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ABSTRAK 

 

Penelitian ini fokus bagaimana penanaman strategi guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Gendingan Yogyakartadalam menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak usia dini, dan 

apa sajakah faktor pendukung dan penghambat guru TK dalam menanamkan strateginya 

sehingga dapat tercapai tujuan guru TK dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada 

anak usia dini, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adapun pengertian kualitatif 

merupakan penekanan pembentukan teori berdasar data lapangan atau teori induktif. 

Hasil dari penelitian ini meliputi: (1) Materi-materi nilai-nilai Islam di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Gendingan Yogyakartadalam mencakup Pendidikan agama Islam PAI, pengenalan 

organisasi keMuhammadiyahan dan organisasi keAisiyahan dengan mendasar. dalam 

pembelajaran siswa dikenalkan nilai-nilai Islam mencakup: Mengenal aqidah Islam melalui 

rukun Islam, Mengenal Ibadah melalui praktek langsung, Mengenal huruf Hijaiyah, Mengenal 

surat-surat pendek dalam AL-Qur’an, Mengucap beberapa surat pilihan AL-Qur’an, Menghafal 
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doa sehari-hari, Menghafal hadit-hadit pilihan, Menghafal kalimat toyyibah, Mengenal bahasa 

Arab melalui beberapa kata, Mengenal kehidupan di akherat, Mengenal tarikh sederhana dari 

beberapa nabi dan rasul.(2) Strategi yang dilakukan oleh para guru dalam menanamkan nilai 

Islam pada siswanya iyalah melalui pembiasaan hidup Islami sehari-hari, yang dilakukan 

didalam lingkungan sekolah, untuk mencapai bembelajaran dan juga meningkaTKan Pendidikan 

Islami yang baik para guru di kirim oleh sekolah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan oleh dinas Pendidikan, Puskesmas maupun oleh organisasi Muhammadiyah 

maupun Aisiyah untuk meningkaTKan mutuk pendidik.(3) Factor pendukung dalam guru 

menanamkan nilai Islam di taman kanak kanak Aisyiyah Bustanul Athfal gendingan Yogyakarta, 

mencakup, alat peraga seperti buku cerita untuk mendongeng, kartu Islami untuk bermain dan 

lcd untuk menonton film Islami merupakan alat peraga yang efektif membantu para guru dalam 

melangsunkan proses belaajar mengajarnya. 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 Aisyiyah 

Bustanul Athfal gendingan Yogyakarta yang telah diajarkan oleh siswanya disekolah. 

Keyword: strategi guru TK nilai islam di TK Aisyiyah Bustanul Athfal gendingan Yogyakarta. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research was focused on the strategies of the kindergarten teachers of Aisyiyah 

Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta Kindergarten in instilling Islamic values to early 

childhood, and the supporting and obstructing factors of the kindergarten teachers in instilling 

Islamic values to the early childhood. It used qualitative approach. Qualitative approach is 

emphasizing on the theory forming based on field notes or inductive theory. 

 

The result of the research covered: (1) The materials of Islamic values in Aisyiyah Bustanul 

Athfal Gendingan Yogyakarta Kindergarten included Islamic Education, and introduction to 

Muhammadiyah and Aisyiyah movement organizations as the foundation. In the learning, the 

students were introduced to Islamic values covering: recognizing Islam faith through Islamic 

principles, performing prayers through direct practice, Hijaiyah letters, short surahs in Al- 

Qur’an, addressing some selected surahs in Al-Qur’an, memorizing daily prayers, memorizing 

selected hadiths, memorizing toyyibah sentences, recognizing Arabic language through some 

words, recognizing the after- life, recognizing simple tarikh of some prophets and apostles. (2) 

The strategies conducted by the teachers in instilling Islamic values to the students were through 

the daily Islamic life habituation implemented inside the school environment. To achieve and to 

increase a good Islamic Education learning, the teachers were asked by the school to join 

trainings held by Education authority, health center and both Muhammadiyah and Aisyiyah 

organization to develop the education quality. (3) The supporting factors of the teachers in 

instilling Islamic values in Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta Kindergarten 

included properties like story books to tell, Islamic flash cards to play, and LCD projector to 

watch Islamic films. They were effective properties helping the teachers in conducting the 



 

 

teaching learning process. Meanwhile, the obstructing factors included the lack of support from 

the students’ parents in practicing Islamic values in the families, so that it obstructed the 

implementation of Islamic values taught in Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta 

Kindergarten to the students. 

 

Keywords:  strategies of kindergarten teachers, Islamic values in Aisyiyah Bustanul Athfal 

Gendingan Yogyakarta Kindergarten 

 

 

PENDAHULUAN 

 Masa anak-anak adalah masa terpenting dalam pertumbuhan, pada fase seorang 

pendidik harus mampu memberikan  prinsip-prinsip yang lurus dan orientasi yang baik 

dalam jiwa dan perilaku anak didik, pada fase inilah sebuah  potensi tersedia dengan 

adanya fitrah yang suci, karena terdapat masa kanak-kanak yang masih lugu, kepolosan 

yang masih bening, hati yang belum tercemari, dan jiwa maupun hati yang mampu untuk 

menerima, bila masa kanak-kanak ditanamkan maupun diajarkan dengan kebaikan-

kebaikan, harapan besar dimasa selanjutnya mudah di atur dan kebaikan akan diraih.1 

Rasulullah SAW mencanangkan suatu kaidah dasar bahwa seorang anak tumbuh dewasa 

sesuai agma orang tuannyakarena mereka yang akan mengpengaruhi kehidupan anaknya 

kelak bersabda: 

دَانِِه اَْو  ِ َسانِِه....َما ِمْن َمْولُْوٍد اَِّلا يُْولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ، فَأَبََواهُ يَُهو  َرنِِه اَْو يَُمج ِ  يُنَص ِ

                                                           
1 Jamal Abdurrahman, Islamic Paenting Pendidikan Anak Metode Nabi, (Solo: Aqwam, 2010), hal 144 



 

 

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua 

orangtuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. 

HR. Bukhari dan Muslim2. Pada pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini harus 

sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk 

memberi arahan kepada anak untuk lebih memiliki kesiapan baik secara fisik, mental 

maupun sosial/emosional guna untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.berbagai   

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. Peneliti mengambil TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta dikarenakan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Gendingan Yogyakarta, merupakan TK milik amal usaha Muhammadiyah yang sudah 

terakreditasi A, dan dirintis di bawah kepengurusan Aisyiyah pasti tentunya di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta sudah pasti diajarkan Pendidikan 

maupun nilai-nilai agama Islam yang di terapkan sehari-hari yang di berikan oleh guru TK 

kepada siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta. 

Dari uraian tersebut dapat ditemukan pokok masalah mengenai strategi guru TK dalam 

memupuk nilai-nilai agama Islam terhadap anak usia dini. Penelitian ini terkait dengan strategi 

guru TK dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini. 

Rumusan masalah apa saja materi-materi nilai-nilai Islam di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Gendingan YogyakartaBagaimana strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai Islam TK 

                                                           
2 Suwaid, Prophetic Prarenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm. 46 

 



 

 

Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta Apakah faktor pendukung dan penghambat 

guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta dalam mennanamkan nilai-nilai Islam 

pada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk Mengedintifikasi materi-materi nilai-nilai Islam di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta. Mendeskripsikan strategi guru dalam 

menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Gendingan Yogyakarta. Mengetahui kendala-kendala dalam proses menanamkan nilai-nilai 

agama Islam pasa siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta. Manfaat penelitian 

ini terbagi menjadi dua, yaitu (1) Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi lembaga pengajaran di TK Aisyiyah Bustanul Athfal dalam meningkaTKan 

pembelajaran bagi peserta didiknya. (2) Adapun secara teoritik, penelitian ini dapat 

dimanfaaTKan untuk pengembangan teori dalam sisitem pengajaran anak usia dini terutama 

untuk guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal. 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Strategi 

Strategi merupakan perhitungan berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar. Strategi 

digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sebelum 

menentukan strategi, diperlukannya tujuan yang jelas, yang dapat diukur keberhasilannya, sebab 

tujuan rohnya dalam implementasi suatu strategi. Tidak semua tujuan dapat dicapai hanya 

dengan satu tujuan saja.3  

Nilai dan Pendidikan Nilai 

                                                           
3 Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 293-294 



 

 

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 mengelompokkan 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 

Dasar- dasar Akhlak dan Pendidikan Karakter dalam Islam 

Karakter atau biasa diebut dengan akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari 

proses penerapan syariah, ibadah dan muamalah yang dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. 

Seorang muslim yang mempunyai akidah atau iman yang benar pasti akan terwujud pada sikap 

dan perilaku sehari-hari yang didasari oleh imanya, seperti orang yang mempunyai iman yang 

benar akan selalu mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semua ketentuan 

syariah Islam, seperti melaksanakan salat yang sesuai dengan ketentuan pasti akan membawanya 

untuk selalu berbuat baik dan terhindar dari perbuatan keji, yang mana akan bermuara pada 

terwujudnya akhlak atau karakter mulia. Kepatuhan akan aturan muamalah seperti perkawinan, 

perekonomian, pemerintahan, dan lain sebagainya akan membawa pada sikap dan perilaku 

seseorang yang mulia pada semua aspek kehidupan. Baik buruk sifat manusia sangat tergantung 

pada nilai yang dijadikan pijakannya menurut Abdul A’la al- Maududin dalam buku Dinul Islam 

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum karya Ajat Sudrajat dkk, ada dua yaitu: 1. 

                                                           
  4 Sri Lestari, “Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga”. (Jakarta: Kencana 

Predana Media Group, 2012), hal 84 



 

 

Sistem moral yang berdasar pada kepercayaan kepada tuhan dan kehidupan setelah mati.2.  

Sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler.5 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adapun kualitatif merupakan 

penekanan pembentukan teori berdasar data lapangan atau teori induktif. Penelitian ini 

mengontruksi teori sesuai dengan cara pandang atau pola perilaku masyarakat yang menjadi 

pusat penelitian. 6 Penelitian ini akan dilakukan di TK busthanul athfal Aisiyah peneliti memilih 

TK busthanul athfal Aisiyah merupakan salah satu sekolah milik amal usaha Muhammadiyah 

pasti dalam pengajarannya mengajarkan tentang nilai-nilai Islam di dalam pembelajaran. 

A. Subyek Penelitian 

Data pada penelitian ini mengabil data sebagaiberikut: 

1. Subyek kepala sekolah 

Dari subyek kepala sekolah ini diambil data-data tentang: 

a.  Bagaimana dalam mengawasi penerapan nilai Islam pada siswa. 

b. Bagaimana dalam pentingnya penerapan nilai Islam pada siswa 

2. Subyek guru kelas: 

Dari subyek guru kelas di dapaTKan data-data tentang  

a. Guru kelas dalam mengikuti perkembangan kecerdasan spiritual 

siswa. 

b. Mengajarkan materi tentang nilai Islam kepada siswa. 

c. menerapkan pentingnya nilai Islam bagi siswa 

                                                           

     5 Ajat Sudrajat, “Dinul Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tingg Umum.    (Yogyakarta: UNY 

Press,2016), hal  
     6 Nawari Ismail, “Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu”. (Yogyakarta: 

Samudra Biru, 2015), hal  



 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa pengamatan dan wawancara secara mendalam.7 

1. Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan digunakan untuk memperoleh data tentang 

cara guru TK menerapkan materi Pendidikan Islam kepada anak usia dini. 

Adapun jenis pengamatan yang peneliti gunakan adalah dengan 

pengamatan terlibat pasif dan semi-aktif. Pengamatan pasif berarti peneliti 

tidak terlibat dalam kegiatan subyek penelitian dan tidak memalukan suatu 

interaksi. Yang mana peneliti hanya sebatas hadir maupun datang di 

tempat kegiatan oleh subyek penelitian.8 

2. Wawancara Mendalam 

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam yang akan 

dilakukan dengan (1) kepala sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Gendingan Yogyakarta (2) guru pengampu siswa.  

Wawancara mendalam yang dilakukan kepada guru TK berfungsi 

untuk mendapaTKan informasi tentang gambaran umum penerapan nilai 

pendidikan Islam yang diterapkan kepada siswanya berupa nilai Islam 

yang seperti apa saja, pandangan tentang penerapan pendidikan Islam 

sejak dini mungkin kepada siswa. Strategi yang digunakan guru dalam 

memberikan pendidikan nilai Islam pada anak usi dini, dan bagaiman 

                                                           
     7 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu. (Yogyakarta: 

Samudra Biru, 2015), hal. 90-94 
     8 ibid. 



 

 

bentuk-bentuk dan prosesnya dalam menanamkan nilai Islam pada anak 

usia dini oleh guru TK. 

Wawancara mendalam ini dilakukan kepada guru pengajar di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta yang mengajarkan 

pendidikan nilai Islam kepada siswanya. Wawancara dilakukan agar 

peneiliti mengetahui setrategi apa saja yang dilakukan oleh guru TK, 

sehingga siswa yang merupakan anak usi dini dapat menagkap maksud 

dari penanaman Islam yang di sampaikan oleh guru. Wawancara 

mendalam yang peneliti lakukan kepada siswa TK yang mendapaTKan 

pengajran Pendidikan Islam. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapaTKan 

informasi tentang penerapan nilai Islam pada siswa mampu di dipahami 

maupun diterapkan pada anak usia dini khususnya di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta.Wawancara mendalam yang 

peneliti lakukan tersebut nantinya mampu memperoleh informasi tentang 

apa saja strategi yang dilakukan oleh guru TK dalam penanaman nilai 

Pendidikan Islam kepada anak usia dini khususnya di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelusuri 

data dari dokumen memiliki nilai sejarah yang terkait dengan tema 

penelitian. Penelitian harus mengemukakan bentuk dokumen yang akan 

dilacak untuk mendapaTKan data, dokumen dibagi menjadi dua yaitu: 

dokumen resmi dan tidak resmi. 



 

 

C. Analisi Data 

Metode Analisa data pada penelitian ini mengunakan deskriptif analitik 

fokus penelitian yang peneliti ambil tentang” Startegi Guru TK dalam 

menanamkan nilai islam pada anak usia dini studi kasus TK busthanul athfal 

Aisiyah”. Dalam penelitian yang peneliti ambil, menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berupa wawancara secara mendalam, pengamatandan 

dokumentasi. Adapun analisis data yang peneliti ambil menggunakan pendekatan 

kulaitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data. 

2. Penyajian data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Cakupan materi-materi Islam yang diterapkan tertera pada rencana program 

pembelajaran atau RPP TK busthanul athfal Aisiyah  , 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, 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. 



 

 

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.selanjutnya dalam ada beberapa materi-materi yang  menunjang proses belajar mengajar 

agar lebih baik lagi maka guru-guru di TK butstanul atfal aisyiyah Gendingan juga di beri 

kesempatan untuk mengikuti pelatihan dari berbagi instani, agar bertambah wawasan dan ilmu 

sehingga proses mengajar di harapkan bisa lebih baik lagi setelah mengikuti pelatihan- pelatihan 

yang telah diikuti TK busthanul athfal Aisiyah  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. 

Adapun 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-qalam, berupa gambar-gambar buah-

buahan denga Bahasa Arab, kartu nama-nama nabi dan rasul untuk memudahkan siswa dalam 

mengenal dan menghafalnya.  Dakwah bi al-hal juga merupakan aktivitas dakwah Islam yang 



 

 

menggunakan dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima 

dakwah.selain itu para guru juga membiasakan hidup Islami dalam lingkungan sekolah dengan 

mencontohkan memakai baju islami yang menutup aurat, mengajarkan berdoakan apabila akan 

melakukan kegiatan, selalu memberi salam saat berjumpa. 

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, 

seperti para orang tua dalam menjalankan kehidupan islami belum dilakukan, seperti 

sholat lima waktu, berdoa saat akan melakukan aktifitas, meutup aurat dan sebagainya. 

Sehingga dapat menghambat penerapan nilai Islam yang telah diajarkan di TK busthanul 

athfal Aisiyah yang telah diajarkan oleh siswanya disekolah. Sedangakan untuk faktor 

pendukung para guru TK busthanul athfal Aisiyah dalam menanamkan nilai-nilai Islam 

pada 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 busthanul athfal 

Aisiyah dalam menunjang prosesnya.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuannya untuk mendeskripsikan starategi yang digunakan 

oleh guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta, materi apa saja yang di ajarkan 

di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta, kemudian bagaimana menanamkan nlai 

Islam TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta dan factor pendukung dan 

penghambat para guru dalam melaksanakan strateginya untuk menanamkan nilai Islam di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta. Setelah melakukan penelitian di TK Aisyiyah 



 

 

Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta dan melakukan analisis data yang peneliti peroleh dari 

hasil observasi, wawancara maupun hasil dokumentasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

(1) Materi-materi nilai-nilai Islam di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta 

mencakup Pendidikan agama Islam /PAI, pengenalan organisasi keMuhammadiyahan 

dan organisasi keAisiyahan dengan mendasar. dalam pembelajaran siswa dikenalkan 

nilai-nilai Islam mencakup: Mengenal aqidah Islam melalui rukun Islam, Mengenal 

Ibadah melalui praktek langsung, Mengenal hurrus Hijaiyah, Mengenal surat-surat 

pendek dalam AL-Qur’an, Mengucap beberapa surat pilihan AL-Qur’an, Menghafal doa 

sehari-hari, Menghafal hadit-hadit pilihan, Menghafal kalimat toyyibah, Mengenal 

bahasa Arab melalui beberapa kata, Mengenal kehidupan di akherat, Mengenal tarikh 

sederhana dari beberapa nabi dan rasul. 

(2) Strategi yang dilakukan oleh para guru dalam menanamkan nilai Islam pada siswanya 

iyalah melalui pembiasaan hidup Islami sehari-hari, yang dilakukan didalam lingkungan 

sekolah. Setrategi kehidupan Islami yang dibiasakan antara lain, dengan cerita atau 

dongeng kisah nabi-nabi sebagai uswatun hasanah, bersalaman dan mengucap salam pada 

saat masuk dan pulang sekolah, membaca doa saat makan, mau belajar dan sesudah 

belajar di sekolahan, meencuci tangan dan makan mengunakan tangan kanan sambil 

duduk. Selain itu untuk mencapai bembelajaran dan juga meningkaTKan Pendidikan 

Islami yang baik para guru di kirim oleh sekolah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan 

yang diselenggarakan oleh dinas Pendidikan, Puskesmas maupun oleh organisasi 

Muhammadiyah maupun Aisiyah untuk meningkaTKan mutuk pendidik.  



 

 

(3) Factor pendukung dalam guru menanamkan nilai Islam di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Gendingan Yogyakarta mencakup, alat peraga seperti buku cerita untuk mendongeng, 

kartu Islami untuk bermain dan lcd untuk menonton film Islami. 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 Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta yang 

telah diajarkan oleh siswanya disekolah. 

A. Saran 

Berdasarkan pnelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mengemukakan saran-saran 

yang telah peneliti laakukan sebagai berikut: 

(1) Untuk TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta 

Meninjau dari perbandingan antara peserta didik dan staf karyawan maupun guru maka 

peneliti menyarankan agar kualitas sumber daya manusia ditambahkan sehingga dalam 

menjalankan tugasnya seorang staf sekolah tidak merangkap dua jabatan sebagai kepala 

TU dan administrasi, perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang mampu 

meimbagi dengan kualitas yang dimiliki oleh staf pendidikan.  

(2) Untuk guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gendingan Yogyakarta 

 Peneliti menyarankan agar kepala sekolah maupun guru untuk membuat agenda 

pertemuan dengan orang tua wali murid, membahas tentang murid-murid bermasalah 

maupun membahas tentang stategi sekolah agar siswanya dalam proses belajar mengajar 

bisa baik dan sesuai dengan tujuan sekolahan. Agenakan pertemuan sebaiknya dilakukan 

saat awal masuk sekolah atau akan dimulainnya ajaran baru untuk membahas tentang 

tujuan strategi sekolah, sedangkan untuk anak siswa yang bermasalah diagendakan untuk 



 

 

wali maupun orang tua mendapaTKan bimbingan di sekolahaan saat anak mendapaTKan 

raport atau itu juga saat anak melakukan pelangaran orang tua atau wali murid di panggil 

oleh kepala sekolah untuk mendapaTKan bimbingan, dan juga anak yang bermasalah 

juga bisa ditegur pada saat pulang sekolah diadakan evaluasi harian. Sehingga 

kedepannya TK Gendingan mampu menjadi sekolah TK percontohan dalam hal mendidik 

akhlak maupun dalam hal melangsungkan bimbingan pada anak dan orang tua. 

(3) Untuk orang tua siswa 

Untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada anak, maka perlu dukungan dari orang tua atau 

wali, sehingga di rumah orang tua juga harus banyak memberikan teladan pada anak 

dalam menjalankan syariat agama Islam. 
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