasional sekolah menjadi pemicu 

kebutuhan lahan yang lebih luas. TK ABA Gendingan Yogyakarta 

kemudian mendapatkan pinjaman lahan dari Bapak H. Sutrdjat dan Ibu 

Hj. Sofia Sutradjat yang masih dipergun akan hingga saat ini.  

2. Idetitas TK ABA Gendingan Yogyakarta 

TK ABA Gendingan merupakan sekolah taman kanak-kanak milik 

persyarikatan ‘Aisyiyyah berdiri pada tahun 1967 beralamtkan di jalan 

Gendingan RT 19 RW 03, Desa atau Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 

Ngamilan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanah seluas 

560 m2 yang mana setatus dari tanah tersebut merupakan tanah wakaf. TK 

ABA Gendingan Yogyakarta memiliki nomor setatus sekolah yaitu 

012046007003/000060, yang merupakan sekolah bersetatus swasta 

organisasi atau penyelenggaranya adalah Lembaga memiliki kode pos 

55262 jarak dari pusat kecamatan adalah 50 meter sedangkan untuk jarak 

pusat koa adalah 1km dan berada dilintasan perkotaan. 

3. Peserta didik di TK ABA Gendingan berjumlah 553 dari periode tahun 

2011 sampai tahun 2018, rincian jumlah peserta didik TK ABA 

Gendingan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 Data Peserta Didik di TK ABA Gendingan Periode Tahun 2011 Sampai 

2018 

 

NO 

 

Tahun 

 

Jumlah Peserta Didik 

 

 

Jumlah  

L(KelA 

+ Kel B 

 

 

Jumlah 

P(KelA 

+ Kel B 

 

 

Total 

Kel A Kel B 

L P L P 

1 2011-2012 13 20 19 20  32 40  72 

2 2012-2013 11 23 23 26  34  39   83 

3 2013-2014 12 19 21 23  33  43  75 

4 2014-2015 21 26 17 17  38  43  81 

5 2015-2016 16 20 19 27  35  47  82 

6 2016-2017 16 28 16 15  44  31  75 

7 2017-2018 18 16 21 31  34  51  85 

Sumber: Dokumentasi di TK ABA Gendingan Yogyakarta 

Berdasarkan tabel tersebut pesera didik TK ABA Gendingan Yogyakarta 

dari tahun 2011 sampai 2018 adalah: Pertama dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan peserta didiknya, hanya pada tahun 2013 dan 2016 mengalami 

penurunan, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan terbayak dibandingkan 

pada tahun-tahun sebelumnya.  
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Yang ke dua dari jumlah peserta didik siswa di TK ABA Gendingan 

Yogyakarta mayosritas adalah siswa perempuan  

Yang ke tiga TK ABA Gendingan Yogyakarta tersebut memiliki  5 

kelas yaitu A1, A2, B1, B2 untuk kelas B3 khusus untuk anak yang 

akan masuk sekolah dasar namun masih belum cukup umur, seperti 

pada sekolah dasar tertentu menentukan stadar seperti usia minimal 7 

tahun apa bila siswa TK ABA Gendingan masuk pada usia masih 3 

tahun tentu saja tidak memenuhi standar di sekolah dasar tersebut, 

sehingga TK ABA Gendingan membuka kelas khusus pesiapan masuk 

sekolah dasar yang materi-materi yang diajarkan disesuaikan. 

Berdasarkan table diatas gmerupakan guru yang memberi materi 

didalam kelas, Pada pembelajaran tertentu seperti TPA, 

Ekstrakulikuler menari, angklung dll mengundang guru dari luar yang 

lebih kompeten dibidangnya. 

4. Tujuan Berdirinya 

TK ABA Gendingan Yogyakarta mempunyai tujuan diberdirikannya 

yaitu: 

1. Menjadikan anak terbiasa melakukan ibadah sehari-hari 

2. Mewujudkan anak yang bertingkah laku sopan 

3. Mewujudkan anak yang tepat tanggap 

4. Mewujudkan anak yang cinta budaya Jawa 

Visi Lembaga: Mewujudkan Taman Kanak-kanak sebagai Taman 

Bermain dan Belajar bagi anak usia dini berbasis kemampuan lokal 
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Misi Lembaga: a. Mengembangkan aspek diri anak didik dengan   

pembelajaran yang menyenagkan. 

a. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak didik dan 

masyarakat sekolah.  

5. TK ABA Gendingan Yogyakarta memiliki sumber daya manusia sebagai 

berikut: 

Tabel 2 identitas sumber daya manusia 

NO Nama/ NIP Tempat, tanggal lahir Pendidikan  Mengajar 

Kelompok 

1.  Ami Restianawati, 

S.Pd  

Yogyakarta, 31 Januari 

1973 

S1 PAUD Kepala 

sekolah 

2 Ening Opsiyah, S.Pd Purbalingga, 5 Mei 1980 SI PAUD A1 

3 Fitri Purwanti, SPd Bantul, 22 Mei 1988 S1 PAUD B2 

4.  Kasmini, S.Pd 

NIP. 1967 1110 1986 

032002 

Sleman,10November 

1967 

S1 PAUD A2 

5. Juminten, S.Pd 

NIP. 1970 0413 2008 

012009 

Bantul, 15 April 1070 S1 PAUD B1 

6. Ritmas Capmiyati, 

SP.d.AUD 

NIP. 1967 0606 2008 

012009 

Yogyakarta, 6 Juni 1967 S1 PAUD B3 
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Sumber dokumen di TK ABA Gendingan Yogyakarta  

  

 Dari tabel sumber daya manusia, guru untuk TK ABA 

Gendingan Yogyakarta menunjukkan bahwa: 

Pertama semua guru yang mengajar adalah guru perempuan, 

semuanya sudah memenuhi standar dikarenakan telah lulus sarjana 

dengan latar belakang sarjana Pendidikan PAUD.  

Yang kedua dari lima guru yang mengajar termasuk kepala sekolah 

terdapat 3 guru negri yang dibantukan, dengan adanya guru negri 

tersebut mampu meringankan beban Yayasan TK dalam 

mmengalokasikan gaji guru dikarenakan yang membayar negara, 

sehingga pembayaran oprasional siswa dapat lebih maksimal 

dialokasikan ke tempat lain seperti penambahan fasiliatas maupun 

yang lainnya. 

6. Kepengurusan TK ABA Gendingan Yogyakarta 

 TK ABA Gendingan Yogyakarta memiliki kepengurusan 

oleh Ibu-Ibu yang diketuai oleh Ibu Nina nurfitri S.TP.MT kemudian di 

bawahnya iyalah sebagai sekretaris Ibu Kustanti, SP. D sedangkan di 

bawahnya ada bendahara yaitu Ibu Isdaryanti dan dianggotai oleh Ibu 

Rumiyati, SP,d. 

7. Jadwal Kegiatan di TK ABA Gendingan Yogyakarta  

 Dalam proses belajar mengajar di TK ABA Gendingan Yogyakarta 

memiliki jawal yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
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a. Jadwal kegiatan KBM Tabel  

 

3. Kegiatan belajar mengajar 

NO Waktu Kegiatan  

1 07.00-07.30 IQRO/ TPA 

2 07.30-08.00 Jurnal Pagi 

3 08.00-09.00 Kegiatan awal 

4 09.00-10.00 Kegiatan inti 

5 10.00-10.30 Istirahat/ bermain 

6 10.30-11.30 Kegiatan akhir dan ekstarkulikuler 

  Sumber dokumen TK ABA Gendingan Yogyakarta 

 Pada tabel jadwal kegiatan belajar mengajar dapat 

dijelaskan sebgai berikut yaitu: 

Yang pertama TK ABA Gendingan untuk aktifitas 

pembelajarannya untuk setiap hari dimulai pada pukul 07.00 

dan berakhir pada pukul 11.30. 

Yang ke dua pertama kali siswa masuk  mereka harus 

dikenalkan denganmembaca Al-Qur’an yang merupakan ciri 

khas dari sekolah  TK ABA yang sudah tentunya pada 

pembelajaran memasukan maupun mengenalkan nilai Islam 

pada siswanya, lalu dilanjutkan dengan jurnal pagi seperti, 

makan bersma, barisberbaris, lalu dilanjutkan kegiatan awal 

seperti doa-doa, hafalan surat-surat pendek, absen, dilanjutkan 
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kegiatan inti sperti, belajar menggambar,menjiplak gambar, 

bermain, cerita, menggaambar disesuaikan dengan jadwal 

harian, selanjutnya istirahat dan diakhiri dengan doa-doa saat 

mau pulang dan hafalan surta-surat pendek untuk geiatan 

akhir ada ekstrakulikuler sesuai jadwal masing-masing siswa. 

 b. kegiatan jadwal ekstrakulikuler atau kegiatan rutin 

  selain kegiatan belajar mengajar didalam kelas 

siswa juga mempunyai kegiatan rutin di luar kelas seperti 

berikut: 

Tabel 4. Kegiatan Ekstrakulikuler/ Kegiatan Rutin 

NO HARI Kegiatan/ 

Ekstrakulikuler 

KETERANGAN 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

  

Senin  

 

Selasa  

Rabu 

Kamis 

Jum’at 

 

 

Tiap Hari 

1. Latihan upacara 

2. Angklung 

Drumband 

Renag 

Lukis 

1. Senam 

2. Praktek sholat 

3. Makan Bersama 

Kegiatan TPA/iqra’ 

 

07.00-07.30 

10.30-11.30 

 

 Sumber dokumentasi di TK ABA Gendingan Yogyakarta 
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   Pada tabel kegiatan ekstrakulikuler dapat dianalisis sebagai 

berikut: 

 Yang pertama, Eksttrakulikuler dilakukan setiap hari kecuali hari 

libur Sabtu dan Ahad. 

 Kedua, Untuk ekstarkulikuler setiap anak wajib untuk 

mengikutinya kecuali apabila ada halangan, pada ekstar kulikuler 

ini siswa diharapkan tidak hanya pembelajaran kognitif saja yang 

unggul namun diharapkan untuk pembelajaran motorik juga 

mampu berkembang dengan baik. 

b. kegiatan Lain / Kegiatan Luar Sekolah 

  Selain kegiatan di dalam sekolah TK ABA 

Gendingan Yogyakarta juga melakukan kegiatan belajar 

mengajarnya di luar sekolah seperti: 

Fieldtrip 1 semester 2 kali. 2) Kegiatan outbond 3) 

Mengikuti kegiatan lomba. 4) Kunjungan ke kebun 

binatang Gembira Loka.5) Kunjungan ke Perpustakaan 

Daerah. 6) Kunjungan ke Pemda Daerah. 

8. Kegiatan Guru Rutin TK ABA Gendingan Yogyakarta adalah sebagai 

berikut:  

a. Anggota dari  

 Aanggota Persatuan guru republik Indonesia dan Ikatan 

guru bustanul atfal ‘Aisyiyah selnjutnya adalah pengurus klinik khusus 
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tumbuh kembang anak, Ikatan guru taman kanak-kanak cabang, Ikatan 

Kelompok kerja guru ‘Aisyiyah, dan kelompok kerja guru. 

b. Aktif dalam mengikuti kegiatan: 

Guru TK ABA Gendingan Yogyakarta juga aktif dalam mengikuti 

kegiatan  

Pembinaan Rohani Islam Rapat, Dinas Ikatan guru taman kanak-kanak dan ikatan 

guru bustanul atfal dan terahir aktif sebagai klinik khusus tumbuh kembang anak. 

B. Materi-Materi Nilai-Nilai Agama  Islam Yang di Taman Kanak-

Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta 

Materi Islam merupakan pengajaran agama islam yang hendak 

diberikan kepada peserta didik yang di harapkan peserta didik mampu 

memahami, mencerna, serta dapat diamalkan dalam tingkah laku sehari-

hari peserta didik. Pada materi anak TK lebih memberikan pengenalan 

maupun dasar dari penegrtian Islam keseluruhannya, di TK ABA 

Gendigan merupakan sekolah milik persyarikatan Aisyiyah amal usaha 

Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu persyarikatan yang 

merupakan “Gerakan Islam,” maksud gerakannya adalah “Dakwah Islam 

dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar” yang ditunjukan kepada dua bidang 

yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma’ruf nahi 

munkar pada bidang yang pertama terbagi kepada dua golongan: 

1. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid) yaitu 

mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang asli murni. 
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2. Dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan 

ajakan untuk memeluk Islam.  

Adapun dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar kedua ialah kepada 

masyarakat, bersifat perbaikan, bimbingan dan peringatan. Kesemuanya itu 

dilaksanakan Bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap 

keridhaan Allah semata-mata, agar tewujudnya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya.2 Dengan demikian sudah semestinya sistem pendidikan belajar 

mengajar pada TK ABA Gendingan menggunakan materi-materi nilai-nilai Islam 

yang sesuai dengan salah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yaitu: 

Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:  

1. Alqur’an: kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammadiya SAW. 

2. Sunah Rasul: penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran 

Alqur’an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, 

dengan mengunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa dan 

ajaran Islam.3 

Pendidikan nilai-nilai values education merupakan istilah praktis yang 

digunakan untuk menjelaskan proses sosialisai nilai yang terstruktur. Menurut 

Huitt dalam buku Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik 

dalam Keluarga karya Sri Lestari, “Pendidikan nilai-nilai adalah suatu upaya 

                                                           
     2 Hamdan Hambali, “Idielogi dan Strategi Muhammadiyah”. (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah,2011), hal 39-40 

     3 ibid hal 47 
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nyata untuk mengerjakan nilai-nilai dan melatih ketrampilan melakukan 

penilaian”. Superka, Ahrens, dan Hedstrom membagai lima pendekatan dalam 

pelaksanaan nilai yaitu: penanaman inculcation, perkembangan moral moral 

development, analisis analysis, klarifikasi nilai-nilai values clarification, dan 

belajar tindakan action learning.4 

Sekolah merupakan tempat memperoleh ilmu dan merupakan interaksi 

sosial anak kepada teman-temannya dan memberikan wawasan yang luas yang 

mana sebelumnya anak belum mengerti banyak tentang kehidupan, maka 

disekolah diajarkan banyak wawasan yang nantinya mampu memberikan arahan 

anak dalam menuju kedewasaan, dengan adanya penerapan nilai Islam pada anak 

usia dini merupakan hal yang baik agar anak dalam tumbuh kembangnya selalu 

mencerminkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya tidak hanya saat kecil 

namun mampu menjadi sebuah kebiasaan sampai anak beranjak remaja dewasa 

dan tua nantinya. Karena di dalam pembelajaran sekolah TK anak dikenalkan 

dengan pengertian maupun dasar dari nilai-nilai Islam. Di TK ABA Gendingan 

materi-materi nilai Islam mencakup: 

1) Mengenal aqidah Islam melalui rukun Islam 

2) Mengenal Ibadah melalui praktek langsung 

3) Mengenal huruf Hijaiyah 

4) Mengenal surat-surat pendek dalam AL-Qur’an 

5)  Mengucap beberapa surat pilihan AL-Qur’an 

                                                           
     4 Sri Lestari, “Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga”. 

(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hal 70-71 
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6) Menghafal doa sehari-hari 

7) Menghafal hadits-hadits pilihan 

8) Menghafal kalimat toyyibah 

9) Mengenal bahasa Arab melalui beberapa kata 

10) Mengenal kehidupan di akherat 

11) Mengenal tarikh sederhana dari beberapa nabi dan rasul. 

Cakupan materi-materi Islam yang diterapkan  tertera pada rencana 

program pembelajaran atau RPP TK ABA Gendingan, yang di susun oleh setiap 

guru wali kelas. dan maksud dari penanaman materi PAI yang mencakup 

pembelajaranya sebagai berikut: 

1. Mengenal aqidah Islam melalui rukun Islam mencakup mengucapkan 

kalimat syahadat dan artinya, mengenal rukun Islam, mengenal asmaul 

husna, mengenal sifat-sifat Allah. 

2. Mengenalkan ibadah melalui praktek langsung mencakup melafalkan 

adzan dan iqomah, mengenal tatacara wudhu, mengenal tempat sholat 

dan perlengkapannya, mengenal tatacara sholat, mengenal bacaan 

iftitah, rukuk, I’tidal, sujud, duduk diantara dua sujud, tasyahud akhir, 

mengenal arti dan tatacara berpuasa sesuai HPTM /impunan tarjih 

Muhammadiyah. 

3. Mengenal huruf hijaiyah mencakup, membaca huruf hijaiyah dan 

menulis huruf hijaiyah. 

4. Mengenal surat-surat oendek dalam Al-Qur’an mencakup, surat AL-

Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al- Lahab, 
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surat An-nasr, surat Al-Kafirun, surat Al-Kautsar, surat Al-Maun, surat 

Al-Quraisy, surat Al Fill, surat Al- Humazah surat Al-ashr, dan surat 

At Takasur. 

5. Mengucap beberapa surat pilihan dalam AL-Qur’an mencakup, surta 

Al Baqoroh 183-185, urat Al Baqoroh 225 dan surat Al Imran 104. 

6. Menghafal doa sehari-hari mencakup, doa tambah ilmu, doa sebelum 

dan sesudah makan, doa untuk kedua orang tua, doa masuk dan keluar 

kamar mandi, doa mau bepergian, doa sebelum dan sesudah tidur, doa 

ketika bercermin, doa ketika mau menggunakan pakaian, doa berbuka 

puasa, doa naik kendaraan, doa ketika bersin, mendengar orang bersin, 

dan menjawabnya, doa kaffarutul majlis, doa sesudah adzan, doa 

masuk dan keluar masjid, doa ketika turun hujan, doa ketika 

mendengar petir, doa sesudah wudlu, dan doa mensyukuri nikmat. 

7. Menghafal hadits-hadits pilihan mencakup, hadits kasih saying, hadits 

menyebar senyum, hadits jangan m arah, hadits mencari ilmu, hadits 

keindahan dan adab dakam makan. 

8. Menghafal kalimat toyyibah mencakup menghafalkan hamdalah, 

takbir, istighfar, tasbih, tahlil, dan masya Allah. 

9. Mengenal bahasa Arab melalui beberapa kata mencakup, lingkungan, 

binatang, buah-buahan, pekerjaan, binatang, lingkungan sekolah, dan 

rekreasi. 
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10. Mengenal kehidupan di akherat mencakup, kenikmatan surge, jalan 

menuju surge dasyatnya neraka, sebab-sebab masuk neraka, musibah, 

dan meninggal dunia. 

11. Mengenal tarikh sederhana nabi dan rasul mencakup, mengenal 25 

nabi dan rasul, mengenal nabi ulul azmi, mengenal nabi Muhammad 

SAW. 

Dari materi-materi Islam diatas disampaikan setiap 1 jam dalam belajar 

mengajarnya di setiap harinya. Dalam wawancara Bersama guru walikelas TK B, 

ibu Ritmas yang mengungkapkan gambaran bagaimana materi yang diajarkan di 

TK ABA Gendingan itu seperti yang di paparkan sebagai berikut: 

“Kalo materi yang di ajarkan kepada siswa dikelas kita sebagai 

guru kelas sudah mempunyai RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) 

jadi itu sebagai pedoman apa saja yang akan kita ajarkan kepada siswa, 

kalau untuk materi sendiri kita ada PAI, ke Aisiyahan dan 

kemuhammadiyahan, di dalam PAI itu sendiri anak wajib hafal dua 

kalimat syahadat, rukun Islam, rukun iman, ada pembelajaran iq’ra juga 

yang kita datangkan ustad dari luar dan lain-lain yang ada di RPP itu”. 

(wawancara dengan ibu Rimas wali kelas TK B tanggal 27 April 2018)5 

Penuturan dari ibu Ritmas selaku wali kelas TK B, menuturkan bawasanya 

materi yang diajarkan pada anak sudah terstruktur didalam RPP, sehingga guru 

tinggal melaksanakan saja, untuk mata pelajaran PAI siswa di tuntut untuk hafal 

dua kalimat syahadat, rukun Islam, rukun Iman, dan juga hafal huruf hijaiyah, 

untuk pengajaran iq’ra seendiri TK ABA Gendingan mendatangkan ustaz dari luar 

untung mengajarnya, sedangan untuk keAisiyyahan dan keMuhammadiyahan 

siswa hanya perlu pengenakan dasar tentang organisasi pendirinya dan maksud 

                                                           
     5 wawancara dengan ibu Rimas wali kelas TK B tanggal 27 April 2018 
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dari organisasi tersebut. Isi dari RPP tersebut sepeti tertera dalam materi-materi 

yang ddiajarkan oleh siswanya seperti yang telah di tulis diata  

Seperti saat peneliti meneliti dilapangan peneliti diperlihatkan contoh isi 

RPP dari pembelajaran PAI sebagai berikut: 

Materi Uraian Materi Alokasi Waktu 

1. Mengenal 

aqidah Islam 

melalui rukun 

Islam 

 

 

 

2. Mengenal 

ibadah melalui 

praktek 

langsung 

 

 
 
 
 
 
 

3. Mengenal huruf 

Hijaiyah 

1.1 Mengucap Kalimat Syahadat 

Dan Artinya 

1.2 Mengenal Rukun Islam 

1.3 Mengenal Rukun Iman 

1.4 Mengenal Asmaul Husna 

1.5 Mengenal Sifat-Sifat Allah 

 

2.1 Melafalkan Adzan dan 

Iqomah 

2.2 Mengenal Tatacara Wudhu 

2.3 Mengenal Tempat Sholat 

dan Peerlengapannya 

2.4 Mengenal tatacara sholat 

2.5 Mengenak bacaan dalam 

sholat 

3.1 Membaca Huruf Hijaiyah 

3.2 Menulis Huruf Hijaiyah 

Dalam seminggu 

sebanyak 5 hari @1 

jam pelajaran 30 

m3nit 
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Tabel diatas merupakan contoh RRP yang diperlihatkan oleh ibu Ritmas 

selaku wali kelas TK B TK ABA Gendingan kepada peneliti, dan pada tabel 

diatas bukan keseluruhan isi dari RPP hanya sebagiannya saja dari contoh isis 

RPP keseluruhannya, yang mana isi RPP tersebut seperti tertera pada cakupan 

materi-materi di atas, yang diperlihatkan oleh peneliti saat peneliti melakukan 

wawancara di lapangan pada tanggal 27 April 2018. 

C. Strategi Guru Dalam Menanamkan Nilai -Nilai Islam Taman Kanak-

Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta 

Dalam dunia pendidikan strategi diartikan sebagai “a plan, 

menthod, or series of activities designed to achives a particular 

education goal” J.R David (1976). Jadi dengan demikian strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

Pendidikan tertentu. Ada dua hal yang bisa kita cermati dari pengertian 

diatas:  

1).  strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan 

(rangkaian kegiatan) termasuk rancangan penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. 

Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses 

penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan.  
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2). Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah 

dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian 

tujuan.  

Dengan demikian, penyusunana langkah-lagkah pembelajaran, 

pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam 

upaya pencapaian tujuan, dalam wawancara bersam ibu Ami selaku kepala 

sekolah di TK ABA Gendingan strategi yang digunakan dalam proses penanaman 

nilai Islam dituturkaan sebagai beriku: 

“kalo nilai keislaman di TK ABA Gendingan ini mengunakan 

pembiasaan seperti, cuci tangan dengan baca bismillah, mau makan 

membaca doa makan dan menerapkan adab Islam seperti makan 

menggunakan tangan kanan, berbagi dengan yang tidak membawa bekal 

dansaat makan itu bagaimana dengan guru memeberi contohnya dan 

anak untuk di beri arahan mencontohnya, dan sesuadah makan membaca 

doa itu nilai Islam yang di terapkan saat adab makan”. (wawancara 

dengan kepala sekolah ibu Amik TK ABA Gendinga27 April 2018).6 

 

Seperti yang peneliti amati saat melakukan penelitian selain materi yang 

diberikan didalam kelas guru-guru TK ABA Gendingan juga memberikan contoh 

nyata berupa penerapan akhlak Islami disetiap kegiatan yang dimaksudkan 

pembiasaan oleh guru kepada siswanya seperti contoh pada saat pagi sebelum 

pembelajaran didalam kelas dimulai, siswa selalu diberi arahan untuk bersalaman 

kepada guru-guru, berbaris dengan rapi saat mau masuk kekelas, dan mengawali 

pembelajaran dengan doa terlebih dahulu, dan dibawah ini uriaian mencakup 

kegiatan pagi di TK ABA Gendingan: 

                                                           
     6 Wawancara dengan kepala sekolah ibu Amik TK ABA Gendinga27 April 2018 
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1. Selalu bermuka manis dengan senyum, memakai pakaian yang 

Muslimah, seperti menutup aurat, saat berpapasan dengan 

siswanya dan menyapa serta memeberi arahan apabila melihat 

siswanya yang kurang baik kelakuannya. 

2. Saat siswa masuk kelas atau berangkat guru memebri salam 

sambail menyalami satu persatu siswanya. 

3. Memakan bekal bersama di ruangan tengah sekolah dengan 

mengarahkan duduk rapi, mencuci tangan sebelum makan, 

berdoa sebelum makan dan mengarahkan membagikan bekal 

makanannya untuk berbagi bagi yang tidak membawa bekal. 

 Uraian diatas merupakan contoh kegiatan pada saat pagi sebelum 

pembelajaran didalam kelas dimulai, setiap hari senin sampai kamis, untuk 

gambaran dengan berbagi bekal kepada sesama sedangkan untuk hari Jum’at 

siswa mendapatkan bekal dari sekolah sudah pasti tentunya siswa mendapatkan 

bekal semua.Setrategi guru TK ABA Gendingan dalam menerapkan nilai Islam 

pada anak siswanya mengunakan pembiasaan setiap hari dengan adab Islam 

seperti guru mencontohkan bembisaan makan dengan berdoa sebelumnya 

mencuci tangan dengan berdoa, lalu mencontohkan makan dengan tangan kanan 

yang di arahkan agar anak-anak mengikuti contoh, yang guru ajarkan, dengan 

memeberikan kebiasaan dan contoh adab Islam seperti itu di harapkan anak TK 

mampu melakukan dengan terus- menerus di sekolah. Apabila sejak usia dini 

seorang anak dididik dengan benar dan berlandaskan kaidah-kaidah syariat Islam, 

maka anak akan tumbuh menjadi orang yang berguna dalam usia yang masih 
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muda juga, anak mampu mengembang tugas-tugas penting dan tanggungjawab 

yang besar. Menjadi individu yang berguna bagai agama maupun bangsa. Seperti 

yang di tuliskan dalam buku Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak 

karya DR. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid bawasanya Asy-Syaikh 

Muhammad al-Khidr Husain berkaata: “sesungguhnya jwa yang tumbuh dengan 

endidikan yang baik sebagaimana tumbuh dapat dengan gizi yang baik. 

Pertumbuhan tumbuh memiliki batas yang jelas dan tidak akan terlewati. Apabila 

sudah sampai puncak, akan kembali mundur kebelakang. Sementara, 

pertumbuhan jiwa berkaitan erat dengan kehidupan seseorang. Tidak akan 

berhenti sampai berhentinya nafas untuk meninggalkan madrasah alam nan luas 

ini.” 

 Dibawah ini merupakan penuturan wawancara peneliti kepada ibu 

Ami selaku kepala sekolah selain memberikan materi kepada anak kegiatan yang 

diikuti oleh guru TK ABA Gendingan untuk menambah wawan serta ilmu yang 

akan diterapkan kepada siswanya ternyata guru-guru juga dikirim keluar sekolah 

untuk mengikuti pelatihan, di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan ibu 

Ami selaku kepala sekolah tentang strategi yang diberikan kepada guru: 

“ untuk menambahkan materi kepada guru-guru TK kita juga 

sering memberikan pelatihan kepad guru-guru TK kita kirim satu atau 

dua guru untuk ikut, bahkan ada pelatihan yang mengharuskan guru-

guru untuk ikut semua seperti Baitul arqom khusus TK seJogja yang di 

adakan Aisiyyah  itu harus ikut semua, ada dari dinas Pendidikan dan 

juga puskesmas Ngampilan juga setiap tahunnya pasti ada pelatihan 

untuk menambah materi untuk guru-guru TK. (wawancar dengan ibu 

Amikkepala sekolah TK ABA Gendingan 27 April 2018).7 

 

                                                           
     7 wawancar dengan ibu Ami kepala sekolah TK ABA Gendingan 27 April 2018 
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Untuk menunjang proses belajar mengajar agar lebih baik lagi maka guru-

guru di TK ABA Gendingan juga di kirimkan untuk mengikuti pelatihan dari 

berbagi instani, agar bertambah wawasan dan ilmu sehingga proses mengajar di 

harapkan bisa lebih baik lagi setelah mengikuti pelatihan. Sperti yang dipaparkan 

contoh pelatihan yang diberikan berupa: 

1. Pelatihan di Puskesmas Ngampilan seperti pelatihan alat peraga 

kesehatan, cara cuci tangan dengan benar dan membentuk 

lingkungan sehat disekolahan dan lain-lain. 

2. Pelatihan di dinas Pendidikan berupa pelatihan pembuatan 

kurikulum dan lain-lain. 

Seperti hal urian pelatihan diatas maka sebagai guru merupakan jabatan 

professional, dan sebagai jabatan professional , pemegangannya harus memenuhi 

kualifikasi tertentu, kreteria jabatan professional antara lain, bahwa jabatan itu 

melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang ilmu yang khusus, 

memerlukan persiapan yang lama untuk memangkulnya, memerlukan latihan 

dalam jabatan yang berkesimbungan, memerlukan karier hidup dan keanggotaan 

yang permanen, mempunyai orgnisasi professional, dan mempunyai kode etik 

yang diikuti anggotanya.  Professional guru harus selalu meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan secara terus menerus. Sasaran penyikapan itu 

meliputi penyikapan terhadap perundag-undagan, organisasi profesi, teman 

sejawat, peserta didik, tempat kerja, pemimpin dan pekerjaan. Sebagai jabatan 

yang harus dapat menjawab tantangan perkembagan masyarakat, jabatan guru 
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harus selalu dikembangkan dan dimutahirkan. Dalam bersikap guru harus selalu 

mengadakan pembaharuan sesuai dengan tuntunan tugasnya.8 

Sedangkan penanaman strategi saat proses belajar mengajar untuk didalam 

kelas disampaikan saat wawancara kepa ibu Ritmas selaku walikelas TK B TK 

ABA Gendingan yang di tuturkan sebagai berikut: 

“ya kalo mau mulai pembelajaran kita biasakan membaca do’a 

saat mau belajar dan selesai pun seperi itu, sebisa mungkin didalam 

kelas mencerminkan akhlakul karimah, apa bila ada yang kurang baik 

dalam tingkahnya kita tegur dengan lembut kan masih anaak-anak, 

mengenalkan nilai islam lewat lagu-lagu Islami, dongeng Islami, film 

Islami juga bisa di lakukan didalam kelas, saat mau pulang sekolah juga 

menghafalkan minimal 5 doa sehari-hari beserta artinya dan juga ada 

piket kelas menyapu dan beres-beres”. (Wawancara Bersama ibu Ritmas 

selaku walikelas TK B 27 April 2018)9 

  

Berdasarkan wawancara di atas, strategi guru didalam kelas lebih 

kepada penenaman nilai aqidah dan akhlak pada siswanya dengan 

mengunakan metode dakwah yaitu dengan dakwah bi al-hal yaitu lebih 

merupakan sebuah bentuk ajakan kepada Islam dalam bentuk kerja nyata, 

pendekatanya mengunakan sesuatu yang bukan dengan berpidato 

(dakwah bi al-lisan) atau juga dakwah dengan mengunakan pena atau 

karya tulis dakwah bi al-qala.  Dakwah bi al-hal juga merupakan 

aktivitas dakwah Islam yang menggunakan dengan tindakan nyata atau 

amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah. 

Seperti pengamatan pada saat peneliti terjun kelapangan untuk 

mewawancarai ibu Ritmas peneliti ikut proses pembelajaran siswa dan 

                                                           
     8Soetijpto dan Raflis kosasi” Profesi Keguruan” (Jakarta, Rieneka Cipta,2000) hal 37-55 
     9 Wawancara Bersama ibu Ritmas selaku walikelas TK B 27 April 2018 
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pada saat proses pembelajaran berlangsung ada salah satu siswa yang 

berperilaku kurang baik seperti makan sambal jalan-jalan dan mengobrol 

maka pada saat itu juga ibu Ritmas menegur dengan percakapan sebagai 

berikut: 

Ibu Ritmas: mas Arjun itu kalo makan sambil jalan-jalan sama 

ngobrol baik tidak? 

Siswa: he.he.he tidak tidak buk 

Ibu Ritmas: la terus yang baik bagaimana kalo makan itu mas 

Arjun? 

Siswa makan sambil duduk buk, trus pake tangan kanan dan 

membaca doa 

Ibu Ritmas: nah itu pinter coba sekarang dipraktekan, ini ada mb 

nya juga lho yang bakalan lihat siswa disini itu pinter-pinter sama manut-

manut ngak 

Siswa: “dengan wajah malu sambil duduk” iya buk. 

Selain penerapan di sekolah setategi yang digunakan oleh guru-

guru TK ABA Gendingan juga melakukan pembinaan terhadap siswa 

yang bermasalah dengan wali maupun keluarga siswa, seperti pada 

kutipan wawancara Bersama ibu Ritmas selaku wali kelas TK B seperti 

berikut: 

“apaila anak yang sudah kita beri nasehat mb tapi masih saja 

ngeyel, seperti sudah dinasehati berkali-kali tapi masih saja suka jail 

dengan teman, tidak mau mendengarkan guru, suka sak karep e dewe 

tidak mau di atur, ya kita juga mengasih pembinaan sama orang tua atau 

wali pada saat mengatarnya, jadi biar kita itu sama-sama memberi 

pengertinan nasehat agar anak itu bisa lebih baik lagi, dan untuk 
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memberi tau kalo anaknya seperti itu di sekolahan kan sipa tau itu 

pengaruh lingkungan maupun keluarganya, jadi agar saling 

membimbing agar anak lebih baik lagi gitu”.(wawancara dengan ibu 

Ritmas selaku wali kelas TK B pada 27 April 2018)10 

Dari wawancara di atas bisa dilihat bawasanya selain pembinaan 

yang dikerahkan didalam kelas guru juga memberikan pembinaan kepada 

orang tua atau wali siswa, agar antara sekolah dan kelurga saling bahu 

membahu meberikan pengertian maupun nasehat kepada siswa yang 

bermaslah agar siswa lebih baik lagi dari segi tingkah lakunya di sekolah 

maupun di lingkungan tempat tinggal. Dalam buku Suwaid, Prophetic 

Prarenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak, mengungkapkan bawasany 

biar bagaimanapun orang tua merupakan guru pertama bagi siswa saat 

masih di rumah sebelum mengenal sekolah maupun saat bersekolah juga. 

Anak adalah amanah bagi kedua orang tuannya, hatinya yang masih suci 

bagikan permata ang masih murni, bebas dari segala macam ukiran dan 

lukisan, ia siap menerima setiap bentuk patahan dan lukisan. Ia siap 

menerima setiap bentuk patahan dan cenderung kepada apa saja yang 

ditanamkan padanya. Bila dia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, ia 

pasti akan tumbuh menjadi orang yang baik, kedua orang tuanya akan 

mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, termasuk guru dan 

pembimbingnya. Namun bila dia dibiarkan melakukan hal-hal yang yang 

buruk dan ditelantarkan tanpa pendidikan dan pengajaran, ia pasti akan 

menjadi orang yang celaka dan binasa. Dengan begitu, orang yang 

bertanggung jawab atas didikan anak-anak adalah orang tua dan walinya 

                                                           
     10 wawancara dengan ibu Ritmas selaku wali kelas TK B pada 27 April 2018 
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akan menaggung dosa apabila mendidik dengan cara yang tidak baik. 

Mendidik dan mengajar bukanlah perkara yang mudah dan bukan perkara 

yang bisa dilakukan dengan semau hati dan keadaan. Mendidik dan 

mengajar anak merupakan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh semua orang tua. Mendidik dang mengajar merupakan hadiah 

terbaik dan perhiasan terindah yang diberikan orang tua kepada anaknya 

yang nilainya lebih baik dari dunia seisinya. Cara orang tua menjaga 

anaknya adalah dengan mendidik dan mengajarkan akhlak yang baik serta 

menanamkan nilai-nilai agama Islam sejak dini mungkin dan menjaganya 

dari keburukan-keburukan yang menimpanya.11 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Taman Kanak-

Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta Dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Islam 

Pendidikan nilai-nilai values education merupakan istilah praktis 

yang digunakan untuk menjelaskan proses sosialisai nilai yang 

terstruktur. Menurut Huitt dalam buku Psikologi Keluarga Penanaman 

Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga karya Sri Lestari, 

“Pendidikan nilai-nilai adalah suatu upaya nyata untuk mengerjakan 

nilai-nilai dan melatih ketrampilan melakukan penilaian”. Superka, 

Ahrens, dan Hedstrom membagai lima pendekatan dalam pelaksanaan 

nilai yaitu: penanaman inculcation, perkembangan moral moral 

                                                           
     11 Suwaid, Prophetic Prarenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak, (Yogyakarta: Pro-U Medi, 

2010), hlm. 501-502 
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development, analisis analysis, klarifikasi nilai-nilai values clarification, 

dan belajar tindakan action learning.12 

Pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan 

perkembangan potensi manusiawi, kecakapan hidup, dan sikap 

kepribadian individu peserta didik menuju tercapainya kesempurnaan 

dan kedewasaan yang baik. Pendidikan yang orientasinya adalah sebagai 

proses pendewasaan dan penyempurnaan untuk tercapainya kebaikan 

kemanusiaan, dengan demikian mengharuskan berlangsung secara 

mustamirah, baik dalam situasi pergaulan, pengajaran, latihan-latihan, 

dan bimbingan, serta tertuju pada kebutuhan pengembangan skill, sikap 

pribadi dan sosial, serta semangat pengabdian kepada Tuhan secra kritis 

dan praktis. Konsep Pendidikan Islam akan dapat dirumuskan dari hasil 

derivasi pandangan Islam tentang manusia, alam semesta dan ilmu 

pengetahuan. Pendidikan nilai-nilai values education merupakan istilah 

praktis yang digunakan untuk menjelaskan proses sosialisai nilai yang 

terstruktur. Menurut Huitt dalam buku Psikologi Keluarga Penanaman 

Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga karya Sri Lestari, 

“Pendidikan nilai-nilai adalah suatu upaya nyata untuk mengerjakan 

nilai-nilai dan melatih ketrampilan melakukan penilaian”. Superka, 

Ahrens, dan Hedstrom membagai lima pendekatan dalam pelaksanaan 

nilai yaitu: penanaman inculcation, perkembangan moral moral 

development, analisis analysis, klarifikasi nilai-nilai values clarification, 

                                                           
     12 Sri Lestari, “Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga”. 

(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hal 84 
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dan belajar tindakan action learning.13 Dibawah ini merupakan 

wawancara dari ibu Ritmas selaku walikelas TK B tentang kendala-

kendala selama menyampaikan materi maupun penanaman nilai Islam 

pada siswanya: 

“kendala yang kami selaku guru alami karena anak juga 

karakternya berbeda-beda ya mb, ada yang pendiam, crewet, jail sama 

teman itu juga kadang membuat kendala. Anak itu paling ngak 5-15, 10 

menit saja itu sudah luar biasa itu mb, jadi itu kadang membuat gimana 

cara menyampaikan nilai atau materi Islam pada anak itu pas dalam 

waktu yang singkat dan nilai itu sampi, paling kendalanya itu mb 

namanya juga anak kecil kan mb jadi masih inginya main-main”. 

(Wawancara dengan ibu Ritmas selaku wali kelas TK B pada 27 April 

2018)14 

 

Adapun untuk kendala yang dihadapi oleh para guru-guru dalam 

menerapkan nilai Islam pada siswanya yang mana dalam hal faktor 

penghambatnya mencakup kurangnya dukungan dari orang tua siswa dalam 

mengamalkan nilai-nilai Islam pada keluarganya, sehingga menghambat 

penerapan nilai Islam yang telah diajarkan di TK ABA Gendingan Yogyakarta 

yang telah diajarkan oleh siswanya disekolah. 

Mendidik dan mengajar bukanlah perkara yang mudah dan bukan 

perkara yang bisa dilakukan dengan semau hati dan keadaan. Mendidik dan 

mengajar anak merupakan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh semua orang tua. Mendidik dang mengajar merupakan hadiah 

terbaik dan perhiasan terindah yang diberikan orang tua kepada anaknya 

yang nilainya lebih baik dari dunia seisinya. Cara orang tua menjaga 

                                                           
     13 Sri Lestari, “Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga”. 

(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hal 84 
     14 wawancara dengan ibu Ritmas selaku wali kelas TK B pada 27 April 2018 
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anaknya adalah dengan mendidik dan mengajarkan akhlak yang baik serta 

menanamkan nilai-nilai agama Islam sejak dini mungkin dan menjaganya 

dari keburukan-keburukan yang menimpanya. 

Pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini harus sesuai 

dengan tahap-tahap perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini 

bertujuan untuk memfasilitasi anak untuk lebih memiliki kesiapan baik 

secara fisik, mental maupun sosial/emosional dalam rangka memasuki 

jenjang pendidikan lanjut. Selama ini perkembangan kecerdasan anak hanya 

dipandang dari kecerdasan intelektual saja, namun seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan para peneliti kecerdasan memunculkan 

teori baru tentang multiple intelligence. Teori tersebut menjadi dasar bagi 

beragamnya metode pembelajaran baik formal maupun nonformal. 

Ragam metode pembelajaran tersebut bisa dilihat dari maraknya 

sekolah yang memunculkan berbagai keunggulan sekolah. Pada dasarnya 

metode belajar baik formal maupun nonformal mengacu kepada bagaimana 

si anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Tugas 

pendidik dan orang tua adalah membidani pengetahuan yangsudahada 

dalam diri anak agar tereksplorasi secara alamiah. Taman Kanak- kanak 

merupakan lembaga pendidikan yang pertama keberadaanya sangat 

strategis untuk menumbuhkan jiwa keagamaan kepada anak-anak, agar 
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mereka menjadi jiwa yang taat, terbiasa, dan peduli terhadap segala aturan 

agama yang diajarkan kepadanya.15 

Sedangakan untuk faktor pendukung para guru TK ABA Gendingan 

dalam menanamkan nilai-nilai Islam pada siswanya peneliti mendapatkan 

dari penuturan wawancara peneliti pada Ibu Ritmas selaku walikelas TK B, 

yang pada saat itu kebetulan sedang mengajar didalam kelasnya, 

penuturannya sebagai berikut: 

“untuk factor pendukung atau yang membantu ya itu mb, pada saat 

anak-anak rame atau udah mulai bosan pengen pulang kita ajak tepu-tepuk 

Islami, kaya tepuk anak soleh, tepuk Islam misalnya atau ngak kita kadang 

juga mendongeng menggunakan buku, atau kartu-kartu Islam tentang 

malaikat, para nabi apapun nanti biasanya anak antusias dan mau 

belajaran lagi,dan paling mentok kia buka lcd apa laptop buat nonton film 

Islami gitu anak sudaah senang dan juga nilai Islam bisa diterapakn 

dengan itu, dan habis iu semua nanti baru anak merangkum dari apa yang 

didapat dari belajar tadi.”(wawancara dengan Ibu Ritmas selaku kepala 

walikelas TK B, pada tanggal 27 April 2018). 

Dari wawancara diatas bawasanya yang mampu mendukung para 

guru TK ABA Gendingan dalam menanamkan nilai-nilai Islam pada anak 

usia dini siswanya, iyalah dengan bantuan alat peraga seperti, yang paling 

utama adalah buku bacaan Islmi, kartu Islami, lcd untuk menonton film 

Islami dan ada juga proses dalam metode BCM bermai, cerita menyanyi 

yang digunakan para guru TK ABA Gendingan dalam menunjang 

prosesnya.  

Strategi-strategi memilih buku-buku yang tepat untuk anak di kelas 

merupakan langkah utaama dalam merencanakan keberhasilan pembaan 

                                                           
     15 Mahyumi Ratina “Pembelajaran Agama di Sentra Iman Dan Taqwa Taman Kanak-Kanak 

Huffazh Payakumbuh”, Jurnal. Volume. 1, No. 1, hal.2-3 
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buku Bersama dalam kelompik di tingkat taman kanak-kanak, cerita 

lebih Panjang dan lebih kompleks dibandingkan dengan hanya bercerita 

kedalam kegiatan berkelompok. Pemahaman mendengarkan anak 

membentuk dasar untu pemahaman membaca selanjutnya, maka kegiatan 

pembacaan buku cerita itu penting. Pembacaan buku-buku yang familiar 

dan favorit secara berulang-ulang mendorong anak untuk mengembangkan 

ingatan terhadap peristowa dalam cerita dan bahasa yang bisa diprediksi. 

Ini memberikan dasar untuk berpartisipasi dalam pembacaan cerita melalui 

respon yang serempak serta berpartsipasi dalam diskusi cerita. Menurut 

neuman dan Rokos, 1993 dalam buku “perkembangan bahasa pada anak 

usia dini” karya Beverly Otto: 16 Satu cara untuk mendorong keterlibatan 

anak dalam bercerita adalah dengan menggunakan “cerita partisipasi”. 

 

 

 

                                                           
     16 Berevy Otto “Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Dini” (Jakarta, Prenada Media Group 

2015) hal. 328-329 


