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ABSTRAK 

Adityasari, Pramitha. 2014. Strategi Pembelajaran Nilai-nilai Agama Islam pada 

Anak Usia 4-5 Tahun di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang Tahun Ajaran 

2013/2014. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Khamidun, M.Pd, 

dan Pembimbing II Amirul Mukminin, S.Pd, M.Kes. 

Kata kunci: strategi pembelajaran, nilai-nilai agama Islam, anak usia dini   

Anak usia 4-5 tahun berada pada tahap the fairy tale stage, yaitu dalam 

menghayati nilai keagamaan masih dipengaruhi oleh fantasi dan emosi mereka. KB-

TK Siti Sulaechah 04 Semarang  merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang 

concern dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak didiknya. Aspek 

perkembangan nilai agama anak berkembang dengan baik. Guru memberikan 

bimbingan dan latihan keagamaan melalui kegiatan pembelajaran dengan melakukan 

strategi-strategi agar dapat mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang pelaksanaan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dalam 

mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data diukur dengan menggunakan teknik triangulasi metode 

dan sumber. Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga 

datanya jenuh, yaitu dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran nilai-nilai agama 

Islam yang dilakukan di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang meliputi perencanaan 

pembelajaran, strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi 

pengelolaan. Perencanaan pembelajaran yang disusun meliputi Prota, Promes, RKM, 

dan RKH. Strategi pengorganisasian, meliputi sequencing dan synthesizing. Strategi 

penyampaian, yaitu guru menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran, serta 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model klasikal dan individu. Strategi 

pengelolaan, yaitu guru menggunakan metode pembelajaran, membuat penilaian, dan 

memberikan motivasi. Guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu perkembangan anak, TPP/indikator, 

bahan ajar atau materi, waktu, keadaan prasarana belajar, serta kemampuan guru 

dalam menerapkan strategi pembelajaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan 

dasar memiliki kelompok sasaran anak usia nol sampai enam tahun yang sering 

disebut dengan masa emas perkembangan (golden age). Disamping  itu,  pada    usia  

ini  anak-anak  masih sangat  rentan  yang  apabila  menanganinya  tidak  tepat  justru  

dapat  merugikan  anak  itu sendiri. Oleh karena itu, 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  jasmani maupun rohani dalam rangka memasuki 

pendidikan lebih lanjut.  

Selain berada pada masa emas, pada usianya ini merupakan masa peka bagi 

anak. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis 

yang siap merespon stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Anak mulai sensitif 

untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensinya. Oleh karena itu, 

masa ini merupakan masa yang penting untuk meletakkan dasar pertama dalam 

mengembangkan nilai-nilai agama. 

Nilai agama adalah nilai yang bersumber dari keyakinan diri seseorang akan 

Tuhannya (Sjarkawi, 2008:31). Nilai agama Islam dijadikan acuan oleh manusia 
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dalam berperilaku. Nilai agama sebagai standar perilaku berfungsi untuk 

mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang. Menurut Arifin 

(2003:126), nilai agama mengandung dua aspek, yaitu aspek normatif dan operatif. 

Nilai-nilai dalam Islam ditinjau dari aspek normatif mengandung dua kategori, yaitu 

baik dan buruk, benar dan salah, dan lain-lain. Ditinjau dari aspek operatif nilai 

tersebut menjadi standarisasi perilaku, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 

Pada pendidikan anak usia dini, penanaman nilai-nilai agama dimaksudkan agar 

anak dapat mengenal Tuhan, menirukan gerakan beribadah, mengucapkan doa, 

mengenal perilaku baik dan buruk, serta membiasakan diri untuk berperilaku baik. 

Aspek nilai-nilai agama Islam yang dapat diajarkan kepada anak usia dini pada 

dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu nilai keimanan, nilai ibadah, dan 

nilai akhlak. Nilai keimanan mengajarkan kepada anak untuk percaya akan adanya 

Allah Yang Maha Esa. Nilai ibadah mengajarkan anak agar setiap perbuatannya 

senantiasa dilandasi hati yang ikhlas untuk mencapai ridho-Nya. Nilai akhlak 

mengajarkan kepada anak untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma 

yang benar. 

Merujuk pada fase atau tahapan perkembangan anak yang dituliskan oleh 

Mansur (2005) bahwa anak usia dini berada pada tahap the fairy tale stage. Tahap the 

fairy tale stage ini dimulai dari anak berusia tiga sampai enam tahun. Anak dalam 

menghayati keagamaan masih dipengaruhi oleh fantasi dan emosi yang kurang masuk 

akal karena kehidupan anak pada masa ini banyak dipengaruhi kehidupan fantasi. 
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Sesuai dengan sifat agama anak, yaitu anthropomorphis dimana anak 

menggambarkan konsep ketuhanan sama seperti manusia. Konsep seperti itu 

terbentuk sendiri berdasarkan fantasi mereka masing-masing. Perkembangan agama 

anak usia dini yang dipengaruhi oleh fantasi mereka menunjukkan bahwa sesuai 

dengan perkembangan intelektualnya.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di KB-TK Siti 

Sulaechah 04 Semarang, anak-anak sudah dapat membaca iqra‟ dengan baik, hafal 

surat-surat pendek, doa sehari-hari, hadist, dan terbiasa membaca doa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan. Selain itu anak-anak juga berperilaku baik, sebagai 

contoh yaitu saling berbagi makan saat istirahat, melakukan yang diperintahkan guru, 

mau membantu guru, dan sebagainya. Adanya Kelompok Bermain (KB) di lembaga 

ini, penanaman nilai-nilai agama Islam juga mulai diberikan sejak Kelompok 

Bermain kemudian berlanjut ke Taman Kanak-kanak. Hal ini menunjukkan bahwa 

penanaman nilai-nilai agama Islam di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang dilakukan 

melalui kegiatan pembiasaan. Melalui kegiatan pembiasaan tersebut bertujuan agar 

anak selalu membiasakan diri untuk berperilaku positif.  

Sebenarnya semenjak lahir anak telah memiliki kemampuan bawaan laten yang 

disebut dengan fitrah keagamaan yang hanif dan tidak dapat berubah (Arifin, 

2008:47). Potensi bawaan ini akan tampak fungsinya setelah berada pada tahap 

kematangan di kemudian hari melalui proses bimbingan dan latihan yang mantap 

sejak dini. Tanda-tanda keagamaan pada diri anak akan tumbuh secara integral 
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dengan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip 

pertumbuhannya bahwa seorang anak yang tumbuh menjadi dewasa memerlukan 

bimbingan. Pada masa itu anak masih dalam kondisi lemah baik secara fisik maupun 

psikis. Keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara 

maksimal sehingga mereka memerlukan bantuan-bantuan dari orang-orang dewasa 

sekelilingnya. 

Anak sebagai titipan dari Allah harus dididik dan diarahkan agar beriman 

kepada Allah, serta diberikan bimbingan yang baik demi masa depannya. Jika anak 

dibiasakan melakukan kebaikan maka anak akan tumbuh menjadi orang yang baik. 

Sebaliknya, jika anak dibiasakan melakukan keburukan dan ditelantarkan niscaya 

akan menjadi seseorang yang celaka dan binasa (Rahman, 2005:16). Fachrudin 

(2011) dalam artikelnya yang berjudul “Peranan Pendidikan Agama dalam Keluarga 

terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-anak” menuturkan bahwa anak yang 

berperilaku dan berkepribadian buruk dapat mengakibatkan merosotnya moral pada 

masyarakat. Salah satu penyebab buruknya kepribadian anak-anak yang dapat 

menimbulkan kemerosotan moral adalah kurang tertanamnya nilai-nilai keimanan 

pada anak-anak. Senada dengan pendapat dari Daradjat (2005:43) yang 

mengungkapkan bahwa pada dasarnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, 

pengalaman, latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecil. Seseorang yang pada 

waktu kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan agama maka pada masa 

dewasanya tidak akan pernah merasakan pentingnya agama dalam hidupnya. 
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Sangat dibenarkan bahwa peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama 

Islam pada anak sangat penting karena pendidikan keluarga merupakan pendidikan 

dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Sesuai dengan hasil penelitian dari 

Bartkowski dkk (2008) bahwa keagamaan yang ada di lingkungan rumah 

berpengaruh positif terhadap perkembangan psikologis dan penyesuaian sosial pada 

anak usia dini. Namun, pendidikan agama yang diberikan di lembaga pendidikan 

formal juga berpengaruh terhadap pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Seperti 

pendapat dari Daradjat (2005:129) bahwa usia kanak-kanak adalah usia yang paling 

subur dalam menanamkan rasa agama pada anak, usia pengembangan kebiasaan-

kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama melalui perlakuan dari pendidik. 

Keyakinan dan kepercayaan pendidik akan mewarnai pertumbuhan agama pada anak. 

Menurut Arifin (2008:58), pembentukan jiwa keagamaan pada anak bergantung 

pada kemampuan pendidik untuk menimbulkan ketiga proses, yaitu: pertama, 

pendidikan agama yang diberikan harus dapat menarik perhatian anak. Guru dapat 

merencanakan materi, metode, dan alat-alat bantu yang memungkinkan dapat 

menarik perhatian anak. Kedua, guru harus mampu memberikan pemahaman tentang 

materi yang diberikan. Pemahaman ini akan lebih mudah diserap jika pendidikan 

agama yang diberikan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Ketiga, 

penerimaan anak terhadap materi pendidikan agama yang diberikan. Penerimaan ini 

berkaitan dengan hubungan antara materi dengan kebutuhan dan nilai bagi kehidupan 

anak. 
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Seperti yang dilakukan oleh guru di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang, yaitu 

guru merencanakan baik dari kegiatan yang akan dilakukan maupun metode dan 

media yang akan digunakan. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam, guru selalu menyiapkan rencana pembelajaran hingga berlangsungnya 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam, guru menerapkan strategi-strategi agar dapat 

mecapai tujuan. Sesuai pendapat yang dinyatakan oleh Idrus (2011) dalam artikelnya 

yang berjudul “Strategi Pembelajaran Tanpa Kekerasan” bahwa pendidik sudah 

selayaknya merancang sebuah desain pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat 

merangsang peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

Senada yang dijelaskan oleh Salleh (2013) dalam artikelnya yang berjudul 

“Strategizing Islamic Education” bahwa perlu dilakukan strategi untuk dapat 

merealisasikan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Strategi yang harus dilakukan 

adalah dimulai dari lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Di dalam lembaga 

pendidikan Islam harus tertanam kuat pondasi Islam dan direfleksikan ke dalam 

seluruh kegiatannya baik dari manajemen maupun pengajarannya. Strategi berikutnya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendidikan Islam adalah mencapai visi 

dan misi lembaga pendidikan melalui upaya-upaya inovatif. 

Bukan hal yang mudah bagi guru dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam 

kepada anak. Selain melalui bimbingan dan latihan yang mantap, penanaman nilai-

nilai agama Islam kepada anak memerlukan perhatian dan pemahaman yang lebih 

karena setiap anak adalah individu yang unik. Setiap anak memiliki tahap 
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perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu strategi 

dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak. Hal ini dimaksudkan agar 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang diberikan sesuai dengan tahap 

perkembangan anak dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Peneliti memilih KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang sebagai tempat penelitian 

karena di lembaga ini concern terhadap penanaman nilai-nilai agama Islam kepada 

anak didiknya sesuai dengan visi dan misinya. Pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

juga dilakukan secara intensif, yaitu dengan diadakannya kelas religi. Selain itu 

terdapat juga guru khusus untuk pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang disebut 

dengan guru religi. Berbeda dengan lembaga pendidikan prasekolah lainnya yang 

pernah diamati oleh peneliti. Sesuai pengalaman yang diperoleh peneliti saat 

melakukan observasi adalah pembelajaran nilai-nilai agama Islam belum dilakukan 

secara intensif. Lembaga yang masih menggunakan model pembelajaran klasikal atau 

area belum mengadakan pembelajaran nilai-nilai agama Islam secara khusus. 

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dalam memberikan bimbingan dan 

latihan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak diperlukan suatu 

strategi pembelajaran. Tanpa strategi yang jelas, kegiatan pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Maka dari itu penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pembelajaran Nilai-nilai Agama 

Islam pada Anak Usia 4-5 Tahun di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang Tahun 

Ajaran 2013/2014”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam untuk anak usia 4-5 

tahun dilaksanakan di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang? 

1.2.2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam untuk anak usia 4-5 tahun di KB-TK Siti Sulaechah 

04 Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

pada anak usia 4-5 tahun di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang. 

1.3.2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam pada anak usia 4-5 tahun di KB-TK Siti 

Sulechah 04 Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, yaitu 

mengenai strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini. 

Demikian juga dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1.4.2.1. Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi orangtua akan 

pentingnya penanaman nilai-nilai agama Islam untuk anak, sehingga penanaman 

nilai-nilai agama Islam juga diberikan di lingkungan keluarga anak sebagai tindak 

lanjut dari apa yang telah diberikan di sekolah. 

1.4.2.2. Guru atau Pendidik 

Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan 

kualitas guru dalam memberikan alternatif strategi lainnya dalam menanamkan 

nilai-nilai agama Islam di sekolah, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai 

dengan optimal.  

1.4.2.3. Masyarakat  

Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kesadaran bahwa masyarakat juga berperan penting dalam 
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menanamkan nilai-nilai agama Islam untuk anak. Penanaman nilai-nilai agama 

Islam dilakukan secara terpadu, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. 

 

1.5. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahan penafsiran dalam memahami pembahasan-pembahasan yang diuraikan 

dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:  

1.5.1. Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses memberdayakan semua potensi peserta didik 

untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Untuk dapat mewujudkan proses 

pembelajaran tersebut perlu diupayakan suatu strategi agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. Strategi digunakan untuk memperoleh suatu kesuksesan 

atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Hamruni, 2012:1). Menurut 

Iskandarwassid dan Sunendar (2008:8), strategi pembelajaran diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan pengajar dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Di dalam penelitian ini 

strategi pembelajaran yang dimaksud mencakup tiga variabel (Wena, 2009), yaitu 

strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. 
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1.5.2. Nilai Agama Islam 

Nilai atau value (bahasa Inggris) atau valere (bahasa Latin) mempunyai arti 

berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan kuat (Sjarkawi, 2008:29). Nilai 

dijadikan acuan bagi individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu yang 

dipandang baik dan buruk, benar dan salah, berharga dan tidak berharga. Salah satu 

acuan yang digunakan oleh individu atau masyarakat dalam bertingkah laku adalah 

nilai agama.  

Di dalam penelitian ini agama yang dimaksud adalah agama Islam. Nilai 

agama Islam adalah tata aturan yang menjadi pedoman atau acuan manusia dalam 

berperilaku secara lahiriah dan rohaniah, yaitu sesuai dengan aturan dan hukum 

yang diajarkan oleh agama Islam. Pada penelitian ini penanaman nilai-nilai agama 

Islam untuk anak usia dini mencakup tiga aspek, yaitu nilai-nilai keimanan, nilai-

nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. 

1.5.3. Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia nol sampai enam 

tahun (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Anak usia dini 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak berusia empat sampai lima tahun 

yang mengikuti program pendidikan anak usia dini dalam bentuk formal, yaitu 

Taman Kanak-kanak. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Hakikat Strategi Pembelajaran 

2.1.1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Sebelum dibahas secara lanjut tentang strategi pembelajaran, akan dibahas 

terlebih dahulu tentang pembelajaran. Kata pembelajaran yang mendapatkan 

imbuhan “pem” dan “an” merupakan “proses, cara, atau perbuatan yang 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar” (KBBI Online diakses pada tanggal 

27 Agustus 2013 dalam kbbi.web.id).  

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan 

kemampuan baru. Kata pembelajaran adalah terjemahan dari instruction. 

Instruction adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi pembelajar 

sedemikian rupa sehingga pembelajar itu memperoleh kemudahan (Briggs dalam 

Achmad dan Anni, 2009:193). Mengajar atau teaching merupakan bagian dari 

pembelajaran (instruction), dimana peran pendidik lebih ditekankan sebagai 

fasilitator, yaitu bagaimana merancang sumber dan fasilitas yang tersedia untuk 

digunakan dan dimanfaatkan peserta didik dalam mempelajari sesuatu (Gagne 

dalam Hamruni, 2012:43). 

Pada hakikatnya mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan materi 

pelajaran tetapi juga proses mengatur lingkungan supaya peserta didik belajar.
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Makna mengajar inilah yang sering diistilahkan dengan pembelajaran. Hamruni 

(2012:44) dalam bukunya Strategi Pembelajaran menjelaskan beberapa 

karakteristik dari mengajar sebagai proses mengatur lingkungan, yaitu sebagai 

berikut: 

2.1.1.1. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik (student oriented) dan 

peran pendidik sebagai fasilitator agar peserta didik mau dan mampu 

belajar. 

2.1.1.2. Peserta didik sebagai subjek belajar yang dianggap sebagai organisme 

yang aktif, yang memiliki potensi untuk berkembang. 

2.1.1.3. Proses pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas saja, tetapi dapat 

berlangsung dimana saja. 

2.1.1.4. Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan, yaitu proses 

perubahan tingkah laku yang lebih luas. 

Achmad dan Anni (2009:192) mendiskripsikan pembelajaran sebagai berikut: 

2.1.1.1. Usaha pendidik membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku peserta didik. 

2.1.1.2. Cara pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berpikir agar memahami apa yang dipelajari. 
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2.1.1.3. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi peserta didik untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk 

mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap individu 

mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

kegiatan terencana yang dilakukan pendidik dalam mengondisikan peserta didiknya 

agar dapat belajar dengan baik dan aktif. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengondisikan peserta didik belajar adalah dengan mengupayakan strategi, metode, 

dan pendekatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan suatu kegiatan baik bersifat operasional maupun non operasional 

harus disertai dengan perencanaan yang memiliki strategi yang baik dan sesuai 

sasaran. Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti 

sebagai taktik yang berasal dari kata strategem, yaitu taktik tipuan dalam 

peperangan. 

Pada mulanya kata strategi sering digunakan dalam dunia militer atau 

peperangan. Di dalam peperangan digunakan strategi peperangan dengan 

menggunakan sumber daya tentara, peralatan perang, siasat peperangan, taktik dan 

teknik peperangan, dan waktu yang tepat untuk melakukan sebuah serangan untuk 
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satu tujuan, yaitu memenangi peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh 

suatu kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Hamruni, 2012:1). 

Jadi, di dalam menyusun strategi perlu diperhitungkan berbagai faktor, baik dari 

dalam maupun dari luar. Menurut Wena (2009:2) strategi berarti “cara dan seni 

menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu”.  

Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang 

tidak selalu sama. Di dalam konteks pembelajaran, strategi adalah pendekatan 

umum mengajar yang berlaku dalam berbagai bidang materi dan digunakan untuk 

memenuhi berbagai tujuan pembelajaran (Egen dan  Kauchak, 2012:6). Sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Mujiono dalam Iskandarwassid dan Sunendar 

(2008:8): 

…. Dihubungkan dengan pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai pola 

pola umum kegiatan pengajar dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada empat 

strategi dasar dalam pembelajaran, yaitu mengidentifikasi apa yang 

diharapkan, memilih sistem pendekatan, memilih dan menetapkan prosedur, 

metode, dan teknik pembelajaran, menetapkan norma-norma dan batas 

minimal keberhasilan. 

 

Menurut Hamruni (2012:1) dalam bukunya Strategi Pembelajaran 

menyatakan bahwa strategi diartikan sebagai “a plan, method, or series of activities 

designed to achieves a particular education goal”. Strategi pembelajaran diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jika dihubungkan dengan konteks belajar 

mengajar, strategi berarti pola umum aktivitas yang dilakukan pendidik dan peserta 
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didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Konsep strategi menunjuk pada 

karakteristik rentetan perbuatan pendidik dan peserta didik di dalam kegiatan 

belajar mengajar.  

Menurut Kemp (1995) dalam Hamruni (2012:2), strategi pembelajaran adalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dick dan Carey (1990) 

juga menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri dari seluruh komponen materi 

pembelajaran dan tahapan kegiatan belajar yang digunakan pendidik untuk 

membantu peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran tertentu (Hamruni, 

2012:3). 

Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan karena 

konsep-konsep tentang strategi pembelajaran tidak mudah untuk diterapkan. 

Sebagai suatu seni, strategi pembelajaran kadang-kadang secara implisit dimiliki 

oleh seseorang tanpa pernah belajar secara formal tentang ilmu strategi 

pembelajaran. Pendidik harus tetap mengembangkan kreatifitas dan inovatif dalam 

mengajar karena strategi merupakan bagian yang terpenting dalam pembelajaran. 

Tanpa strategi yang jelas, kegiatan pembelajaran tidak dapat berlangsung secara 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

adalah tahapan kegiatan yang dilakukan pendidik dalam mewujudkan kegiatan 
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belajar yang efektif dan efisien agar dapat mempengaruhi peserta didik mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.2. Komponen Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada 

seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai 

tujuan. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah semua 

komponen harus diorganisasikan sehingga antar komponen terjadi kerjasama. 

Menurut Hamruni (2012:11), komponen yang meliputi strategi pembelajaran antara 

lain: 

2.1.2.1. Guru atau Pendidik 

Guru merupakan faktor yang terpenting karena sebagai pelaku 

pembelajaran. Komponen guru tidak dapat direkayasa oleh komponen lain, tetapi 

guru dapat merekayasa komponen lain menjadi bervariasi. Tujuan dari 

merekayasa pembelajaran tersebut adalah untuk membentuk lingkungan belajar 

peserta didik supaya nanti peserta didik dapat memperoleh suatu hasil belajar 

yang sesuai dengan harapan. Menurut Majid (2009:123), guru adalah orang yang 

bertugas membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan sehingga dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa kewajiban guru adalah “merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai 
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dan mengevaluasi hasil pembelajaran”. Jadi, untuk dapat melaksanakan 

kewajibannya, seorang guru juga harus meningkatkan kompetensi yang 

dimilikinya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsinya 

sebagai guru sehingga kompetensi yang dimiliki menunjukkan kualitas guru yang 

sebenarnya. 

2.1.2.2. Peserta Didik 

Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk 

mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki agar menjadi nyata guna 

mencapai tujuan belajar. Sebagai pusat dari suatu kegiatan belajar (student 

centered), peserta didik diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran supaya proses pembelajaran lebih berhasil dan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran (Uno, 2008:6). Di dalam menerapkan strategi pembelajaran, 

peserta didik juga merupakan salah satu hal yang berpengaruh. Guru dalam 

melaksanakan strategi pembelajaran harus memperhatikan karakteristik peserta 

didik, seperti motivasi, bakat, minat, kemampuan awal, gaya belajar, kepribadian, 

dan sebagainya (Wena, 2009:15). 

2.1.2.3. Tujuan 

Tujuan merupakan suatu hal atau cita-cita yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagai unsur yang penting dalam suatu kegiatan, 

maka dalam kegiatan apa pun tujuan tidak dapat diabaikan. Begitu juga dalam 
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pembelajaran, tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran (Hamruni, 2012:12). Menurut Roestiyah dalam Djamarah dan Zain 

(1997:49), tujuan pembelajaran adalah deskripsi tentang penampilan perilaku 

(performance) yang diharapkan dari peserta didik setelah mempelajari yang 

diajarkan oleh pendidik. Penentuan tujuan merupakan hal yang penting dalam 

pemrograman pembelajaran. Tujuan adalah komponen yang dapat mempengaruhi 

komponen pembelajaran lain, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, 

pemilihan metode, alat, sumber, dan alat evaluasi. Semua komponen tersebut 

harus bersesuaian dan didayagunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan 

seefisien mungkin. Jika, salah satu komponen tidak sesuai dengan tujuan, maka 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2.1.2.4. Bahan Pelajaran 

Suharsimi (1990) dalam Hamruni (2012:12) menyatakan bahwa bahan 

pelajaran merupakan komponen inti yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran 

yang diupayakan untuk dapat dikuasai peserta didik. Bahan pelajaran sebagai 

sumber belajar adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran 

(Djamarah dan Zain, 1997:50). Oleh karena itu, pendidik harus memiliki dan 

menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan untuk peserta didik karena 

tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. 
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Jenis bahan pelajaran menurut Majid (2009:174) dapat dikelompokkan 

menjadi empat, yaitu: 

2.1.2.4.1. Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja 

siswa, brosur, leaflet, foto atau gambar, dan sebagainya. 

2.1.2.4.2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 

2.1.2.4.3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, 

film. 

2.1.2.4.4. Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compact 

disk interaktif.  

2.1.2.5. Kegiatan Pembelajaran 

Dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai optimal. Kegiatan belajar mengajar adalah inti 

kegiatan dalam pendidikan karena segala sesuatu yang telah diprogramkan akan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar (Djamarah dan Zain, 1997:51). Di 

dalam kegiatan belajar mengajar inilah terdapat interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik. Di dalam interaksi tersebut peserta didik yang lebih aktif dan 

pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator. 
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2.1.2.6. Metode  

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh pendidik dan 

penggunaannya sangat bervariasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

(Djamarah dan Zain, 1997:53). Menurut Majid (2009:136) terdapat beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode, yaitu (1) berpusat kepada 

peserta didik, (2) belajar dengan melakukan (learning by doing), (3) 

mengembangkan kemampuan sosial, (4) mengembangkan keingintahuan dan 

imajinasi, (5) mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan 

masalah. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran 

adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemecahan 

masalah, metode kisah, dan sebagainya. 

2.1.2.7. Alat  

Alat merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut Marimba, alat mempunyai fungsi, yaitu alat 

sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai 

tujuan, dan alat sebagai tujuan (Djamarah dan Zain, 1997:54).  

Menurut Djamarah dan Zain (1997:54), alat dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu alat dan alat bantu pengajaran. Alat berupa suruhan, perintah, 

larangan, dan sebagainya, sedangkan alat bantu pengajaran berupa globe, papan 

tulis, gambar, diagram, video, dan sebagainya. 
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2.1.2.8. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai rujukan 

dimana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Sumber belajar dapat diartikan 

sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, orang yang mengandung 

informasi yang daat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku (Majid, 2009:170). 

Sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut: 

2.1.2.8.1. Tempat atau lingkungan alam sekitar dapat dikategorikan sebagai 

sumber belajar apabila di tempat tersebut seseorang dapat melakukan 

belajar atau proses perubahan tingkah laku, seperti perpustakaan, 

pasar, museum, gunung, dan sebagainya. 

2.1.2.8.2. Benda dapat dikategorikan sebagai sumber belajar apabila benda 

tersebut memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi 

pserta didik, seperti candi, situs, dan benda peninggalan lainnya. 

2.1.2.8.3. Orang dapat dikategorikan sebagai sumber belajar apabila orang 

tersebut memiliki keahlian tertentu sehingga peserta didik dapat 

belajar sesuatu, seperti guru, polisi, dan ahli-ahli lainnya. 

2.1.2.8.4. Buku dapat dikategorikan sebagai sumber belajar apabila segala 

macam buku tersebut dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, 

seperti buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedia, dan 

sebagainya. 
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2.1.2.8.5. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, seperti peristiwa bencana, 

kerusuhan, dan peristiwa lainnya yang dapat digunakan guru sebagai 

sumber belajar. 

2.1.2.9. Evaluasi 

Evaluasi atau penilaian menurut Ralph Tyler dalam Yus (2011:39) adalah 

proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan 

bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Menurut Djamarah dan Zain 

(1997:59), evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut: 

2.1.2.9.1. Untuk memberikan umpan balik kepada pendidik sebagai dasar 

dalam memperbaiki proses belajar mengajar dan perbaikan program 

bagi peserta didik. 

2.1.2.9.2. Untuk memberikan angka yang tepat tentang kemajuan atau hasil 

belajar dari setiap peserta didik. 

2.1.2.9.3. Untuk menentukan peserta didik di dalam situasi belajar mengajar 

yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta 

didik. 

2.1.2.9.4. Untuk mengenal latar belakang (psikologis, fisik, dan lingkungan) 

peserta didik yang mengalami kesulitan, sehingga dapat digunakan 

dalam memecahkan kesulitan-kesulitan belajar yang timbul. 
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2.1.2.10. Situasi atau Lingkungan 

Lingkungan sangat mempengaruhi pendidik dalam menentukan strategi 

pembelajaran. Lingkungan dan iklim belajar yang kondusif dapat memberikan 

daya tarik bagi proses pembelajaran karena iklim belajar yang menyenangkan 

dapat membangkitkan semangat dan menumbuhkan aktivitas serta kreativitas 

peserta didik (Mulyasa dalam Majid, 2009:165). Menurut Mulyasa dalam Majid 

(2009: 166), lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai 

layanan dan kegiatan sebagai berikut: 

2.1.2.10.1. Memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun cepat 

dalam melakukan tugas pembelajaran. Pilihan dan pelayanan 

individual bagi peseta didik, terutama yang lambat belajar akan 

membangkitkan semangat belajar mereka. 

2.1.2.10.2. Memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang 

berprestasi atau berprestasi rendah. 

2.1.2.10.3. Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, 

dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara 

optimal. 

2.1.2.10.4. Menciptakan suasana kerjasama saling menghargai, baik antar 

peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik. 

2.1.2.10.5. Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan 

pembelajaran.  
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2.1.2.10.6. Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab 

bersama antara peserta didik dengan pendidik, sehingga pendidik 

lebih banyak bertindak sebagai fasilitator. 

2.1.2.10.7. Mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang 

menekankan pada evaluasi diri. Dalam hal ini, pendidik harus 

mampu membantu peserta didik untuk menilai bagaimana mereka 

memperoleh kemajuan dalam proses belajar yang dilaluinya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komponen strategi 

pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Selain itu komponen-komponen 

strategi pembelajaran tersebut dapat mempengaruhi berlangsungnya proses 

pembelajaran karena semuanya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

strategi pembelajaran. 

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembelajaran 

Di dalam pembelajaran, penerapan suatu strategi pembelajaran sangatlah 

penting guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan 

maksimal. Wena (2009:14) berpendapat bahwa keberhasilan pendidik dalam 

menerapkan strategi pembelajaran ditentukan oleh kemampuan pendidik dalam 

menganalisis kondisi pembelajaran, meliputi tujuan pembelajaran, karakteristik 

peserta didik, kendala sumber atau media belajar, dan karakteristik bidang studi. 
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Selain ditentukan oleh kemampuan pendidik dalam menganalisis kondisi 

pembelajaran, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerapan suatu strategi 

pembelajaran (Iskandarwassid dan Sunendar, 2008:169). 

2.1.3.1. Karakteristik Peserta Didik 

Dalam penerapan strategi pembelajaran, pendidik harus memperhatikan 

karakteristik peserta didik karena peserta didik merupakan subjek yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik antara lain sebagai 

berikut: 

2.1.3.1.1. Kematangan mental dan kecakapan intelektual 

2.1.3.1.2. Kondisi fisik dan kecakapan psikomotorik 

2.1.3.1.3. Umur 

2.1.3.1.4. Jenis kelamin 

2.1.3.2. Kompetensi Dasar yang Diharapkan 

Iskandarwassid dan Sunendar (2008:170) memberikan pengertiannya 

tentang kompetensi dasar yang merupakan “pernyataan minimal atau memadai 

tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu 

aspek atau sub aspek mata pelajaran tertentu”. Di dalam penelitian ini kompetensi 

dasar yang dimaksud adalah Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) yang 

kemudian dikembangkan menjadi indikator. Tingkat pencapaian perkembangan 
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menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak 

pada rentang usia tertentu.  

Kompetensi dasar merupakan titik tolak dalam menentukan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan. Menurut Mulyasa (2009:213), kompetensi 

dasar yang dirumuskan harus bersifat jelas karena akan mempengaruhi dalam 

penetapan materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media 

pembelajaran, serta memberikan petunjuk terhadap penilaian. Selain bersifat 

jelas, kompetensi juga perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai 

sebagai wujud hasil belajar.  

2.1.3.3. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap oleh 

peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Secara umum bahan ajar memiliki 

sifat, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Berdasarkan sifat bahan ajar 

tersebut, pendidik harus cermat dalam menerapkan strategi pembelajaran. 

Berkaitan dengan penanaman nilai-nilai agama Islam untuk anak usia dini, dalam 

menyampaikan materi harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut 

(Muliawan, 2009:219): 

2.1.3.3.1. Menekankan pada aktivitas anak sehari-hari. 

2.1.3.3.2. Menekankan pentingnya keteladanan dari orangtua atau lingkungan 

luar keluarga, seperti sekolah. 

2.1.3.3.3. Mengutamakan kesesuaian dengan kurikulum. 
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2.1.3.3.4. Menggunakan prinsip developmentally appropriate practice. 

2.1.3.3.5. Materi pembelajaran tidak menyimpang dari prinsip-prinsip 

perkembangan anak. 

2.1.3.3.6. Dilakukan dengan prinsip monitoring yang rutin. 

2.1.3.3.7. Menggunakan strategi dan perencanaan pengembangan nilai-nilai 

agama. 

2.1.3.4. Waktu yang Tersedia 

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar, pendidik mengembangkan materi 

atau bahan ajar yang kemudian disampaikan dalam proses pembelajaran dengan 

menerapkan strategi pembelajaran. Agar strategi pembelajaran dapat mencapai 

kompetensi dasar dengan tepat, maka dibutuhkan alokasi waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya. Jika, strategi pembelajaran yang digunakan melebihi 

waktu yang sudah ditentukan, maka dapat terjadi bahan ajar ada yang tidak 

tersampaikan. Dengan demikian, kompetensi dasar peserta didik pun ada yang 

tidak bisa dicapai. 

2.1.3.5. Sarana dan Prasarana Belajar 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai peserta didik dalam belajar, 

misal buku, kamus, alat peraga, dan lain-lain. Prasarana adalah segala sesuatu 

yang dapat menunjang terselenggaranya proses pembelajaran, seperti 

laboratarium, ruang kelas, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui, bahwa tidak 

semua sekolah memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai. Dalam 
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kondisi seperti ini hendaknya pendidik tidak menyerah begitu saja dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai.  Pendidik harus dapat 

bersikap kreatif dalam mengembangkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana 

belajar dengan baik. Jadi, ketersediaan sarana dan prasarana belajar dapat 

mempengaruhi dalam menerapkan strategi pembelajaran karena dengan sarana 

dan prasarana belajar yang tidak memadai sangat sulit bagi pendidik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

2.1.3.6. Kemampuan dan Kecakapan Pendidik dalam Menggunakan Strategi 

Pembelajaran 

Pendidik sebagai pengajar dituntut untuk memiliki kemampuan atau 

kecakapan dalam menjalankan profesionalismenya. Hal ini dikarenakan supaya 

proses pembelajaran yang berlangsung dapat memberikan manfaat bagi peserta 

didik sehingga dapat mencapai kompetensi dasar dengan optimal. Selain itu, 

pendidik juga harus memiliki kemampuan dan penguasaan dalam menerapkan 

strategi pembelajaran. Kemampuan ini berkenaan dengan ketepatan memilih 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang selaras dan serasi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

strategi pembelajaran, yaitu karakteristik peserta didik, kompetensi dasar yang 

diharapkan, bahan ajar, waktu yang tersedia, sarana dan prasarana belajar, serta 

kemampuan pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran. Faktor-faktor 
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tersebut saling berkaitan, sehingga pendidik dalam menerapkan strategi 

pembelajaran diharapkan memperhatikan faktor-faktor tersebut. 

 

2.2. Hakikat Nilai Agama Islam 

2.2.1. Pengertian Nilai 

Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat-sifat yang 

penting bagi kemanusiaan. Nilai adalah sesuatu yang memberikan makna pada 

hidup, yaitu titik tolak, isi, dan tujuan (Steeman dalam Sjarkawi, 2008:29). Nilai 

adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan 

seseorang. Nilai selalu menyangkut tindakan sehingga nilai seseorang diukur 

melalui tindakan. Nilai-nilai itu merupakan sebuah bagian kenyataan yang tidak 

bisa diabaikan. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan 

perbuatan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk kaidah atau norma 

sehingga menjadi suatu perintah, imbauan, anjuran, keharusan, dan larangan. 

Segala sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan nilai 

kegunaan merupakan nilai-nilai yang diperintahkan, dianjurkan, dan diharuskan. 

Segala sesuatu yang tidak benar, tidak baik, dan tidak indah merupakan nilai-nilai 

yang dilarang dan harus dijauhi.  

Sejalan dengan Hakim (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku 

Siswa SDIT Al-Muttaqin Tasikmalaya” mengungkapkan  bahwa nilai diyakini 
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kebenarannya dan dijadikan acuan bagi individu dan masyarakat dalam menentukan 

sesuatu yang dipandang baik dan buruk, benar dan salah, berharga dan tidak 

berharga, sehingga nilai merupakan bagian dari kepribadian individu yang 

berpengaruh terhadap penentuan tingkah laku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah acuan atau landasan bagi masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan yang 

diperintahkan, dianjurkan, dan diharuskan. 

2.2.2. Pengertian Nilai Agama Islam 

Nilai agama atau nilai religius adalah nilai yang bersumber dari keyakinan diri 

seseorang akan Tuhannya (Sjarkawi, 2008:31). Nilai agama mempunyai posisi yang 

tertinggi dan mutlak daripada nilai-nilai lainnya yang ada di masyarakat. Arifin 

(2003:126-127) menyatakan bahwa nilai agama mengandung dua aspek, yaitu 

aspek normatif (kaidah atau pedoman) dan operatif (landasan amal perbuatan). 

Ditinjau dari aspek normatif nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori, 

yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, diridai dan dikutuk oleh Allah. 

Ditinjau dari aspek operatif nilai tersebut menjadi prinsip standarisasi perilaku, 

yaitu: 

2.2.2.1. Wajib atau fardu, yaitu jika dikerjakan orang mendapat pahala dan jika 

ditinggalkan orang akan mendapat siksa Allah. 

2.2.2.2. Sunnah atau mustahab, yaitu jika dikerjakan orang akan mendapat pahala 

dan jika ditinggalkan orang tidak akan mendapatkan siksa. 
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2.2.2.3. Mubah atau jaiz, yaitu jika dikerjakan orang tidak akan mendapatkan 

pahala dan tidak akan disiksa, begitu juga sebaliknya jika ditinggalkan 

orang tidak akan disiksa dan tidak diberikan juga pahala oleh Allah. 

2.2.2.4. Makruh, yaitu jika dikerjakan orang tidak akan disiksa hanya saja tidak 

disukai oleh Allah, dan jika ditinggalkan orang akan mendapatkan 

pahala. 

2.2.2.5. Haram, yaitu jika dikerjakan orang akan mendapatkan siksa dari Allah 

dan jika ditinggalkan orang akan mendapatkan pahala. 

Nilai-nilai agama Islam sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, baik 

sebagai individu pribadi maupun sosial, karena tanpa nilai tersebut manusia akan 

menjadi rendah di hadapan Allah. Setiap tingkah laku manusia hendaknya 

mengandung nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah serta 

harus selalu dicerminkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Agar kehidupannya 

menjadi teratur karena mempunyai panutan yang bersumber dari agama Islam 

tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa nilai agama 

Islam adalah tata aturan yang menjadi pedoman manusia dalam berperilaku secara 

lahiriah dan rohaniah, yaitu sesuai dengan aturan dan hukum yang diajarkan oleh 

agama Islam sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia dapat mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. 
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2.2.3. Aspek-aspek Nilai Agama Islam pada Anak Usia Dini 

Aturan yang bersumber dari sang pencipta tentu adalah hal yang sangat 

esensial bagi kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut bersifat sempurna dan 

mengandung kebenaran yang tinggi yang tidak dapat dibuat oleh manusia itu 

sendiri. Manusia sangat membutuhkan ajaran dan nilai-nilai agama dalam 

kehidupannya supaya tidak salah dalam bertingkah dan tidak sesat dalam 

melangkah. Hal inilah yang perlu diberikan kepada anak-anak, baik melalui jalur 

pendidikan formal seperti Taman Kanak-kanak maupun informal di lingkungan 

keluarga, agar mereka terbiasa dengan aturan kehidupan yang dilandasi ajaran dan 

nilai-nilai agama. Penanaman nilai-nilai keagamaan yang dilakukan kepada anak 

sejak dini sangatlah penting dan menjadi pondasi yang kuat untuk menjalani 

jenjang pendidikan selanjutnya. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Daradjat 

(2005:129) bahwa usia kanak-kanak adalah usia yang paling subur dalam 

menanamkan rasa agama pada anak, usia pengembangan kebiasaan-kebiasaan yang 

sesuai dengan ajaran agama, melalui perlakuan dari orangtua dan pendidik. 

Keyakinan dan kepercayaan pendidik PAUD akan mewarnai pertumbuhan agama 

pada anak. 

Ruang lingkup agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan 

manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan 

makhluk lain, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. 
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Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, ruang lingkup 

pengajaran agama di TK atau lembaga lainnya adalah menanamkan pada anak 

tentang nilai-nilai agama dan moral. Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) yang 

penting pada anak usia TK (4-5 tahun) adalah sudah dapat: 

2.2.3.1. Mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya 

2.2.3.2. Menirukan gerakan beribadah 

2.2.3.3. Mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu 

2.2.3.4. Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk 

2.2.3.5. Membiasakan diri berperilaku baik 

2.2.3.6. Mengucapkan salam dan membalas salam 

Secara garis besar penanaman nilai-nilai agama Islam untuk anak usia dini 

menyentuh tiga aspek, yaitu nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai 

akhlak yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

2.2.3.1. Nilai-nilai Keimanan 

Iman berarti percaya. Pengembangan nilai-nilai keimanan berarti proses 

belajar mengajar tentang berbagai aspek kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan 

terhadap ajaran Islam. Beriman kepada Allah mengandung pengertian percaya 

dan meyakini akan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan terpuji. Adapun ruang 

lingkup pengembangan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT meliputi rukun 

iman, yaitu: 
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2.2.3.1.1. Iman kepada Allah 

2.2.3.1.2. Iman kepada para Rasul 

2.2.3.1.3. Iman kepada para malaikat 

2.2.3.1.4. Iman kepada kitab suci 

2.2.3.1.5. Iman kepada hari akhirat 

2.2.3.1.6. Iman kepada qadha dan qadhar 

Penanaman nilai-nilai keimanan di sekolah rendah terbatas pada 

memperkenalkan nama-nama istilah saja (Daradjat, 2008:67). Di Taman Kanak-

kanak, penanaman nilai-nilai keimanan dapat dilakukan dengan mengenalkan 

ciptaan-ciptaan Allah, seperti manusia, bumi, langit, manusia, hewan, dan 

sebagainya. 

2.2.3.2. Nilai-nilai Ibadah 

Dalam pengertian luas, ibadah adalah segala bentuk pengabdian yang 

ditujukan kepada Allah semata yang diawali oleh niat. Terdapat bentuk 

pengabdian yang secara tegas digariskan oleh syariat Islam, seperti shalat, puasa, 

zakat, haji. Ada juga yang tidak digariskan cara pelaksanaannya dengan tegas, 

tetapi diserahkan saja kepada yang melakukannya dengan prinsip ibadahnya tidak 

ketinggalan, seperti bersedakah, membantu orang yang sangat membutuhkan 

bantuan. Ibadah dalam arti khusus adalah suatu upacara pengabdian yang sudah 

digariskan oleh syariat Islam, baik bentuk, cara, waktu, dan sebagainya, serta 

syarat dan rukunnya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Di dalam 
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pengajaran ibadah, ibadah pokok yang merupakan rukun Islam yang harus 

diajarkan. Tetapi ibadah shalat yang diangap paling utama karena shalat 

dipandang sebagai tiang agama. 

Di lembaga PAUD seperti Taman Kanak-kanak atau lainnya tidak semua 

materi ibadah diajarkan secara terperinci namun diajarkan intinya saja. Dan yang 

paling penting dalam pengajaran ibadah untuk anak usia dini adalah dapat 

melakukan ibadah dengan mudah dan sederhana. Selanjutnya anak didorong agar 

senang melakukan ibadah sehingga dapat menjadi kebiasaan baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, rasa keagamaan perlu ditanamkan terlebih 

dahulu daripada materi ibadah itu sendiri. 

2.2.3.3. Nilai-nilai Akhlak 

Sejalan dengan usaha membentuk dasar keimanan yang kuat, maka 

diperlukan juga usaha membentuk akhlak yang mulia. Menurut Imam Ghazali 

dalam Daradjat (2008:68), akhlak adalah suatu istilah tentang bentuk batin yang 

tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk berbuat bertingkah laku, 

bukan karena suatu pemikiran atau pertimbangan. Pengajaran akhlak berarti 

pengajaran tentang bentuk batin seseorang yang terlihat dari tingkah lakunya, 

baik itu terpuji atau tercela. 

Pada anak usia dini, penanaman nilai-nilai akhlak ini diberikan melalui 

teladan dan kegiatan pembiasaan sehari-hari. Teladan akan sifat baik dan terpuji 

biasanya dicontohkan langsung oleh guru-gurunya atau dilakukan dengan 
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memberikan cerita para pahlawan atau tokoh agama yang banyak memperlihatkan 

sifat-sifat terpuji.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama yang 

dapat ditanamkan kepada anak sejak dini adalah nilai keimanan, nilai ibadah, dan 

nilai akhlak. Penanaman nilai-nilai agama kepada anak sejak dini agar anak 

senantiasa menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan agama. Selain itu 

agar nantinya setelah dewasa mengalami keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan antara hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan 

diri sendiri, dengan makhluk lain, dan dengan lingkungannya. 

2.2.4. Metode Pembelajaran Nilai Agama Islam pada Anak Usia Dini  

Kata metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqah yang berarti 

langkah-langkah strategis untuk melakukan suatu pekerjaan. Ahmad Tafsir dalam 

Mahmud (2013:157) menjelaskan bahwa metode sebagai cara yang tepat dan cepat 

dalam mengerjakan sesuatu, maka ukuran kerja dalam satu metode harus 

diperhitungkan secara ilmiah. Kaitannya dengan pembelajaran, metode adalah cara 

melakukan proses pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

dengan mudah, cepat, menyenangkan, dan bermakna (Salim, 2013:254).  

Di dalam proses pembelajaran diperlukan metode-metode pembelajaran yang 

mampu menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak sehingga anak tidak hanya tahu 

tentang nilai tetapi juga diharapkan mampu melaksanakan nilai tersebut. Pemilihan 

suatu metode pembelajaran yang tepat harus berdasarkan pada prinsip dan 
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pertimbangan penggunaannya. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya tidak ada satu 

metode yang paling baik, setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Berikut ini akan dijelaskan beberapa metode pembelajaran dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak, antara lain: 

2.2.4.1. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan cara mengajar dimana guru 

memperlihatkan kepada seluruh peserta didik tentang suatu benda asli, benda 

tiruan, atau suatu proses. Guru dalam menggunakan metode ini sebaiknya 

dilakukan pada tempat dan situasi yang sesungguhnya (Suwarna, 2005:112). 

2.2.4.2. Metode Dialog atau Percakapan 

Dialog adalah percakapan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara 

silih berganti mengenai satu topik, dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan 

yang dikehendaki (An Nahlawi, 1995:205). Melalui metode dialog ini 

memberikan manfaat bagi pendengar atau pembaca, dimana pembaca yang 

menyimak dengan benar materi dialog akan memperoleh nilai lebih berupa 

penambahan wawasan atau penegasan identitas diri. Dan, kemudian dari dialog 

tersebut diharapkan pendidik dapat mengembangkan afeksi, penalaran, dan 

perilaku ketuhanan pada anak didik.  

2.2.4.3. Metode Kisah 

Metode kisah atau cerita adalah metode mendidik yang bertumpu pada 

bahasa, baik lisan maupun tertulis yang pada dasarnya untuk menyampaikan 
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pesan (Salim, 2013:261). Kisah sebagai metode pendukung pelaksanaan 

pendidikan mempunyai peranan yang penting, karena di dalam kisah terdapat 

berbagai keteladanan dan nilai edukasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

keimanan anak didik untuk berbuat kebaikan. Kisah atau cerita yang banyak 

mengandung nasehat, pelajaran, dan petunjuk sangat efektif untuk menciptakan 

suasana interaksi pendidikan yang baik. Untuk anak usia dini dapat diberikan 

kisah-kisah perjuangan, kisah para nabi dan rasul, kisah tentang kasih sayang 

kepada binatang, tentang lingkungan, dan sebagainya. 

2.2.4.4. Metode Amtsal (Perumpaan) 

Metode perumpaan sangat baik digunakan pendidik dalam menanamkan 

nilai-nilai Islam kepada anak didiknya. Penerapan metode perumpaan ini hampir 

sama dengan metode kisah, yaitu dengan berceramah atau berkisah atau membaca 

teks (Ahmad Tafsir dalam Mahmud, 2013:160). 

2.2.4.5. Metode Keteladanan 

Pendidikan dengan keteladanan pada dasarnya tidak memberikan 

pemahaman secara verbal saja tetapi memberikan contoh secara langsung kepada 

anak mengenai akhlak baik dan buruk. Hal ini dikarenakan anak senang meniru, 

baik itu yang baik maupun yang jelek juga ia tiru. Pada umumnya anak meniru 

orang yang berada dekat di lingkungannya, yaitu orangtua dan pendidik. Orangtua 

dan pendidik adalah orang yang menjadi teladan bagi anak. Mula-mula setiap 

anak mengagumi orangtuanya, sehingga anak meniru semua perilaku 
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orangtuanya. Selanjutnya, di sekolah maka anak mulai meniru apa pun yang 

dilakukan pendidik. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan teladan yang 

baik kepada anak agar penanaman nilai-nilai Islam menjadi lebih efektif dan 

efisien (Mahmud, 2013:161). 

2.2.4.6. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang secara sengaja dilakukan terus-menerus 

agar menjadi sebuah kebiasaan. Metode ini menurut para ahli sangat efektif dalam 

pembinaan dan penanaman karakter dan kepribadian anak. Sejalan dengan 

Ahmad Tafsir dalam Mahmud (2013:162), metode ini sangat efektif untuk 

menguatkan hafalan-hafalan doa dan ayat pilihan pada anak didik. Tidak hanya 

dalam hal materi hafalan saja yang perlu dibiasakan, tetapi juga perilaku terpuji, 

seperti disiplin, giat belajar, ikhlas, jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. 

2.2.4.7. Metode Sosio Drama (Bermain Peran) 

Bermain peran menekankan pada keikutsertaan anak didik dalam 

memainkan peranan di dalam mendramakan masalah-masalah sosial. Metode ini 

dapat digunakan dalam pendidikan agama terutama dalam bidang akhlak. 

Misalnya, dalam menerangkan bagaimana sikap seorang muslim terhadap fakir 

miskin. Di dalam menerapkan metode bermain peran ini harus mempunyai tujuan 

yang jelas tentang watak yang hendak ditanamkan (Salim, 2013:266). 
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2.3. Perkembangan Agama Anak Usia Dini 

2.3.1. Pengertian Anak Usia Dini 

Hadisubroto dalam Mahmud (2013:131) menyatakan bahwa dilihat dari 

perkembangan usianya, anak dapat dibagi menjadi enam periode, yaitu: Periode 

pertama, usia 0-3 tahun, dimana terjadi perkembangan fisik penuh. Periode kedua, 

usia 3-6 tahun, dimana yang berkembang adalah bahasanya. Periode ketiga, usia 6-

9 tahun, yaitu masa social imitation (masa mencontoh). Periode keempat, usia 9-12 

tahun, yang disebut sebagai periode second star of individualization (tahap 

individual). Periode kelima, usia 12-15 tahun, yang disebut social adjustment 

(penyesuaian diri secara sosial). Periode keenam, usia 15-18 tahun, periode ini 

merupakan masa penentuan hidup. 

Adapun yang dimaksud dengan anak usia dini adalah mereka yang berusia nol 

sampai enam tahun (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). 

Menurut The National Association for Education of Young Children, anak usia dini 

adalah mereka yang berusia nol sampai delapan tahun (Patmonodewo, 2003:43). 

Hal ini sesuai dengan hasil konferensi UNESCO di Dakkar tentang batasan anak 

usia dini. 

Anak usia dini sering disebut sebagai masa emas perkembangan (golden age), 

dimana 80% fisik maupun otak anak tumbuh dengan pesat. Anak usia dini adalah 

kelompok anak yang unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan 

perkembangan khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. 
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Berdasarkan keunikan tersebut, Mansur (2005:88) membagi anak usia dini ke 

dalam tahapan seperti berikut: (a) masa bayi lahir sampai 12 bulan, (b) masa 

toddler atau batita usia 1-3 tahun, (c) masa prasekolah usia 3-6 tahun, (d) masa 

kelas awal SD usia 6-8 tahun. 

Anak usia dini sering dikenal dengan anak usia prasekolah. Hasenstab dan 

Horner dalam Mansur (2005:91) mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini 

dimulai dari usia tiga sampai enam tahun yang juga sering dikatakan dengan 

pendidikan prasekolah. Pada masa ini anak mengalami perkembangan yang pesat, 

baik fisik maupun psikis. 

Di Indonesia batasan mengenai anak usia dini merujuk pada usia nol sampai 

enam tahun, dimana pada usia tersebut belum memasuki pendidikan wajib Sekolah 

Dasar (SD). Untuk anak usia empat sampai lima tahun biasanya berada pada 

program Taman Kanak-kanak (TK). Taman Kanak-kanak adalah lingkungan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 

empat sampai enam tahun. Anak yang mengikuti program Taman Kanak-kanak 

berada pada masa persiapan, berbeda dengan yang dialaminya saat memulai 

pendidikan formal di kelas satu Sekolah Dasar (1 SD) (Hurlock, 1980:109). 

Anak pada usia ini sekaligus berada di masa kritis dalam tahapan kehidupan 

yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan masa 

yang tepat dalam peletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, 

sosial-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, 
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orangtua dan pendidik senantiasa menyiapkan kondisi dan memberikan stimulasi 

yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak 

tercapai secara optimal. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa anak usia 4-5 tahun 

termasuk dalam kategori anak usia dini (0-6 tahun), dimana pada masa tersebut 

anak mengalami masa emas (golden age), yaitu mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan otak yang pesat, sehingga perlu mendapatkan stimulasi yang tepat 

agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal. 

2.3.2. Perkembangan Agama Anak Usia Dini 

Semenjak dilahirkan anak telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat 

laten atau disebut dengan fitrah keagamaan. Fitrah keagamaan ini nantinya akan 

tampak fungsinya setelah berada pada tahap kematangan melalui proses bimbingan 

dan latihan. Tanda-tanda keagamaan pada diri anak akan tumbuh secara integral 

dengan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya. Berkenaan dengan hal 

tersebut, Jalaluddin dalam Arifin (2008:49) mengemukakan teori mengenai 

pertumbuhan agama pada anak antara lain: 

2.3.2.1. Rasa Ketergantungan (Sense of Dependent) 

Teori ini dikemukakan oleh Thomas yang menurutnya manusia dilahirkan di 

dunia ini memiliki empat keinginan, yaitu: keinginan untuk perlindungan 

(security), keinginan akan pengalaman baru (new experience), keinginan untuk 

mendapatkan tanggapan (response), dan keinginan untuk dikenal (recognation). 
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Berdasarkan empat keinginan tersebut, semenjak dilahirkan bayi hidup dalam 

ketergantungan, kemudian melampui pengalaman-pengalaman yang diterimanya 

dari lingkungan dan akhirnya terbentuk rasa keagamaan. 

2.3.2.2. Instink Keagamaan 

Menurut Woodworth dalam Arifin (2008:49), bayi yang dilahirkan sudah 

memiliki beberapa instink diantaranya instink keagamaan. Tindak keagamaan 

pada diri anak yang belum tampak dikarenakan beberapa fungsi kejiwaan yang 

menopang kematangan belum berfungsi sempurna. 

Di dalam bukunya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, Mansur (2005) 

menulis terdapat tiga fase atau tahapan dalam perkembangan agama anak, yaitu: 

2.3.2.1. The Fairy Tale Stage (Tingkat Dongeng) 

Fase ini dimulai dari anak usia tiga sampai enam tahun. Konsep mengenai 

Tuhan pada anak fase ini lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Pada 

tahap ini anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan perkembangan 

intelektualnya. Anak dalam menanggapi agama masih menggunakan konsep 

fantastis yang diliputi oleh dongeng yang kurang masuk akal, karena kehidupan 

anak pada masa ini banyak dipengaruhi kehidupan fantasi. 

2.3.2.2. The Realistic Stage (Tingkat Kenyataan) 

Tahap ini dimulai sejak anak masuk Sekolah Dasar sampai ke usia 

adolesense. Ide ketuhanan anak pada tahap ini sudah mencerminkan kepada 

konsep-konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Konsep ini timbul dari 
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lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. 

Pada masa ini ide keagamaan anak didasarkan atas dorongan emosional, sehingga 

mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis. 

2.3.2.3. The Individual Stage (Tingkat Individu) 

Anak pada tingkat ini memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sesuai 

dengan perkembangan usia mereka. Anak sudah mulai menentukan pilihan 

terhadap model agama tertentu. 

Dalam pemahaman konsep keagamaan anak pasti juga memahami sifat-sifat 

keagamaan pada anak yang tumbuh mengikuti pola ideas concept on outhority. 

Konsep keagamaan pada diri anak dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka, 

yaitu melihat dan mengikuti apa saja yang dikerjakan orang dewasa atau orangtua 

tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemaslhatan agama. Dengan demikian, 

bentuk dan sifat agama pada anak adalah sebagai berikut: 

2.3.2.1. Unreflective (tidak mendalam) 

Anak menerima ajaran agama dengan tanpa kritik. Pemahaman dan 

kemampuan anak dalam mempelajari nila-nilai agama sering menampilkan suatu 

hal yang tidak serius. Mereka dalam melaksanakan kegiatan ibadah bersikap 

kekanak-kanakan dan belum mampu memahami konsep agama secara mendalam. 

2.3.2.2. Egosentris 

Anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia 

perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan 
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pengalamannya. Semakin tumbuh maka semakin meningkat egoisnya. 

Sehubungan dengan itu, dalam masalah keagamaan anak telah menonjolkan 

kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang 

dari kesenangan pribadinya. 

2.3.2.3. Anthropomorphis 

Konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek 

kemanusiaan, sehingga dalam pikiran mereka Tuhan itu sama dengan manusia. 

Pada usia 6 tahun, anak mempunyai pandangan tentang Tuhan, yaitu Tuhan 

mempunyai wajah seperti manusia, telinganya lebar dan besar. Konsep seperti itu 

terbentuk sendiri berdasarkan fantasi mereka masing-masing. 

2.3.2.4. Verbalis dan Ritualis 

Perkembangan agama pada anak mula-mula tumbuh secara verbal. Secara 

verbal, mereka menghafal surat-surat pendek dan doa harian serta mengamalkan 

apa yang didapatnya melalui pengalaman atau yang diajarkan kepada mereka. 

Latihan-latihan yang bersifat verbalis dan ritualis (praktek/upacara keagamaan) 

merupakan hal yang penting dan merupakan salah satu ciri perkembangan agama 

pada anak. 

2.3.2.5. Imitatif 

Tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya adalah 

diperoleh melalui meniru. Mereka melaksanakan tindak keagamaan dari hasil 

melihat realitas di lingkungan, baik berupa pembiasaan atau pengajaran yang 
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intensif. Meniru dalam hal ini merupakan modal yang penting dalam pendidikan 

agama Islam pada anak. 

2.3.2.6. Rasa Heran 

Rasa kagum pada anak masih menunjukkan pada keindahan lahiriah saja, 

belum bersifat kritis dan kreatif. Hal ini merupakan langkah pertama bagi anak 

dalam mengenal suatu pengalaman baru (new experience). Rasa kagum mereka 

dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub pada anak-

anak. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan agama pada anak usia dini 

dipengaruhi oleh fantasi dan emosi mereka, hal ini sesuai dengan perkembangan 

intelektualnya. Semakin bertambah usia dan pengalamannya, maka semakin 

bertambah pula pengetahuan anak tentang agama. Pengetahuan agama anak 

berkembang melalui ucapan yang didengarnya, sikap dan perilaku yang dilihatnya, 

serta pengalaman yang diperolehnya dari meniru ucapan atau perbuatan dari 

orangtua dan orang dewasa lainnya. 

 

2.4. Strategi Pembelajaran Nilai Agama Islam pada Anak Usia Dini 

Penanaman nilai-nilai agama Islam sangatlah penting diajarkan kepada anak 

sejak usia dini agar anak dapat menjalani kehidupannya di saat sekarang atau nanti di 

masa depan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Pentingnya penanaman nilai-nilai 

agama Islam yang diberikan kepada anak usia empat sampai lima tahun menuntut 



48 

 

 

 

guru atau pendidik melakukan strategi-strategi pembelajaran yang paling baik. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap anak adalah individu yang unik, dalam arti 

berbeda jasmani, rohani, dan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, sangat 

dipentingkan pendekatan individual terhadap anak, sebaiknya guru memahami setiap 

tingkah laku anak agar penerapan proses belajar mengajar disesuaikan dengan 

keadaan dan tingkat perkembangan masing-masing anak. 

Strategi pembelajaran oleh Mujiono dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu: 

Pertama, strategi pembelajaran pada dimensi perancangan, yang melibatkan semua 

aspek dan komponen  persiapan mengajar. Kedua, strategi pembelajaran pada 

dimensi pelaksanaan, yang meliputi semua teknis penyelenggaraan pengajaran 

(Iskandarwassid dan Sunendar, 2008:10). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Amelia dkk (2013) bahwa untuk meningkatkan aspek perkembangan nilai agama 

dan moral melalui kegiatan menabung guru melakukan perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan meliputi merumuskan 

tujuan pembelajaran dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan, pemilihan 

bahan main yang disenangi anak, penggunaan metode pembelajaran, dan penilaian 

hasil belajar. Pelaksanaan pembelajaran meliputi pra pembelajaran, membuka 

pembelajaran, dan melaksanakan kegiatan inti.   
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Degeng dalam Wena (2009:7) menuliskan bahwa strategi pembelajaran memuat 

tiga variabel, yaitu sebagai berikut: 

2.4.1. Strategi Pengorganisasian 

Strategi pengorganisasian merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi 

dan berhubungan dengan tindakan pemilihan dan penataan isi atau materi (Wena, 

2009:5). Strategi pengorganisasian meliputi dua tahap, yaitu: 

2.4.1.1. Sequencing yang terkait dengan cara pembuatan urutan penyajian isi 

suatu materi. Pada tahap ini meliputi pemilihan materi yang akan 

diberikan kepada peserta didik dan membuat urutan materi, misal dari 

yang mudah kemudian sulit, dari yang sederhana kemudian kompleks, 

dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wena, 

2009). Menurut Ibrahim dan Nana (2003:104), dalam memilih materi 

perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

2.4.1.1.1. Tujuan pengajaran, yaitu materi pembelajaran hendaknya ditetapkan 

dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

2.4.1.1.2. Pentingnya bahan, yaitu materi yang diberikan betul-betul penting, 

baik dilihat dari tujuan yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk 

mempelajari bahan berikutnya. 

2.4.1.1.3. Nilai praktis, yaitu materi yang dipilih hendaknya bermakna bagi 

peserta didik dalam arti mengandung nilai praktis atau bermanfaat 

bagi kehidupan sehari-hari. 
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2.4.1.1.4. Tingkat perkembangan, yaitu kedalaman materi yang dipilih 

hendaknya ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat 

perkembangan berpikir peserta didik, dalam hal ini biasanya telah 

dipertimbangkan dalam kurikulum sekolah. 

2.4.1.1.5. Tata urutan, yaitu materi yang diberikan hendaknya ditata dalam 

urutan yang memudahkan dipelajarinya keseluruhan materi oleh 

peserta didik. 

2.4.1.2. Synthesizing yang terkait dengan cara membuat hubungan antara fakta, 

konsep, prinsip, atau prosedur suatu isi pembelajaran. Pendidik membuat 

hubungan atau kaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lama 

yang telah dimiliki peserta didik. Dengan mengaitkan pengetahuan baru 

dengan pengetahuan lama yang telah dimiliki peserta didik berpeluang 

untuk meningkatkan retensi (Degeng dalam Wena, 2009:27). Pada tahap 

ini bertujuan untuk membuat topik-topik dalam suatu bidang studi agar 

pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Menurut Minstrell 

dalam Wena (2009:39) bahwa untuk meningkatkan pemahaman peserta 

didik, pendidik harus mampu mengaitkan pengalaman keseharian peserta 

didik atau konsep yang telah dimiliki peserta didik dengan isi 

pembelajaran yang akan dipelajari. Sejalan dengan hal tersebut Gagne 

juga berpendapat bahwa isi pembelajaran yang dikaitkan dengan sesuatu 
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yang telah dikenal atau dipelajari sebelumnya dapat memotivasi peserta 

didik dalam belajar (Wena, 2009:39). 

2.4.2. Strategi Penyampaian 

Strategi penyampaian merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik atau dapat dikatakan sebagai 

strategi untuk melaksanakan proses pembelajaran (Wena, 2009:9). Strategi ini 

menekankan pada tiga komponen, yaitu: 

2.4.2.1. Media pembelajaran, yaitu komponen strategi penyampaian yang dapat 

dimuati pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik, baik berupa 

orang, alat, atau bahan. Menurut Sanaky (2009:3), bentuk-bentuk 

stimulus dapat digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu hubungan 

atau interaksi manusia, realitas, gambar bergerak atau tidak, tulisan, dan 

suara. Media merupakan salah satu komponen penting dalam 

pembelajaran, oleh karenanya dalam menentukan media yang akan 

digunakan harus sesuai dengan empat aspek, yaitu tujuan, materi, 

metode, dan kondisi peserta didik (Sanaky, 2009:6). Dilihat dari jenisnya 

media pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, media 

audio yang digunakan dengan mengandalkan pendengaran. Kedua, media 

visual yang digunakan dengan mengandalkan penglihatan. Ketiga, media 

audio visual yang digunakan dengan mengandalkan pendengaran dan 

penglihatan. 
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2.4.2.2. Interaksi peserta didik dengan media, yaitu komponen strategi 

penyampaian yang mengacu pada kegiatan belajar apa yang dilakukan 

peserta didik dan bagaimana peran media dalam merangsang kegiatan 

belajar. Menurut Sanaky (2009:36), apabila media pembelajaran yang 

digunakan tepat sesuai isi atau materi pembelajaran dan bervariasi dapat 

mengantisipasi sikap pasif pada peserta didik. Media pembelajaran 

berguna: Pertama, menimbulkan kegairahan atau semangat belajar. 

Kedua, memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik dengan 

lingkungannya. Ketiga, memungkinkan peserta didik dapat belajar 

sendiri menurut minat dan kemampuannya. 

2.4.2.3. Bentuk (struktur) belajar mengajar, yaitu komponen strategi 

penyampaian yang mengacu pada apakah peserta didik belajar dalam 

kelompok besar, kecil, perseorangan atau belajar mandiri. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru harus mampu melakukannya dengan 

berbagai cara dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran 

pula agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif (Gagne dalam 

Wena, 2009:10).  

2.4.3.  Strategi Pengelolaan 

Strategi pengelolaan merupakan cara untuk menata interaksi antara peserta 

didik dengan sumber belajar yang telah dirancang (strategi pengorganisasian atau 

strategi penyampaian). Strategi pengelolaan berkaitan dengan empat hal, yaitu: 
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2.4.3.1. Penjadwalan penggunaan metode pembelajaran, adalah perancangan 

tentang kapan, metode apa, dan berapa kali metode digunakan dalam 

suatu pembelajaran dengan memperhatikan tujuan bidang studi, 

karakteristik bidang studi, dan karakteristik peserta didik (Wena, 

2009:12).  

2.4.3.2. Pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, adalah mengadakan evaluasi 

atau tes hasil belajar terhadap peserta didik agar dapat diketahui tingkat 

kemajuan belajarnya. 

2.4.3.3. Pengelolaan motivasional, adalah usaha untuk meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Keller dalam Wena 

(2009:34) mengklasifikasikan motivasi belajar menjadi empat indikator, 

yaitu perhatian, relevansi, keyakinan, dan kepuasan. Pertama, pendidik 

dalam meningkatkan dan mempertahankan perhatian didik terhadap 

pembelajaran dapat dilakukan dengan cara memvariasikan elemen atau 

unsur-unsur pembelajaran. Cara memvariasikan elemen-elemen 

pembelajaran ini dianggap sebagai salah satu strategi dalam 

meningkatkan motivasi belajar. Menurut Wena (2009:38) memvariasikan 

elemen-elemen pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan cara 

seperti meringkas bagian pembelajaran, menyajikan informasi yang 

beraneka ragam secara interaktif, dan menggunakan media secara 

fungsional. Kedua, meningkatkan relevansi isi pembelajaran dengan 
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kebutuhan peserta didik. Untuk meningkatkan pemahaman pada peserta 

didik, pendidik harus mampu mengaitkan pengalaman keseharian peserta 

didik atau konsep-konsep yang telah ada dalam benak peserta didik 

dengan isi pembelajaran yang akan dibahas (Minstrell dalam Wena, 

2009:39). Sejalan dengan hal tersebut, Gagne dalam Wena (2009:39) 

mengungkapkan jika isi pembelajaran dikaitkan dengan sesuatu yang 

telah dikenal peserta didik atau dipelajari sebelumnya maka peserta didik 

akan lebih termotivasi dalam belajar. Ketiga, menumbuhkan keyakinan 

pada peserta didik. Keller, dkk berpendapat bahwa dengan 

menumbuhkan harapan peserta didik untuk sukses merupakan salah satu 

syarat dalam membangkitkan keyakinan peserta didik terhadap tugas-

tugas pembelajaran (Wena, 2009:42). Menumbuhkan harapan untuk 

sukses pada peserta didik dapat dilakukan dengan cara mengatakan 

kepada peserta didik bahwa mereka pasti bisa melakukannya sehingga 

peserta didik merasa yakin tentang apa yang dikerjakannya. Keempat, 

pelaksanaan strategi ini dengan cara memberikan kesempatan untuk 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang baru dikuasainya. 

Dengan demikian, peserta didik akan merasa puas karena mampu 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru yang telah dipelajarinya. 

Selain itu, untuk menumbuhkan kepuasan dapat dilakukan dengan cara 

memberikan umpan balik dan penguatan. Menurut Gagne dalam Wena 
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(2009:45), pemberian pujian secara verbal, memberi komentar pada 

lembar hasil tes, penukaran kelas, dan sebagainya dapat menumbuhkan 

rasa puas pada peserta didik. 

2.4.3.4. Kontrol belajar, adalah kebebasan peserta didik dalam memilih bagian isi 

yang ingin dipelajari sehingga pendidik diharapkan dapat merancang 

kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan berbagai alternatif 

pilihan belajar bagi peserta didik. 

Jadi, kaitannya dengan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam adalah 

guru merancang kegiatan pembelajaran mulai dari strategi pengorganisasian, strategi 

penyampaian, dan terakhir strategi pengelolaan. Pertama, strategi pengorganisasian 

berkaitan dengan pemilihan dan penataan materi nilai-nilai agama Islam yang akan 

diajarkan, serta menghubungkan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik 

dengan isi materi yang akan diajarkan sehingga memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran. Kedua, strategi penyampaian yang berkaitan dengan 

strategi atau cara-cara yang dilakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran nilai-

nilai agama Islam. Ketiga, strategi pengelolaan berkaitan dengan usaha menata 

interaksi antar peserta didik dengan komponen strategi pengorganisasian maupun 

strategi penyampaian. 
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2.5. Kerangka Berpikir 

Penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini penting sekali untuk 

dilakukan. Anak usia dini berada pada tahap the fairy tale stage dalam perkembangan 

agamanya. Anak pada tahap tersebut masih menggunakan fantasi dan emosi dalam 

memahami konsep keagamaan. Hal ini sesuai dengan perkembangan intelektualnya. 

Oleh karena itu diperlukan latihan dan bimbingan dalam mengembangkan nilai-nilai 

agama agar anak mempunyai kepribadian baik. 

Taman Kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peran 

yang penting dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini. Mulai 

dari manajemen lembaga, sikap para pendidik, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

dan lingkungan lembaga itu sendiri mempengaruhi proses penanaman nilai-nilai 

agama Islam. Guru atau pendidik sebagai figur yang sering ditiru oleh anak didik 

dalam hal perilakunya harus menerapkan strategi-strategi dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran nilai agama Islam. Hal ini bermaksud agar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran nilai agama Islam yang diinginkan. 

Strategi pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan agama anak, mengingat anak usia dini masih berada pada tahap the 

fairy tale stage. Strategi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam adalah strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan 

strategi pengelolaan. 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini, yaitu: 

2.6.1. Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku 

Siswa SDIT Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya oleh Lukman Hakim dalam 

Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta‟lim: 67-77, Volum 10, Nomor 1. 

2.6.2. Religion and Child Development: Evidence from The Early Childhood 

Longitudinal Study oleh John P. Bartkowski, Xiaohe Xu, Martin L. Levin 

yang dirilis oleh Social Science Research 37 (2008) 18-36. 

2.6.3. Strategizing Islamic Education oleh Muhammad Syukri Salleh dalam 

International Journal of Education and Research Vol. 1 No. 6 June 2013. 

Strategi 

Pembelajaran 

Pembelajaran 

Nilai-nilai Agama 

Islam 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi: 

1. Karakteristik anak 

2. TPP/indikator 

3. Bahan ajar/materi 

4. Waktu  

5. Sarana dan prasarana 

6. Kemampuan guru 

dalam menerapkan 

strategi 

 

1. Strategi Pengorganisasian 

2. Strategi Penyampaian 

3. Strategi Pengelolaan 
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2.6.4. Peranan Pendidikan Agama dalam Keluarga terhadap Pembentukan 

Kepribadian Anak-anak oleh Fachrudin dalam Jurnal Pendidikan Agama 

Islam-Ta‟lim Vol. 9 No. 1-2011. 

2.6.5. Strategi Pembelajaran Tanpa Kekerasan oleh Muhammad Idrus dalam El- 

Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam No. 1 Vol. IV, 2011. 

2.6.6. Peningkatan Aspek Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia 5-6 

tahun TK Al-Ikhlas Ketapang oleh Nony Amelia, Muhamad Ali, Dian 

Miranda yang dirilis oleh Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura 

Pontianak. 

2.6.7. The Perception and Method in Teaching and Learning Islamic Education 

oleh Maimun Aqsha Lubis, Melor MD Yunus, Mohammed Diao, Tajul 

Arifin Muhamad, Ramlee Mustapha,Noriah Mohd Ishak dalam International 

Journal of Education and Information Technologies Issue 1, Volume 5, 2011. 

2.6.8. Pembelajaran Agama di Sentra Iman dan Taqwa TK Huffazh Payakumbuh 

oleh Mahyumi Rantina dalam Jurnal Pesona PAUD Vol. 1, No. 05 (2012). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah model penelitian yang digunakan untuk 

mengkaji atau meneliti suatu obyek alamiah dengan menggunakan metode-metode 

alamiah yang dimana hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari 

fenomena yang diamati. Menurut Sugiyono (2009:15), penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. 

Moleong dalam Prastowo (2012) juga memberikan definisi penelitian kualitatif. 

Menurutnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk 

bahasa atau kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jadi, kaitannya dengan penelitian ini adalah
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metode kualitatif digunakan untuk memahami lebih mendalam yang nantinya 

mendapatkan data yang dideskripsikan, diuraikan, dan digambarkan secara jelas serta 

rinci mengenai pelaksanaan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam di KB-TK 

Siti Sulaechah 04 Semarang. 

 

3.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang yang 

beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 154, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan 

Semarang Tengah, Kota Semarang. Peneliti memilih KB-TK Siti Sulaechah 04 

Semarang sebagai tempat penelitian dengan alasan: Pertama, peneliti telah 

melakukan pra penelitian sehingga mengetahui  situasi dan kondisi KB-TK Siti 

Sulaechah 04 Semarang secara umum. Kedua, KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang 

menggunakan landasan keislaman. 

 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian kualitatif merupakan batasan masalah, yaitu berisi 

pokok masalah yang masih bersifat umum. Spradley dalam Sugiyono (2012:34) 

menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang 

terkait dengan situasi sosial. Untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka 

fokus dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: 

3.3.1. Strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam pada anak usia 4-5 tahun. 
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3.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanakan strategi pembelajaran nilai-

nilai agama Islam pada anak usia 4-5 tahun. 

 

3.4. Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran, yaitu kegiatan atau 

pemakaian teknik yang dilakukan guru dalam mewujudkan kegiatan belajar yang 

efektif dan efisien agar dapat mempengaruhi peserta didik dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi: 

3.4.1. Strategi pengorganisasian: 

3.4.1.1. Sequencing merupakan kegiatan memilih materi yang akan diajarkan dan 

membuat urutannya, misal dari yang mudah kemudian sulit, dari yang 

sederhana kemudian kompleks, dan sebagainya. 

3.4.1.2. Synthesizing merupakan kegiatan guru menghubungkan pengetahuan 

awal peserta didik dengan kegiatan pembelajaran yang akan diberikan. 

3.4.2. Strategi penyampaian: 

3.4.2.1. Media pembelajaran merupakan komponen yang dapat dimuati pesan 

yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa alat atau bahan. 

3.4.2.2. Interaksi peserta didik dengan media pembelajaran merupakan 

bagaimana peran media pembelajaran untuk merangsang peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar. 
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3.4.2.3. Bentuk belajar mengajar merupakan kegiatan belajar siswa yang dipilih 

berdasarkan kelompok besar, kecil, perseorangan, atau belajar mandiri. 

3.4.3. Strategi pengelolaan: 

3.4.3.1. Penjadwalan penggunaan metode pembelajaran merupakan perancangan 

tentang kapan, apa, dan berapa kali metode pembelajaran digunakan 

dalam suatu pembelajaran. 

3.4.3.2. Pembuatan catatan kemajuan belajar merupakan kegiatan evaluasi atau 

tes hasil belajar terhadap peserta didik agar dapat diketahui tingkat 

kemajuan belajarnya. 

3.4.3.3. Pengelolaan motivasional merupakan usaha guru untuk meningkatkan 

motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

3.4.3.4. Kontrol belajar merupakan cara guru dalam membuat perancangan 

kegiatan yang sesuai dengan minat belajar siswa. 

 

3.5. Subjek Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk diteliti. Spradley dalam 

Sugiyono (2009) menamakan populasi dengan sebutan social situation yang terdiri 

dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek 

penelitian.  
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Subjek penelitiannya adalah guru di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang yang 

berjumlah 14 orang, dengan pembagian tugas mengajar, yaitu: 

3.5.1. Kelas play group terdapat 6 guru yang terdiri dari 3 guru wali dan 3 guru 

religi. 

3.5.2. Kelas TK A terdapat 5 guru yang terdiri dari 3 guru wali dan 2 guru religi. 

3.5.3. Kelas TK B terdapat 3 guru yang terdiri dari 2 guru wali dan 1 guru religi. 

 

3.6. Prosedur Pemilihan Informan 

Teknik sampling yang digunakan di dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu teknik pemilihan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2009:300). Informan penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut: 

3.6.1. Mengajar sebagai guru religi di kelompok TK A 

3.6.2. Latar belakang pendidikan minimal S1 

3.6.3. Masa kerja (mengajar) minimal dua tahun 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka terpilih 2 guru sebagai informan 

utamanya. Sedangkan informan triangulasinya adalah koordinator guru religi di KB-

TK Siti Sulaechah 04. 
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3.7. Sumber Data 

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah atau mengungkapkan suatu gejala dalam penelitian 

(Pohan dalam Prastowo, 2012:204). Menurut asalnya data dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

3.7.1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari 

sumber pertama melalui wawancara dan observasi. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka wawancara dilakukan kepada 2 guru religi sebagai informan utama dan 

koordinator guru religi sebagai informan triangulasi. Sedangkan sumber data yang 

diperoleh melalui observasi adalah pelaksanaan strategi pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam untuk anak usia 4-5 tahun di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang. 

3.7.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, tetapi 

sumber kedua, ketiga, dan seterusnya, misalnya lewat orang lain atau dokumen. 

Data sekunder yang berasal dari hasil dokumentasi yang diperoleh dari KB-TK Siti 

Sulaechah 04 Semarang dapat berupa visi dan misi lembaga, fasilitas sarana dan 

prasarana, data siswa dan guru, rencana kegiatan, materi agama Islam, dan 

sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bahan studi kelayakan. 
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3.8. Instrumen Penelitian 

Di dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti 

itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya (Sugiyono, 2009:306). Hal ini dapat dipahami bahwa permasalahan dalam 

penelitian kualitatif pada awalnya belum jelas dan pasti, maka yang menjadi 

instrumen adalah peneliti itu sendiri. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

dapat dikembangkan suatu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini nantinya 

dapat digunakan untuk melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis 

dan terbuka dari peneliti dalam melakukan pengumpulan data melalui teknik 

wawancara atau observasi. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman dalam bentuk 

lembar observasi dan wawancara yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan 

strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang.  

 

3.9. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dilakukan, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah memperoleh data (Sugiyono, 2009:308). Pengumpulan data dalam 

penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara atau teknik. Di dalam penelitian ini 
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teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

3.9.1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan jika obyek yang 

diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2009:203). Sedangkan menurut Hadi dalam 

Sugiyono (2009:203), teknik observasi merupakan proses-proses yang berupa 

pengamatan dan ingatan. Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data penelitian dan 

tidak mengabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber selain manusia 

seperti dokumen dan catatan-catatan dengan tujuan untuk melengkapi data yang 

diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati 

bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam di KB-TK 

Siti Sulaechah 04 Semarang. 

3.9.2. Wawancara  

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2009:317). Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana jenis 

wawancara ini termasuk dalam kategori in depth interview. Tujuannya adalah agar 

dalam pelaksanaannya lebih bebas dan menemukan permasalahan secara lebih 



67 

 

   

 

terbuka. Wawancara dilakukan peneliti dalam bentuk tanya jawab dengan 

menggunakan pedoman wawancara. Untuk menggali informasi yang diharapkan, 

peneliti melakukan wawancara dengan informan, yaitu guru religi dan koordinator 

guru religi. 

3.9.3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa masa lalu yang berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

digunakan untuk melangkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara 

(Sugiyono, 2009:329). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumen berupa 

gambar atau foto yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan strategi pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam dan berbagai data lainnya untuk mendukung data penelitian. 

 

3.10. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

metode/teknik, dan waktu (Sugiyono, 2009:372). 
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3.10.1. Triangulasi Sumber 

Yaitu pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data 

yang diperoleh dari berbagai sumber. Pengecekan data dilakukan kepada sumber 

data, yaitu guru religi dan koordinator guru religi. 

3.10.2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. 

Pengecekan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

3.11. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga dapat 

dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

(Sugiyono, 2009:334). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) menjelaskan 

bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan 

analisis data tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. 

3.11.1. Reduksi Data 

Di dalam kegiatan mereduksi data, peneliti merangkum, memilih dan 

memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang yang tidak perlu, sehingga 
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data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

3.11.2. Penyajian Data 

Bentuk penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks 

yang bersifat naratif dengan menggunakan kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis. Sajian data merupakan narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau 

ditemukan di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu 

pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan atas pemahamannya tersebut. 

3.11.3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Verifikasi dilakukan untuk menguji validitas supaya simpulan penelitian 

menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum  

4.1.1. Karakteristik Lokasi Penelitian 

KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang merupakan lembaga pendidikan anak 

usia dini yang bernaung di bawah Yayasan Badan Amal Jariyah Keluarga H.M. 

Sulchan Semarang. Tanah dan bangunan KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang 

adalah milik sendiri yang berasal dari wakaf keluarga Bapak H.M. Sulchan dengan 

kondisi luas tanah 1.681 m
2
 dan luas bangunan ± 800 m

2
.  KB-TK Siti Sulaechah 

04 Semarang yang berdiri pada tanggal 30 April 2006 ini terletak di Jalan Ahmad 

Yani No. 154 Semarang. Letak KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang sangat 

strategis, yaitu berada di pusat kota Semarang dan dikelilingi dengan bangunan-

bangunan perkantoran. Adapun visi dan misi dari KB-TK Siti Sulaechah 04 

Semarang adalah sebagai berikut: 

Visi : 

Mewujudkan generasi yang religius, berakhlak mulia, cerdas, unggul jasmani 

dan rohani 
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Misi : 

1. Mewujudkan pendidikan agama dan umum secara terintegrasi 

2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mengembangkan 

ilmu agama dan IPTEK 

3. Mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi dalam ilmu agama dan IPTEK 

4. Menanamkan nilai-nilai keagamaan yang islami sebagai bekal menempuh 

hidup di masa mendatang 

5. Mengasah daya kognisi, afektif, dan psikomotorik pada siswa untuk 

menumbuhkembangkan pondasi karakter yang baik bagi anak 

4.1.2. Keadaan Siswa  

Jumlah seluruh peserta didik di sekolah ini adalah 99 anak yang kesemuanya 

diampu oleh 14 tenaga pengajar. Jumlah peserta didik ini tersebar dalam 4 

kelompok, yaitu Kelompok Bermain A, Kelompok Bermain B, Taman Kanak-

kanak A, dan Taman Kanak-kanak B.  

Tabel 4.1. Data Siswa KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang 

No. Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Kelompok Bermain A 6 8 14 

2. Kelompok Bermain B 15 10 25 

3. Taman Kanak-kanak A 20 17 37 

4. Taman Kanak-kanak B 13 10 23 

Jumlah 54 45 99 

Sumber: data sekunder yang diolah 
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4.1.3. Keadaan Sarana dan Prasarana  

4.1.3.1. Ruang kelas  

KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang memiliki 4 ruang sentra, yaitu sentra 

balok, discovery, preparation, dan dramatic play. Selain itu, juga terdapat ruang 

religi yang berjumlah 3 ruang. Setiap ruang dilengkapi dengan kursi dan meja 

yang disesuaikan dengan jumlah anak, lemari, rak APE, jam dinding, serta tempat 

sampah.  

4.1.3.2. Ruang kantor 

Ruang kantor digunakan untuk tempat bekerja secara administratif. Di ruang 

kantor terdapat tempat kepala sekolah, bagian administratif (TU), dan ruang tamu. 

4.1.3.3. Ruang guru 

Ruang guru digunakan untuk tempat kerja guru, baik sebelum maupun 

sesudah mengadakan kegiatan pembelajaran. Di ruang guru terdapat kursi dan 

meja guru, lemari, loker, jam dinding, dan tempat sampah. 

4.1.3.4. Aula  

Ruang pertemuan atau aula ini digunakan untuk rapat-rapat sekolah dan 

kegiatan anak yang memerlukan tempat yang luas.  

4.1.3.5. Arena bermain 

Di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang terdapat dua macam arena bermain, 

yaitu arena bermain dalam dan luar. Arena bermain dalam digunakan untu anak-

anak bermain saat istirahat dengan dampingan dari guru. Sedangkan arena 

bermain luar digunakan untuk bermain sebelum dan sesudah kegiatan belajar 
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dengan dampingan masing-masing orangtua atau guru. Permainan yang terdapat 

di arena bermain dalam dan luar, seperti papan luncur, ayunan, anyaman tali besar 

untuk memanjat, dan lain-lain. 

4.1.3.6. Perpustakaan  

Ruang perpustakaan adalah tempat untuk melihat dan membaca buku bagi 

anak didik dengan pendampingan guru. Terdapat bermacam-macam buku, seperti 

majalah anak, buku cerita, ensiklopedia, dan lain-lain. 

4.1.3.7. Unit Kesehatan Siswa 

Ruang UKS adalah tempat yang digunakan untuk menunjang kesehatan 

anak bagi didik maupun guru dan pegawai. Tempat ini digunakan juga untuk 

menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak didik secara periodik.  

4.1.3.8. Ruang komputer 

Ruang komputer digunakan untuk memberikan pengenalan kepada anak 

didik terhadap teknologi. Di ruang ini komputer yang digunakan berjumlah 5 

buah. 

4.1.3.9. Ruang makan bersama 

Ruang makan bersama digunakan untuk makan bersama anak didik ketika 

jam istirahat atau jam makan tiba. Ruang makan bersama menyatu dengan dapur 

yang digunakan untuk memasak setiap ada kegiatan makan bersama anak pada 

hari jumat. 
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4.1.3.10. Gudang  

Gudang digunakan untuk menaruh barang-barang yang tidak dipakai baik 

karena rusak maupun karena dari segi waktu untuk sementara tidak digunakan.  

4.1.3.11. Kamar mandi/WC 

Terdapat 3 kamar mandi. Kamar mandi pertama dan kedua terletak di lantai 

bawah, sedangkan kamar mandi ketiga terdapat di lantai atas. 

4.1.3.12. Tempat cuci tangan 

Tempat cuci tangan berbentuk seperti tempat wudhu dengan keran yang 

berjajar dan tingginya disesuaikan dengan tinggi badan anak pada umumnya, 

dilengkapi dengan lap tangan dan sabun tangan. 

4.1.3.13. Tempat parkir 

Tempat parkir KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang berada di dalam 

sehingga relatif lebih aman. Tempat parkir ini menempati sebagian halaman 

depan sekolah dengan kondisi halaman diaspal. Di dekat tempat parkir juga 

dilengkapi dengan tempat tunggu atau gazebo bagi orangtua atau pengasuh yang 

akan menjemput anak. 

4.1.4. Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 2 guru religi sebagai informan 

utamanya dan 1 koordinator guru religi sebagai informan triangulasi. 
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Tabel 4.2. Karakteristik Subyek Penelitian 

No. Kode L/P Keterangan 

1. GR1 P Guru di KB-TK Siti Sulaechah 04 

Semarang. Berusia 30 tahun dan jenjang 

pendidikan S1. Beliau mengajar sebagai 

guru religi kelompok TK A.  

2. GR2 P Guru di KB-TK Siti Sulaechah 04 

Semarang. Berusia 40 tahun dan jenjang 

pendidikan S1. Beliau mengajar sebagai 

guru religi  kelompok TK A. 

3. KR.N P Guru di KB-TK Siti Sulaechah 04 

Semarang. Berusia 41 tahun dan jenjang 

pendidikan S1 PG PAUD. Beliau sebagai 

koordinator guru religi dan mengajar 

sebagai guru religi kelompok TK B. 

Sumber: data primer yang diolah 

Keterangan Kode Informan 

GR1 : Miss Azka 

GR2 : Miss Arsi 

KR.N : Miss Noor 

4.2. Strategi Pembelajaran Nilai-nilai Agama Islam pada Anak Usia 4-5 Tahun 

di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang 

4.2.1. Perencanaan Pembelajaran (Rencana Kegiatan) 

Perencanaan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan 

merupakan hal penting yang harus dirumuskan untuk mencapai suatu tujuan. Begitu 
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juga dalam pembelajaran, penyusunan atau pembuatan perencanaan sangatlah 

penting dilakukan karena perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan tersebut 

yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Lubis dkk (2011) dalam 

penelitiannya yang berjudul “The Perception and Method in Teaching and 

Learning Islamic Education” menyebutkan bahwa guru di Afrika Barat dalam 

mengajar ilmu agama Islam menggunakan silabus atau rencana pembelajaran. 

Selain itu guru juga melakukan seluruh persiapan yang telah direncanakan 

sebelumnya, menggunakan alat atau sumber belajar, dan mempertimbangkan 

kemampuan siswa.  

Di TK Siti Sulaechah 04 Semarang, guru dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada matriks 2011. 

Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru di TK Siti Sulaechah 04 

Semarang meliputi empat jenis, yaitu Program tahunan (Prota), Program semester 

(Promes), Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan Rencana Kegiatan Harian 

(RKH). 

4.2.1.1. Program Tahunan (Prota) 

Penyusunan program tahunan di TK Siti Sulaechah 04 Semarang dilakukan 

pada saat awal tahun ajaran baru. Penyusunannya dilakukan oleh guru secara 

bersama-sama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh GR2 dalam hasil 

wawancara berikut ini. 

“Kalau program tahunan di awal tahun ajaran baru semua guru 

menyusunnya bersama-sama”. [GR2] 
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Hal yang sama juga diutarakan oleh KR.N yang menambahkan bahwa 

penyusunan program tahunan dilakukan oleh semua guru kemudian hasilnya 

diberikan ke bagian kurikulum. Program tahunan ini disusun oleh guru untuk 

kegiatan selama satu tahun ke depan. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan 

KR.N. 

“Biasanya kalau rencana pembelajaran yang prota itu semua guru 

menentukan untuk satu tahun ke depan kemudian disetorkan ke bagian 

kurikulum, jadi istilahnya rapat dulu lah”. [KR.N] 

 

4.2.1.2. Program Semester (Promes) 

Program semester berisikan lingkup perkembangan yang kemudian 

dijabarkan ke dalam indikator. Lingkup perkembangannya meliputi nilai-nilai 

agama dan moral, fisik (motorik kasar dan halus), kognitif, bahasa, dan sosial 

emosional. Selain itu berisikan juga mengenai pengalokasian waktu yang 

berdasarkan pembagian tema dan sub tema. Penyusunan program semester 

dilakukan oleh guru bersamaan saat menyusun program tahunan. Hal tersebut 

yang diungkapkan oleh GR1 yang juga didukung dengan pernyataan dari KR.N 

yang menyebutkan bahwa langkah dalam menyusun program semester adalah 

dengan cara melihat dari program tahunan, berikut ini petikan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan GR1 dan KR.N. 

“Program semester disusun bersamaan dengan program tahunan”. 

[GR1] 

“Untuk menyusun promes kita lihat dari prota yang sudah disusun 

sebelumnya”. [KR.N] 

 

 

 



78 

 

 

 

4.2.1.3. Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) 

Pada perencanaan mingguan, guru diharapkan menyusun Rencana Kegiatan 

Mingguan (RKM). RKM ini berisikan kegiatan dalam rangka mencapai indikator 

sesuai dengan pembahasan tema dan sub tema yang telah direncanakan pada 

program semester. RKM dibuat saat menyusun program tahunan dan program 

semester, pada saat itulah RKM disusun langsung untuk satu tahun ajaran baru. 

Hal ini tercermin dalam petikan hasil wawancara dengan GR2 sebagai berikut. 

“RKM disusun untuk satu tahun dibuat bersamaan dengan prota dan 

promes”. [GR2] 

Rencana Kegiatan Mingguan berisi tentang penjabaran indikator dan 

lingkup perkembangan yang telah tertulis di program semester. Setelah 

menuyusun program semester maka dijabarkan lebih terperinci ke dalam RKM. 

Seluruh kegiatan yang akan dilakukan selama satu minggu tertulis di RKM. 

4.2.1.4. Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

Rencana kegiatan harian merupakan jabaran dari rencana kegiatan 

mingguan. Rencana kegiatan harian memuat kegiatan pembelajaran baik yang 

dilaksanakan secara individu, kelompok, maupun klasikal dalam satu hari. 

Kegiatan belajar pada RKH dibuat disesuaikan dengan tema dan pemilihan 

indikator yang telah direncanakan pada rencana kegiatan mingguan. Selain 

berisikan indikator dan kegiatan belajar, guru dalam menyusun rencana kegiatan 

harian menentukan juga urutan mengajar disertai waktunya, alat dan sumber 

belajar, serta teknik evaluasi.  
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Di TK Siti Sulaechah 04 Semarang penyusunan rencana kegiatan harian 

dilakukan sendiri oleh guru wali atau guru religi. Guru dalam menyusun rencana 

kegiatan harian dengan cara melihat dari rencana kegiatan mingguan yang telah 

disusun sebelumnya. Menurut KR.N, rencana kegiatan harian disusun dengan 

cara memilih indikator-indikator pada rencana kegiatan mingguan. Sebagaimana 

tercermin dalam petikan hasil wawancara dengan GR2 dan KR.N sebagai berikut. 

“Untuk rencana yang harian ya berarti guru wali atau guru religinya 

sendiri yang membuat. Langkahnya seperti biasa untuk RKH kita 

melihat dari RKM”. [GR2] 

“Menyusun RKH itu tentukan dulu RKMnya nanti dari RKM kita 

ambil indikator-indikatornya. Untuk RKH masing-masing guru wali 

yang memilih mau pakai indikator yang mana”. [KR.N] 

 

4.2.2. Strategi Pengorganisasian 

4.2.2.1. Sequencing  

Strategi pengorganisasian pada tahap sequencing ini berhubungan dengan 

pemilihan dan penataan materi. Materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang 

diberikan kepada anak dirumuskan sendiri oleh guru religi, baik pemilihan materi 

selama satu tahun ajaran maupun untuk satu hari. Guru religi menggunakan buku 

panduan materi agama sebagai pedoman dalam memilih materi pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam, sehingga materi yang diberikan tidak boleh keluar dari 

buku panduan tersebut. Buku panduan tersebut dibuat sendiri oleh para guru di 

TK Siti Sulaechah 04 Semarang yang berisikan materi agama Islam.  

Materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam dipilih oleh guru dengan 

memperhatikan kompetensi dasar, dalam hal ini adalah tingkat pencapaian 
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perkembangan atau indikator yang diharapkan dapat dicapai oleh anak. 

Kompetensi dasar merupakan pernyataan minimal atau memadai tentang 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek 

atau sub aspek mata pelajaran tertentu (Iskandarwassid dan Sunendar, 2008:170). 

Jadi, kompetensi dasar (TPP/indikator) merupakan salah satu tujuan yang hendak 

dicapai dalam suatu pembelajaran. Materi dipilih dengan memperhatikan 

kompetensi dasar (TPP/indikator) dengan harapan anak dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, yaitu anak dapat merefleksikan apa yang telah dipelajari ke 

dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini petikan hasil wawancara peneliti dengan 

GR2 dan KR.N. 

“Iya sangat memperhatikan karena cara memilihnya kita sesuaikan 

dengan indikator, kita lihat indikator-indikator yang sesuai dengan 

tema”. [GR2] 

“Iya disesuaikan kompetensi atau TPP yang ingin dicapai dan 

biasanya kita sesuaikan dengan kondisi anak juga, kadang kalau anak 

satu dengan yang satunya itu gak sama kan tingkat perkembangannya. 

Kalau hafalan, anak-anak yang perkembangannya cepat mungkin 

sudah bisa dua hafalan, kalau untuk anak yang agak lamban berarti 

satu”. [KR.N] 

 

Sesuai pernyataan dari GR2 dan KR.N dapat diketahui bahwa dalam 

memilih materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam memperhatikan aspek 

kompetensi dasar (TPP/indikator). Selain itu, KR.N juga menambahkan bahwa 

pemilihan materi disesuaikan dengan kondisi atau tingkat perkembangan anak. 

Menurut Ibrahim dan Nana (2003:104), kedalaman materi yang dipilih hendaknya 

ditetapkan dengan memperhatikan tingkat perkembangan berpikir peserta didik 
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yang biasanya telah dipertimbangkan dalam kurikulum sekolah. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan dari GR2 yang tercermin dalam petikan hasil wawancara 

berikut ini. GR2 mengungkapkan bahwa materi dipilih dengan memperhatikan 

tingkat perkembangan anak supaya materi dapat disampaikan dengan baik dan 

tepat. 

“Iya sesuai dengan tingkat perkembangan anak, soalnya kalau tidak 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak kan penyampaian materi itu 

juga gak pas”. [GR2] 

 

Selain disesuaikan dengan kompetensi dasar dan tingkat perkembangan 

anak, materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang diberikan kepada anak 

bersifat penting dan bermanfaat bagi anak serta berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari anak. Menurut KR.N, dari materi yang diberikan bersifat penting dan 

bermanfaat tersebut harapannya adalah dapat tertanam pada diri anak sehingga 

nanti ketika dewasa dapat berperilaku sesuai ajaran-ajaran Islam. Berikut ini 

petikan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan GR2 dan KR.N. 

“Selain sangat penting dan bermanfaat bagi anak juga memang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak”. [GR2] 

“Iya Insya Allah itu bisa menjadi pembiasaan bagi anak dan mungkin 

tahun-tahun ke depannya setelah dewasa nanti bisa menjadi tergores”. 

[KR.N] 

 

Materi-materi yang bersifat penting dan bermanfaat tersebut memuat 

pengajaran tentang keimanan, ibadah, dan pembiasaan akhlak yang baik kepada 

anak. Dalam pengajaran keimanan yang diajarkan adalah mengenai ke-Tuhanan, 

mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, mengenal Malaikat dan Nabi, dan sebagainya. 

Menurut Daradjat (2008:67), penanaman nilai-nilai keimanan di sekolah rendah 
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(Taman Kanak-kanak) terbatas pada memperkenalkan nama-nama istilah saja, 

yaitu dengan mengenalkan ciptaan-ciptaan Allah. Seperti yang diamati oleh 

peneliti, yaitu saat circle time guru memulai kegiatan dengan mengajak anak 

untuk mengenalkan nama Tuhan dan Nabi dengan cara bernyanyi dan tepuk-

tepuk. Sedangkan untuk pengajaran ibadah yang diajarkan seperti praktek adzan 

dan iqomah, wudhu, serta solat. Pengajaran tentang akhlak yang diberikan adalah 

pembiasaan perilaku-perilaku baik, seperti berbagi makanan dengan teman, 

berperilaku sopan, berkata baik, dan sebagainya.  

Selain pengajaran tentang keimanan, ibadah, dan akhlak, guru juga 

mengajarkan tentang hafalan surat-surat pendek, doa-doa harian, hadits, mengaji, 

Asmaul Husna, dan pengenalan bahasa Arab sederhana. Materi-materi hafalan 

tersebut yang dirumuskan sendiri oleh guru dalam buku panduan materi agama. 

Materi hafalan diberikan guru baik saat circle time maupun kegiatan religi (religi 

class). Saat circle time biasanya materi yang diberikan adalah hafalan Asmaul 

Husna, surat pendek, doa harian, hadits, dan sebagainya. Sedangkan di religi class 

biasanya yang dilakukan adalah mengaji dan mereview yang sudah diajarkan guru 

saat circle time. 

Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian dari Rantina (2012) dalam Jurnal 

Pesona PAUD yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran agama Islam 

di TK Huffazh Payakumbuh meliputi persiapan, kegiatan inti (sentra), dan 

penutup (recalling). Pembelajaran agama Islam yang dilaksanakan di sentra iman 

dan taqwa lebih difokuskan pada pengenalan agama Islam yang meliputi 
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pengenalan huruf hijaiyah, hafalan Asmaul Husna, ayat pendek, tata cara solat, 

berwudhu, puasa, mengenala para Nabi dan Rasul serta nama malaikat. 

Pengajaran keimanan, ibadah, akhlak, serta materi hafalan seperti surat-surat 

pendek, doa harian, hadits, mengaji, Asmaul Husna, dan lain-lain merupakan 

materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang diajarkan di TK Siti Sulaechah 

04 Semarang. Menurut Mansur (2005), latihan-latihan yang bersifat verbal dan 

ritualis merupakan hal penting dan salah satu ciri perkembangan agama pada 

anak. Latihan-latihan secara verbal, seperti menghafal surat pendek, doa harian, 

dan mengamalkan apa yang didapatnya melalui pengalaman atau yang diajarkan 

kepada mereka, sedangkan secara ritualis adalah seperti praktek atau upacara 

keagamaan. 

Guru dalam memberikan materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

kepada anak dengan cara menerangkan yang lebih mudah terlebih dahulu 

kemudian ke yang sulit. Hal ini dilakukan agar anak mudah dalam mempelajari 

materi yang diberikan guru. Sesuai dengan pendapat dari Ibrahim dan Nana 

(2003:104) yang menyatakan bahwa materi yang diberikan hendaknya ditata 

dalam urutan yang memudahkan dipelajarinya keseluruhan materi oleh peserta 

didik. Sebagaimana yang tercermin dalam petikan hasil wawancara dengan GR2 

dan KR.N berikut ini. 

“Ditata dari tingkat kesulitan yang rendah hingga yang tinggi”. [GR2] 

“Biasanya kalau menerangkan materi kita cari yang lebih mudah dulu 

lalu bertahap yang agak sulit terus ke sulit, jadi bertahap gak langsung. 

Misalnya, kita memberikan materi cara berwudhu kalau satu minggu 
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anak masih belum bisa kita ulangi lagi sampai anak per individu 

benar-benar bisa hafal”. [KR.N] 

  

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi 

pengorganisasian pada tahap sequencing sudah dilaksanakan dengan baik. 

Pemilihan materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam memperhatikan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai dan tingkat perkembangan anak. Selain itu 

materi yang diberikan bersifat penting dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari 

anak, terlihat dari materi yang diajarkan yaitu mengenai pengajaran keimanan, 

ibadah, akhlak, dan mengaji serta hafalan surat-surat pendek, doa harian, hadits. 

Materi-materi tersebut juga ditata dalam urutan yang paling mudah kemudian 

menuju ke yang sulit, sehingga memudahkan anak dalam mempelajari 

keseluruhan materi. 

4.2.2.2. Synthesizing  

Strategi pengorganisasian pada tahap synthesizing berkaitan dengan 

membuat hubungan antara fakta, konsep, prinsip, atau prosedur suatu isi 

pembelajaran. Guru membuat hubungan atau kaitan antara pengetahuan baru 

dengan pengetahuan lama yang telah dimiliki anak. Berdasarkan wawancara yang 

peneliti lakukan terhadap GR2 dan KR.N diperoleh hasil bahwa guru 

melaksanakan strategi pada tahap synthesizing ini, yaitu menghubungkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang telah dimiliki anak. 

Sebagaimana yang tercermin dalam petikan hasil wawancara berikut ini. 



85 

 

 

 

“Cara menghubungkannya kita menggunakan pendekatan tematik, jadi 

mencakup pengalaman belajar anak dan semua materi yang kita 

ajarkan tidak boleh terkotak-kotak”. [GR2] 

“Menghubungkannya dengan tema itu tadi”. [KR.N] 

Sesuai petikan hasil wawancara di atas, GR2 dan KR.N sependapat bahwa 

dalam menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama anak 

dilakukan melalui pendekatan tema yang mencakup pengalaman belajar anak. 

Menurut Degeng, dengan membuat kaitan atau hubungan antara pengetahuan 

baru dengan pengetahuan lama yang telah dimiliki peserta didik berpeluang untuk 

meningkatkan retensi (Wena, 2009:27). Guru melakukan strategi synthesizing ini 

dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama anak 

sekaligus juga dapat memberi pengaruh motivasi kepada anak.  

4.2.3. Strategi Penyampaian 

4.2.3.1. Media Pembelajaran 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari penggunaan media 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sangat penting, karena melalui 

media pembelajaran dapat menyampaikan pesan atau materi pembelajaran yang 

akan diberikan kepada anak. Di TK Siti Sulaechah 04 Semarang, guru 

menggunakan media pembelajaran dengan sebaik mungkin sehingga materi dapat 

tersampaikan dan terekam di dalam memori anak dengan baik. Di dalam 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam guru selalu menggunakan media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan pun bervariasi, tidak hanya 

media pembelajaran berupa tulisan atau yang dapat dilihat tetapi juga 
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menggunakan media pembelajaran yang mengandalkan pendengaran. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa 

media pembelajaran yang digunakan bervariasi, yaitu media audio berupa lagu-

lagu Islam yang sering diberikan guru kepada anak. Guru juga menciptakan 

sendiri lagu-lagu Islam yang disesuaikan dengan tema saat itu. Media visual 

berupa gambar poster, buku qiroati, buku cerita, dan sebagainya, sedangkan 

media audio visual berupa VCD (Video Compact Disk) atau film tentang kisah-

kisah Nabi, dan sebagainya.  

Penentuan media pembelajaran sangatlah penting untuk dilakukan, karena 

media merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Sanaky 

(2009:6) berpendapat bahwa dalam menentukan media pembelajaran harus sesuai 

dengan empat aspek, yaitu tujuan, materi, metode, dan kondisi peserta didik. Hal 

yang dilakukan oleh guru di TK Siti Sulaechah 04 Semarang dalam menentukan 

media pembelajaran adalah dengan melihat kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, 

guru menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan dengan materi atau 

kegiatan yang akan diberikan kepada anak, seperti yang diungkapkan oleh GR1 

dan KR.N dalam hasil wawancara berikut ini. 

“Media yang digunakan disesuaikan dengan kegiatan yang akan 

diberikan kepada anak”. [GR1] 

“Disesuaikan dengan kegiatannya”. [KR.N] 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa guru dalam memanfaatkan media pembelajaran sudah dilaksanakan 
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dengan baik, yaitu ditunjukkan dengan penggunaan media pembelajaran yang 

bervariasi dan disesuaikan dengan kegiatan yang diberikan. 

4.2.3.2. Interaksi Anak dengan Media Pembelajaran 

Saat pembelajaran nilai-nilai agama Islam guru selalu menggunakan media 

pembelajaran, media yang digunakan pun bervariasi. Guru dalam menentukan 

media pembelajaran juga disesuaikan dengan materi atau kegiatan yang akan 

dilakukan, sehingga sesuai dengan tujuan kegiatan. Penggunaan media 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kegiatan dapat menumbuhkan interaksi 

anak dengan media yang digunakan. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti 

lakukan, anak-anak merasa senang jika guru menyanyikan lagu-lagu Islam 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mereka pun juga terlihat menyanyi dan 

tepuk-tepuk bersama-sama dengan guru. Hasil pengamatan juga diperkuat dengan 

hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap GR2 berikut ini. 

“Interaksi anak secara langsung ya mereka sangat senang sekali dan 

antusias”. [GR2] 

Bentuk stimulus seperti suara tersebut memang dapat dijadikan sebagai 

media pembelajaran (Sanaky, 2009:3). Melalui bentuk stimulus suara, seperti 

pemberian lagu-lagu Islam dapat memberikan kemudahan kepada anak dalam 

mempelajari materi yang disampaikan guru. Oleh karena itu, ketika anak-anak 

diberikan lagu-lagu Islam dan diajak bernyanyi bersama-sama, mereka merasa 

senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran nilai-nilai agama 

Islam. Selain anak-anak merasa senang dan antusias, mereka juga lebih tertarik 
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dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat dari perhatian anak yang 

mengikuti pembelajaran dengan serius. Anak yang benar-benar menaruh 

perhatiannya saat pembelajaran berlangsung pun tidak segan-segan bertanya 

kepada guru, seperti saat kegiatan melihat film tentang kisah Nabi Yusuf. Pada 

waktu itu, setelah filmnya selesai terdapat anak yang bertanya kepada guru 

mengenai arti dari perbuatan dendam. Guru pun merespon baik pertanyaan dari 

anak tersebut dengan cara menjawab menggunakan bahasa atau pengertian yang 

mudah dipahami anak, sehingga anak mendapatkan jawaban dari pertanyaannya 

tersebut. 

Dari penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan dan 

bervariasi tersebut akhirnya dapat menumbuhkan sikap aktif dan semangat anak 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Sanaky (2009:36) bahwa 

dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif pada peserta didik, oleh karena itu media pembelajaran 

berguna untuk Pertama, menimbulkan kegairahan atau semangat belajar. Kedua, 

memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Ketiga, memungkinkan peserta didik dapat belajar sendiri menurut minat dan 

kemampuannya. 

Adanya interaksi yang positif antara anak dengan media pembelajaran yang 

digunakan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran mempunyai peran yang 

penting. Melalui media yang digunakan, guru dapat menghadirkan contoh yang 

konkret kepada anak sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi. 
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Begitu juga untuk anak mendapatkan kemudahan dalam menerima materi 

pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan GR2 selaku guru religi kelompok 

TK A diperoleh hasil mengenai peran media dalam pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam sebagai berikut. 

“Peran media sangat penting sekali ya karena mendukung daya 

tangkap anak. Guru tidak mengandalkan media yang sudah ada tetapi 

juga menciptakan sendiri media pembelajaran yang digunakan, seperti 

saya menciptakan lagu-lagu anak muslim yang sesuai dengan tema 

saat itu jadi dengan media-media itu materi yang disampaikan jadi 

lebih mudah”. [GR2] 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh KR.N yang memperkuat pernyataan 

dari GR2 dalam petikan hasil wawancara sebagai berikut. 

“Membantu anak dalam menelaah materi yang disampaikan, seperti 

kalau kita perlihatkan VCD atau film gitu nanti setelah melihat kita 

minta komentar dari anak. VCDnya tidak kisah nabi saja yang kita 

perlihatkan, juga ada kisah tentang beramal atau berzakat nanti 

sekalian kita observasi anak bisa membedakan perbuatan baik dan 

buruk. Kalau untuk gurunya sendiri sangat membantu kan anak butuh 

contoh yang konkret ya, kalau tidak ada alat peraganya guru jadi susah 

menerangkannya. Apalagi kita ada penambahan kosa kata bahasa Arab 

juga, biasanya kita berikan lewat lagu-lagu jadi anak cepat 

menghafalnya”. [KR.N] 

Dari hasil penelitian mengenai interaksi anak dengan media pembelajaran 

yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi yang terjadi antara 

anak dengan media pembelajaran adalah positif, yaitu anak merasa senang dan 

antusias. Hal ini dikarenakan penggunaan media pembelajaran yang tepat dan 

bervariasi. Oleh karena itu, media pembelajaran mempunyai peran dalam 

menyampaikan pesan atau materi pembelajaran menjadi lebih mudah. 
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4.2.3.3. Bentuk Belajar Mengajar 

Kegiatan pembelajaran nilai-nilai agama Islam di TK Siti Sulaechah 04 

Semarang disebut dengan kegiatan religi. Penanaman nilai-nilai agama Islam di 

TK Siti Sulaechah 04 Semarang sudah terlihat sejak kegiatan berbaris. Semua 

anak-anak baik kelompok TK A maupun TK B dikumpulkan di arena bermain 

dalam untuk berbaris dan berdoa bersama-sama. Guru biasanya mengajak semua 

anak untuk membaca Al Fatihah, ikrar dua kalimat syahadat, doa belajar 

menyanyikan mars sekolah, dan tepuk anak soleh. 

Kegiatan religi di pagi hari sebelum memulai kegiatan inti dilakukan saat 

circle time. Saat circle time ini guru memulainya dengan kegiatan fisik motorik 

agar anak lebih siap dan semangat dalam mengikuti kegiatan religi. Kegiatan 

religi yang dilakukan saat circle time ini dilakukan secara klasikal, sehingga 

setiap anak mendapatkan pengajaran nilai-nilai agama Islam yang sama. Materi 

yang diberikan saat kegiatan religi di circle time ini adalah hafalan Asmaul 

Husna, surat-surat pendek, doa harian, dan hadits, dan sebagainya. Sedangkan, 

kegiatan religi yang dilaksanakan setelah kegiatan inti atau religi class biasanya 

adalah mengaji, mereview surat-surat pendek, doa harian, atau hadits yang telah 

dihafal bersama-sama saat pagi hari. Kegiatan pertama yang biasanya dilakukan 

adalah mengaji secara klasikal, anak-anak mengaji secara bersama-sama dengan 

dituntun guru. Setelah kegiatan mengaji selesai kemudian kegiatan yang 

dilakukan selanjutnya adalah mengaji secara individu yang disertai dengan 

hafalan surat pendek, doa harian, atau hadits yang dilakukan secara individu pula.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan religi di TK 

Siti Sulaechah 04 Semarang dilaksanakan secara klasikal dan individu. Hal ini 

juga didukung dengan pernyataan dari GR1 yang menyebutkan bahwa model 

yang digunakan saat pembelajaran nilai-nilai agama Islam adalah klasikal dan 

individu. Berikut ini petikan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan GR1. 

“Modelnya secara klasikal dan individu”. [GR1] 

Penerapan bentuk belajar sudah dilakukan dengan baik, karena kegiatan 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam di TK Siti Sulaechah 04 Semarang sudah 

dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu secara klasikal dan individu. Sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Gagne bahwa pembelajaran yang efektif harus 

dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai macam media 

pembelajaran (Wena, 2009:10). 

4.2.4. Strategi Pengelolaan 

4.2.4.1. Penjadwalan Penggunaan Metode Pembelajaran 

Penjadwalan penggunaan metode pembelajaran dalam penelitian ini 

berkaitan dengan perencanaan tentang kapan, metode apa, dan berapa kali metode 

digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam. Di TK Siti Sulaechah 04 

Semarang, guru sebelum mengajar sudah merencanakan metode pembelajaran 

yang akan digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam sangat bervariasi. Metode pembelajaran 

yang pertama adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan digunakan untuk 

membiasakan anak-anak berperilaku baik dan sopan, selain itu juga membiasakan 



92 

 

 

 

anak dalam membaca doa atau surat-surat pendek. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

metode pembiasaan digunakan guru untuk menanam nilai-nilai akhlak pada anak. 

Daradjat (2008) mengungkapkan bahwa penanaman nilai-nilai akhlak pada anak 

diberikan melalui teladan dan pembiasaan sehari-hari. 

Tindak keagamaan yang dilakukan pada anak pada dasarnya diperoleh 

melalui meniru, hal ini sesuai dengan sifat anak yaitu meniru (imitatif). Menurut 

Mansur (2005), sifat meniru yang diperoleh melalui lingkungan berupa 

pembiasaan atau pengajaran intensif merupakan modal yang paling penting dalam 

pendidikan agama Islam pada anak. Sejalan dengan pendapat dari Mansur 

tersebut, Ahmad Tafsir berpendapat bahwa metode pembiasaan sangat efektif 

dalam menguatkan materi hafalan seperti doa dan ayat pilihan, selain itu juga 

efektif dalam membiasakan perilaku terpuji (Mahmud, 2013:162). 

Selain membiasakan akhlak baik, guru juga menggunakan beberapa metode 

dalam menyampaikan materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam, seperti 

metode percakapan dan tanya jawab. Metode percakapan dan tanya jawab 

digunakan guru untuk menjelaskan kepada anak seputar agama Islam. Melalui 

metode percakapan dan tanya jawab ini diharapkan dapat meningkatkan penalaran 

atau berpikir anak. Menurut An Nahlawi (1995:205), dengan menggunakan 

metode percakapan diharapkan pendidik dapat mengembangkan afeksi, penalaran, 

dan perilaku ketuhanan pada anak didik.  

Selain metode pembiasaan dan percakapan atau tanya jawab yang 

digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam, guru juga menggunakan 
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metode seperti demonstrasi, ceramah, bercerita, perumpamaan, dan sebagainya. 

Sebagaimana pernyataan dari GR1 yang juga didukung dengan pernyataan dari 

KR.N berikut ini.  

“Demonstrasi, tanya jawab, proyek, ceramah”. [GR1] 

“Bercerita, tanya jawab, penugasan”. [KR.N] 

Metode demonstrasi merupakan cara mengajar dimana guru 

memperlihatkan kepada seluruh peserta didik tentang suatu benda asli, benda 

tiruan, atau suatu proses. Di dalam kegiatan pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

penerapan metode demonstrasi terlihat saat guru memberikan contoh cara 

mengaji, membaca surat-surat pendek, praktek solat, wudhu, dan sebagainya.  

Berbeda halnya dengan metode bercerita, metode bercerita merupakan 

metode mendidik yang bertumpu pada bahasa, baik lisan maupun tertulis yang 

pada dasarnya untuk menyampaikan pesan (Salim, 2013:261). Metode bercerita 

mempunyai peranan yang penting karena di dalam kisah atau cerita yang 

disampaikan tersebut mengandung nilai edukasi atau keteladanan yang dapat 

dicontoh, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai agama Islam pada diri anak. Di 

TK Siti Sulaechah 04 Semarang, kisah yang diberikan kepada anak seperti kisah 

para Nabi, kisah tentang berbuat baik, dan sebagainya. Guru juga menggunakan 

metode perumpaan dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam. Metode 

perumpaan ini sangat baik digunakan dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada 

anak. Menurut Ahmad Tafsir dalam Mahmud (2013:160), penerapan metode 
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perumpamaan hampir sama dengan metode kisah, yaitu dengan berceramah atau 

berkisah atau membaca teks.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di atas dapat diketahui 

bahwa guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam. Metode-metode pembelajaran tersebut 

adalah metode pembiasaan, percakapan, demonstrasi, bercerita atau kisah, dan 

perumpamaan. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa strategi pada tahap ini 

berhubungan dengan perencanaan tentang kapan, metode apa, dan berapa kali 

suatu metode digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam. Metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, 

karakteristik anak, dan materi. Menurut GR1, metode yang digunakan disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik anak, sedangkan KR.N 

mengutarakan bahwa dalam menentukan metode, guru melihat materi apa yang 

akan diajarkan esok hari. Sebagaimana pernyataan dari GR1 dan KR.N tersebut 

tercermin dalam petikan hasil wawancara berikut ini. 

“Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik anak”. 

[GR1] 

“Metodenya kita lihat kira-kira besok materi apa yang diajarkan, 

umpamanya akan mengajarkan ciptaan Allah ya kita ceritakan terus di 

akhir kegiatan biasanya kita lakukan tanya jawab”. [KR.N] 

Perencanaan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam suatu 

pembelajaran sangatlah penting untuk dilakukan, karena dengan penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran 
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yang diinginkan. Menurut Wena (2009:12), seorang guru harus mampu 

merencanakan metode pembelajaran yang akan digunakan. Untuk menentukan 

tentang kapan, metode apa, dan berapa kali metode digunakan dalam suatu 

pembelajaran berhubungan dengan kondisi pembelajaran, yaitu tujuan, 

karakteristik materi, dan karakteristik anak. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penjadwalan dalam menggunakan metode 

pembelajaran di TK Siti Sulaechah 04 Semarang saat pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam sudah dilaksanakan dengan baik. Guru dalam merencanakan 

mengenai kapan, metode apa, dan berapa kali metode pembelajaran digunakan 

dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam lebih memperhatikan tujuan, materi 

yang akan diberikan, dan karakteristik anak. 

4.2.4.2. Pembuatan Catatan Kemajuan Belajar Siswa 

Pada strategi ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai bentuk penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar anak 

dalam hal pembelajaran nilai-nilai agama Islam. Pelaksanaan penilaian dalam 

penelitian ini berkaitan dengan kapan, berapa kali, dan bagaimana cara 

melakukan penilaian tersebut. Selama pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

berlangsung guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan anak. 

Hal ini tercermin dalam petikan hasil wawancara dengan GR1 sebagai berikut. 

“Iya penilaian dilakukan selama proses pembelajaran”. [GR1] 

Penjelasan dari GR1 tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari KR.N 

yang menambahkan bahwa selain dilakukan selama proses pembelajaran, 
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penilaian juga dilakukan setelah proses pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

selesai. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran dikarenakan ada 

hasil belajar yang tidak bisa dilakukan selama proses pembelajaran, seperti yang 

tercermin dalam petikan hasil wawancara berikut ini. 

“Iya, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, selain itu juga 

setelah proses pembelajaran karena ada beberapa hasil anak yang tidak 

bisa dilakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung 

contohnya seperti lembar kerja”. [KR.N] 

Bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam adalah dengan cara unjuk kerja, observasi, dan hasil karya. Guru 

melakukan penilaian dengan cara unjuk kerja untuk mengetahui kemampuan anak 

dalam hal, seperti mengaji, hafalan surat-surat pendek, doa harian, hadits, dan 

sebagainya. Untuk melakukan penilaian unjuk kerja, guru membuat skala 

penilaian dengan kriteria, yaitu: bulat kosong (0) yang artinya BM (belum 

muncul); bulat setengah yang artinya MM (mulai muncul); centang (√) yang 

artinya BSH (berkembang sesuai harapan); dan bulat penuh (●) yang artinya BSB 

(berkembang sangat baik). Sedangkan bentuk penilaian hasil karya dilakukan 

dengan cara pemberian tugas, yaitu memberikan tugas kepada anak untuk 

mengerjakan lembar kerja yang sudah dipersiapkan. Lembar kerja yang 

dikerjakan, seperti menebalkan dan menulis huruf hijayyah. Penilaian tersebut 

yang dilakukan oleh guru setelah proses pembelajaran nilai-nilai agama Islam.  

Bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru sudah direncanakan dengan 

baik, yaitu melakukan penilaian dengan cara unjuk kerja, observasi, dan hasil 
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karya. Penilaian pun dilakukan oleh guru selama dan sesudah pembelajaran nilai-

nilai agama Islam berlangsung. Guru sadar dan mengetahui bahwa kegiatan 

penilaian ini sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan anak. Dari hasil penilaian tersebut guru dapat menentukan kegiatan 

tindak lanjutnya, yaitu melakukan kegiatan pengayaan untuk anak agar anak dapat 

mencapai indikator yang ditentukan.  

4.2.4.3. Pengelolaan Motivasional 

Pengelolaan motivasional merupakan cara meningkatkan motivasi anak 

dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan 

yang telah dilakukan maka diperoleh data mengenai pengelolaan motivasional 

yang berkaitan dengan cara guru membangkitkan dan mempertahankan perhatian 

anak, menciptakan relevansi terhadap isi pembelajaran, menumbuhkan keyakinan 

diri pada anak, serta menumbuhkan kepuasan.  

Di awal kegiatan, guru melakukan kegiatan percakapan dan tanya jawab 

untuk membangkitkan minat belajar anak. Dalam melakukan kegiatan 

percakapan, guru mengaitkan isi pembelajaran dengan pengalaman anak. Guru 

memberikan contoh konkret yang sesuai dengan pengalaman anak. Cara yang 

dilakukan guru dalam membangkitkan minat belajar anak tersebut didukung juga 

dengan pernyataan dari GR2 sebagai berikut. 

“Biasanya kita pancing mereka dengan pertanyaan sehari-hari anak 

atau gak dengan cerita itu tadi dengan menghadirkan media yang ada”. 

[GR2] 
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Menurut GR2 dalam menciptakan relevansi isi pembelajaran guru 

mengaitkannya dengan pengalaman anak. Pendapat senada juga diungkapkan oleh 

KR.N sebagai berikut. 

“Ya materi yang diberikan harus disesuaikan dengan pengalaman 

belajar anak”. [GR2] 

“Menciptakannya dengan cara dikaitkan dengan pengalaman atau 

kegiatan sehari-hari anak”. [KR.N] 

Hasil wawancara dari GR2 dan KR.N tersebut sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Minstrell bahwa untuk meningkatkan pemahaman pada anak, 

guru harus mampu mengaitkan pengalaman atau konsep yang telah ada di benak 

anak dengan isi pembelajaran yang akan dibahas (Wena, 2009:39). Melalui 

strategi yang demikian, diharapkan dapat memotivasi anak dalam belajar. 

Diharapkan juga anak dapat merasakan relevansi pembelajaran yang diperolehnya 

dengan pengalaman kehidupannya. 

GR1 menjelaskan bahwa untuk mempertahankan minat belajar anak, guru 

melakukannya dengan cara menyediakan kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan. Seperti yang diungkapkan oleh GR1 dalam hasil wawancara 

berikut ini. 

“Dengan menyediakan media yang menarik bagi anak, belajar dan 

bermain yang menyenangkan”. [GR1] 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, guru mengelola 

kelasnya dengan cara menata kursi yang berbeda setiap harinya dan menyediakan 

beberapa kegiatan yang dapat dilakukan anak. Selain kegiatan utama mengaji dan 

tracing, guru memberikan kegiatan lain seperti membaca buku, menggambar 
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bebas, dan bermain plastisin. Hal ini dilakukan agar anak tidak bosan dan ramai 

apabila kegiatan mengaji dan tracing sudah selesai dikerjakan.  

Strategi yang dilakukan guru dalam memotivasi belajar anak ini adalah 

dengan cara memvariasikan unsur-unsur pembelajaran yang ada. Guru mencoba 

menata kelasnya dengan menyediakan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan 

penggunaan media yang menarik bagi anak. Menurut Wena (2009:38) 

memvariasikan elemen-elemen pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan 

cara seperti meringkas bagian pembelajaran, menyajikan informasi yang beraneka 

ragam secara interaktif, dan menggunakan media secara fungsional. 

Motivasi selanjutnya yang dilakukan guru kepada anak adalah 

menumbuhkan keyakinan pada diri anak untuk berhasil dalam mengerjakan tugas 

atau sesuatu hal. Guru memberikan kepercayaan dan semangat pasti bisa kepada 

anak agar dapat berhasil melakukannya. Berikut ini hasil wawancara yang peneliti 

lakukan terhadap GR1 dan GR2. 

“Memberikan kepercayaan pada diri anak dan menghargai hasil karya 

anak”. [GR1] 

“Memberikan semangat kepada anak bahwa mereka pasti bisa”. [GR2] 

Keller, dkk berpendapat bahwa dengan menumbuhkan harapan peserta didik 

untuk sukses merupakan salah satu syarat dalam membangkitkan keyakinan 

peserta didik terhadap tugas-tugas pembelajaran (Wena, 2009:42). Strategi inilah 

yang juga dilakukan guru saat pembelajaran nilai-nilai agama Islam, yaitu 

menumbuhkan keyakinan pada diri anak untuk bisa sukses dalam mengerjakan 

tugas-tugas pembelajaran. Guru menumbuhkan harapan sukses dengan cara 
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memberikan semangat kepada anak bahwa mereka pasti bisa sehingga terdapat 

rasa yakin pada diri anak. 

Selanjutnya, untuk membangkitkan rasa puas anak terhadap pembelajaran, 

guru memberikan kesempatan secara individu kepada anak untuk menggunakan 

pengetahuan yang baru dikuasainya. Menurut GR1 selaku guru religi, anak diberi 

kesempatan untuk mencobanya secara individu, seperti yang diungkapkannya 

dalam petikan hasil wawancara berikut ini. 

“Dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba”. [GR1] 

KR.N selaku koordinator guru religi mengungkapkan bahwa disetiap 

kegiatan religi guru selalu memberikan tiket untuk bisa masuk ke kelas. Tiketnya 

itu berupa hafalan surat, doa, atau hadits yang baru dipelajari. Kesempatan 

tersebut yang diberikan guru kepada anak dalam menggunakan pengetahuan yang 

baru dikuasai. 

“Menyuruh anak untuk mempraktekannya di rumah dengan minta 

tolong orangtua biar nanti di sekolah anak bisa hafal, karena tiket 

untuk bisa masuk ke kelas ya biasanya doa yang baru dipelajari itu. 

Jadi, anak berusaha kepengen bisa”. [KR.N] 

Memotivasi anak dengan cara memberikan kesempatan untuk menggunakan 

pengetahuan atau keterampilan yang baru dikuasainya telah dilaksanakan dengan 

baik oleh guru. Setiap pengetahuan yang baru dipelajari anak, seperti hafalan 

surat-surat pendek, doa harian, dan hadits selalu dijadikan guru sebagai tiket atau 

syarat untuk anak bisa masuk ke kelas atau melanjutkan ke kegiatan lainnya. 

Melalui kesempatan tersebut, anak-anak menjadi tertantang untuk bisa menguasai 
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materi-materi yang telah diberikan oleh guru. Dengan demikian, anak merasa 

puas karena mendapatkan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang baru dipelajarinya tersebut.  

Guru juga memberikan penguatan-penguatan positif kepada anak atas 

keberhasilannya. Penguatan yang diberikan berupa pujian verbal yang positif, 

reward, dan sebagainya. Berikut ini hasil wawancara terhadap GR2 yang juga 

didukung oleh pernyataan dari KR.N mengenai pemberian penguatan dalam 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam di TK Siti Sulaechah 04 Semarang. 

“Dengan memberikan reward tapi tidak sering dalam pemberiannya. 

Kita juga memuji anak dengan tujuan untuk menyemangati anak”. 

[GR2] 

“Biasanya dengan memuji, kemudian kalau berhasil mengerjakan 

kegiatan sesuai dengan kriteria yang diberikan guru biasanya diberi 

stiker”. [KR.N] 

Dalam hal ini untuk menumbuhkan kepuasan pada anak terhadap 

pembelajaran adalah dengan cara memberikan penguatan. Penguatan sangat 

penting dalam pembelajaran karena merupakan fase terakhir dalam proses belajar 

mengajar (Gagne dalam Wena, 2009:45). Guru religi di TK Siti Sulaechah 04 

Semarang telah memberikan rasa puas kepada anak dengan cara memberikan 

penguatan yang positif, seperti pujian dan reward. Menurut Gagne, pemberian 

pujian secara verbal, memberi komentar pada lembar hasil tes, penukaran kelas, 

dan sebagainya dapat menumbuhkan rasa puas pada peserta didik (Wena, 

2009:45). 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi pada pengelolaan 

motivasi saat pembelajaran nilai-nilai agam Islam di TK Siti Sulaechah 04 

Semarang sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

dilaksanakannya keempat indikator dari pengelolaan motivasi, yaitu 

menumbuhkan dan mempertahankan minat belajar anak, mengaitkan isi 

pembelajaran dengan pengalaman anak, menumbuhkan harapan sukses pada anak 

sehingga anak merasa yakin untuk mengerjakan tugas-tugas pembelajaran, dan 

yang terakhir adalah menumbuhkan rasa puas anak terhadap pembelajaran dengan 

cara memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan 

yang baru dikuasai serta memberikan penguatan positif kepada anak. 

4.2.4.4. Kontrol Belajar 

Kontrol belajar berkaitan dengan kebebasan anak untuk melakukan pilihan 

pada bagian isi atau materi yang ingin dipelajari. Berdasarkan hasil wawancara 

yang diperoleh peneliti bahwa guru tidak memberikan kebebasan kepada anak 

untuk memilih materi yang ingin dipelajari, berikut ini hasil wawancara terhadap 

narasumber GR2 yang juga didukung oleh pernyataan dari narasumber KR.N. 

“Tidak karena untuk religi kita sudah menyiapkan materi yang benar-

benar harus dikuasai anak”. [GR2] 

“Anak tidak mendapatkan kebebasan karena materi agama yang harus 

dipelajari anak sudah kita rumuskan”. [KR.N] 

Materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam sudah direncanakan untuk 

diberikan sejak Play Group. Dari Play Group ini kemudian bertahap hingga ke 

Taman Kanak-kanak yang masih dibedakan menurut usia anak, yaitu kelompok A 
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(4-5 tahun) dan kelompok B (5-6 tahun). Kegiatan pembelajaran nilai-nilai agama 

Islam di TK Siti Sulaechah 04 Semarang tidak dilaksanakan dengan 

menggunakan model sentra, tetapi dilakukan secara klasikal dan individu. 

Sebagaimana pada model sentra anak mendapatkan kebebasan dalam memilih 

kegiatan belajar yang ingin dilakukan. Jadi, pemberian materi pembelajaran nilai 

agama Islam kepada anak dilakukan secara bertahap dan sistematis yang telah 

direncanakan oleh guru. 

4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Pembelajaran 

Nilai-nilai Agama Islam pada Anak Usia 4-5 Tahun di KB-TK Siti 

Sulaechah 04 Semarang 

Di dalam pembelajaran, penerapan suatu strategi pembelajaran sangatlah 

penting guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. 

Guru dalam menerapkan strategi pembelajaran tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi, yaitu karakteristik anak, kompetensi dasar yang diharapkan, 

bahan ajar, alokasi waktu, sarana dan prasarana belajar, serta kemampuan guru dalam 

menggunakan strategi pembelajaran.  

Hasil penelitian yang berdasarkan wawancara dan pengamatan mengenai 

perkembangan agama anak usia 4-5 tahun di TK Siti Sulaechah 04 Semarang 

menunjukkan bahwa perkembangan agama mereka berkembang dengan baik. Anak-

anak di usia 4-5 tahun sudah dapat menghafal surat-surat pendek, doa harian, hadits, 

dan sebagainya. Apa yang telah dipelajari oleh anak tersebut juga diterapkan di 
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keseharian mereka yang merupakan hasil dari penerapan metode pembiasaan oleh 

guru. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap GR1 dapat diketahui 

bahwa perkembangan agama anak dapat berkembang dengan baik sesuai usia dan 

target pembelajaran dikarenakan guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran 

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak, serta lingkungan sekitar. Berikut 

ini hasil wawancara terhadap GR1. 

“Strategi pembelajaran disesuaikan dengan potensi, perkembangan, 

kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan lingkungan”. [GR1] 

Dalam penerapan strategi pembelajaran, pendidik harus memperhatikan 

karakteristik peserta didik, karena peserta didik merupakan subjek yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran (Iskandarwassid dan Sunendar, 2008). Di dalam 

penelitian ini karakteristik peserta didik mempengaruhi guru dalam melaksanakan 

strategi pembelajaran, yaitu mengenai penentuan materi dan metode pembelajaran. 

Guru dalam menentukan materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam disesuaikan 

dengan tahap perkembangan anak. Berikut ini ungkapan hasil wawancara dari GR2. 

“Iya sesuai dengan tingkat perkembangan anak, soalnya kalau tidak sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak kan penyampaian materi itu juga gak 

pas”. [GR2] 

Selanjutnya KR.N juga mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang 

digunakan disesuaikan dengan karakteristik anak. 

“Diharapkan di sini penentuan metode harus disesuaikan dengan 

karakteristik anak usia dini”. [KR.N] 
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Pelaksanaan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak 

ini bertujuan agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Hal ini ditunjukkan 

dengan perkembangan agama anak yang berkembang dengan baik sesuai usia dan 

tujuan pembelajaran. Peserta didik sebagai pusat dari kegiatan belajar diharapkan 

dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran supaya proses pembelajaran 

lebih berhasil dan dapat mencapai tujuan pembelajaran (Uno, 2008:36). 

Selain faktor karakteristik anak, faktor kompetensi dasar, yaitu Tingkat 

Pencapaian Perkembangan (TPP) juga mempengaruhi guru dalam menerapkan 

strategi pembelajaran. Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) yang dikembangkan 

menjadi indikator mempengaruhi guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh GR1 bahwa TPP atau indikator dapat 

mempengaruhi guru dalam memilih materi yang akan diajarkan kepada anak. Berikut 

ini hasil wawancara dari GR1 mengenai pengaruh indikator terhadap pemilihan 

materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam. 

“TPP itu kan sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar jadi ya 

sangat berpengaruh pada setiap strategi yang dilaksanakan guru. Misalnya 

materi, karena materi yang mau diajarkan itu kan disesuaikan dari 

indikator/TPP”. [GR1] 

Materi pembelajaran yang disesuaikan dengan TPP atau indikator pada akhirnya 

juga mempengaruhi guru dalam menentukan media dan metode pembelajaran yang 

akan digunakan. Berikut ini hasil wawancara dari GR2 dan KR.N. 

“Pengaruhnya sepertinya ke pemilihan media dan metode”. [GR2] 

“Materi itu mempengaruhi penggunaan metode. Metode apa yang mau 

kita gunakan itu dilihat dulu dari materinya apa yang mau diajarkan”. 

[KR.N] 
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Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2008) bahwa untuk dapat mencapai 

kompetensi dasar guru perlu mengembangkan bahan ajar atau materi dalam proses 

pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran sesuai waktu yang telah 

ditentukan. Namun, berdasarkan waktu yang telah ditentukan, pembelajaran nilai-

nilai agama Islam di TK Siti Sulaechah 04 Semarang dilaksanakan tidak sesuai 

dengan alokasi waktu tersebut. Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berakibat pada masih adanya 

materi yang belum tersampaikan. Berikut ini hasil wawancara terhadap GR2 yang 

juga didukung dengan hasil wawancara terhadap KR.N. 

“Kadang masih ada materi yang belum tersampaikan karena terpotong 

agenda libur atau rapat gitu”. [GR2] 

“Ya ada sih karena sesuatu hal jadi pemberian materinya dibatalkan”. 

[KR.N] 

Berdasarkan hasil wawancara dari GR2 dan KR.N tersebut dapat diketahui 

bahwa masih terdapat materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang belum 

tersampaikan karena adanya kegiatan atau agenda lain, seperti rapat guru. Masih 

adanya materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang belum tersampaikan karena 

terkendala oleh waktu, sehingga menyebabkan belum tercapainya dengan baik tingkat 

pencapaian perkembangan anak. Belum tercapainya dengan baik tingkat pencapaian 

perkembangan anak tersebut mempengaruhi guru dalam melakukan penilaian hasil 

belajar anak. Anak-anak yang belum mencapai tingkat pencapaian perkembangan 

atau indikator dengan baik diberikan pengayaan agar dapat mencapainya. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh GR2 dalam hasil wawancara berikut ini. 
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“Untuk menindaklanjuti hasil penilaian biasanya dengan dua cara, pertama 

dengan analisis kemudian evaluasi setelah evaluasi kita adakan 

pengayaan”. [GR2] 

Tingkat pencapaian perkembangan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. Menurut Hamruni (2012:12), tujuan pembelajaran merupakan sasaran 

yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan merupakan komponen yang 

dapat mempengaruhi komponen pembelajaran lain, seperti bahan pelajaran, kegiatan 

belajar, pemilihan metode, alat, sumber, dan alat evaluasi (Roestiyah dalam Djamarah 

dan Zain, 1997:49). Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas bahwa tingkat 

pencapaian perkembangan yang dikembangkan menjadi indikator mempengaruhi 

guru dalam menentukan materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang secara 

tidak langsung juga mempengaruhi guru dalam menentukan alat atau media 

pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang akan dilakukan. 

Sebagaimana pendapat dari Mulyasa (2009) yang menyatakan bahwa kompetensi 

harus dirumuskan secara jelas, karena akan mempengaruhi dalam penetapan materi, 

metode dan media pembelajaran, serta memberikan petunjuk terhadap penilaian. 

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi guru dalam melaksanakan strategi 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam adalah sarana dan prasarana belajar. Dari pihak 

yayasan telah memfasilitasi dengan baik sarana dan prasarana belajar untuk 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran di TK Siti Sulaechah 04 Semarang. Para 

guru juga memelihara sarana dan prasarana belajar dengan baik. Namun, yang perlu 

disayangkan adalah saat circle time, yaitu kegiatan pembelajaran nilai-nilai agama 

Islam tidak dilakukan di ruangan atau kelas tetapi di ruang tengah. Di ruang tengah 
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tersebut tidak terdapat sekat atau pembatas antara ruang satu dengan ruang lainnya, 

sehingga konsentrasi anak kadang terganggu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, guru 

saat mengajar menggunakan suara yang keras dan lebih aktif mengajak anak-anak 

bernyanyi bersama agar anak lebih fokus. Sedangkan sarana belajar dalam 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam terbilang sudah memadai. Di TK Siti Sulaechah 

04 Semarang memiliki perpustakaan, di sana terdapat banyak buku seputar agama 

Islam yang dapat menambah pengetahuan anak seperti ensiklopedia Islam, kisah Nabi 

dan Rasul, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelengkapan sarana belajar dalam 

keadaan baik menunjang terlaksananya strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

di TK Siti Sulaechah 04 Semarang. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber GR2 

dalam hasil wawancara berikut ini. 

“Sangat menunjang, tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut kita akan 

mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi”. [GR2] 

Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2008), ketersediaan sarana dan 

prasarana belajar dapat mempengaruhi dalam menerapkan strategi pembelajaran, 

karena dengan sarana dan prasarana belajar yang tidak memadai sangat sulit bagi 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Faktor yang terakhir adalah kemampuan guru dalam menerapkan strategi 

pembelajaran. Kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran berkaitan 

dengan ketepatan metode dan teknik pembelajaran yang digunakan. Guru sudah tepat 

dalam menggunakan metode dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran yang 

digunakan sesuai dengan materi atau kegiatan yang akan diberikan. Sedangkan teknik 
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pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan situasi pembelajaran saat itu. Guru 

sudah tepat menggunakan teknik dengan suara yang dikeraskan dan bernyanyi agar 

anak lebih fokus saat belajar di ruang tengah. 

Jika, guru melakukan dengan baik satu strategi awal dalam pembelajaran nilai-

nilai agama Islam, maka dapat mempengaruhi strategi berikutnya yang akan 

dilakukan. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya bahwa guru 

dalam memilih materi disesuaikan dengan TPP atau indikator yang pada akhirnya 

mempengaruhi guru dalam menentukan media, metode, dan penilaian, serta strategi-

strategi selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Iskandarwassid dan Sunendar 

(2008) bahwa guru harus memiliki kemampuan dan penguasaan dalam menerapkan 

strategi pembelajaran, supaya peserta didik dapat memperoleh manfaat dari proses 

pembelajaran yang berlangsung sehingga dapat mencapai kompetensi dasar dengan 

optimal. Oleh karena itu, kemampuan guru ini lah yang dapat mempengaruhi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.  
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Strategi Pembelajaran Nilai-nilai Agama 

Islam pada Anak Usia 4-5 tahun di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang” dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru dalam pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam meliputi perencanaan pembelajaran, strategi pengorganisasian, 

strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Pertama, perencanaan yang 

disusun meliputi empat jenis, yaitu Program tahunan (Prota); Program 

semester (Promes); Rencana Kegiatan Mingguan (RKM); dan Rencana 

Kegiatan Harian (RKH). Kedua, strategi pengorganisasian yang dilakukan 

adalah guru menentukan materi disesuaikan dengan kompetensi dasar dan 

tingkat perkembangan anak; materi yang diberikan memuat pengajaran 

keimanan, ibadah, dan akhlak; materi ditata dari urutan yang paling mudah 

ke yang sulit; serta guru menghubungkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan lama yang dimiliki anak. Ketiga, strategi penyampaian yang 

dilakukan adalah guru menggunakan media pembelajaran dan 

memanfaatkannya dengan baik sehingga menimbulkan interaksi yang positif 

antara anak dengan media pembelajaran yang digunakan; menerapkan bentuk 
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belajar secara klasikal dan individu dalam pembelajaran nilai-nilai agama 

Islam. Keempat, strategi pengelolaan yang dilakukan adalah menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi; membuat penilaian atau catatan 

kemajuan belajar anak; dan memberikan motivasi.   

5.1.2. Guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu: Pertama, perkembangan anak 

mempengaruhi guru dalam menentukan materi dan metode pembelajaran. 

Kedua,  TPP atau indikator mempengaruhi guru dalam menentukan materi 

kegiatan pembelajaran. Ketiga, bahan ajar atau materi yang disesuaikan 

dengan TPP atau indikator mempengaruhi guru dalam menentukan media 

dan metode pembelajaran. Keempat, waktu yang ada tidak mencukupi 

terlaksananya pembelajaran nilai-nilai agama Islam karena di sela-sela 

pembelajaran terdapat kegiatan lain, seperti ekstrakurikuler bahasa Inggris. 

Hal ini mempengaruhi adanya materi yang belum tersampaikan sehingga 

menyebabkan belum tercapainya dengan baik tingkat pencapaian 

perkembangan anak. Hal tersebut juga mempengaruhi guru dalam melakukan 

penilaian hasil belajar anak. Kelima, keadaan prasarana belajar belum 

digunakan dengan maksimal sehingga mempengaruhi guru dalam 

menggunakan teknik pembelajaran. Keenam, kemampuan guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran berpengaruh pada pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan penelitian mengenai “Strategi Pembelajaran Nilai-nilai Agama 

Islam pada Anak Usia 4-5 Tahun di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang”, maka 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Lembaga 

Diharapkan bagi lembaga untuk menyediakan waktu pembelajaran tersendiri 

untuk kegiatan ekstrakurikuler sehingga tidak mengganggu waktu pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam. Selain itu lembaga diharapkan untuk melengkapi fasilitas 

prasarana agar kegiatan pembelajaran nilai-nilai agama Islam dapat dilakukan 

dengan efektif dan efisien. 

5.2.2. Bagi Guru 

Strategi pembelajaran dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak 

sudah dilaksanakan dengan baik. Guru perlu meningkatkan lagi kualitas mulai dari 

membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan strategi-

strateginya, serta penilaian, supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.  

5.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menindaklanjuti penelitian ini dengan berbagai variansi dan literatur yang lebih 

mendalam guna pemahaman lebih lanjut tentang strategi pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam pada anak usia dini. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA 4-5 

TAHUN DI KB-TK SITI SULAECHAH 04 SEMARANG 

 

Fokus Sub Fokus Indikator Teknik 

Pengumpulan Data 

1. Pelaksanaan strategi 

pembelajaran 

1. Perencanaan 

pembelajaran  

a. Penyusunan rencana 

kegiatan 
Wawancara, 

dokumentasi 

2. Strategi 

pengorganisasian 

a. Sequencing (memilih dan 

menata urutan materi) 
Wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 

b. Synthesizing 

(menghubungkan 

pengetahuan baru dengan 

pengetahuan lama) 

Wawancara, 

observasi 

3. Strategi 

penyampaian 

a. Media pembelajaran Wawancara, 

observasi 

b. Interaksi peserta didik 

dengan media 

pembelajaran 

Wawancara, 

observasi 

c. Bentuk belajar mengajar Wawancara, 

observasi 

4. Strategi pengelolaan a. Penjadwalan penggunaan 

metode pembelajaran 
Wawancara, 

observasi 

b. Pencatatan kemajuan 

belajar 

Wawancara, 

observasi 

c. Pengelolaan motivasional Wawancara, 

observasi 

d. Kontrol belajar 

  

Wawancara, 

observasi 

2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

strategi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

a. Karakteristik peserta didik Wawancara, 

observasi 

b. Kompetensi dasar Wawancara  

c. Bahan ajar Wawancara  

d. Waktu yang tersedia Wawancara, 

observasi 

e. Sarana dan prasarana 

belajar 

Wawancara, 

observasi 

f. Kemampuan guru dalam 

menerapkan strategi 

pembelajaran 

Observasi  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Topik : Strategi Pembelajaran Nilai-nilai Agama Islam pada Anak Usia 4-5 

Tahun di KB-TK Siti Sulaechah 04 Semarang 

Nama    : 

Usia   : 

Jenis kelamin  : 

Pendidikan   : 

Lama mengajar : 

 

Pertanyaan: 

1. Kurikulum apa yang digunakan? 

2. Meliputi apa saja rencana pembelajaran yang dibuat? 

3. Bagaimana guru dalam menyusun program tahunan? 

4. Bagaimana guru dalam menyusun program semester? 

5. Bagaimana guru dalam menyusun Rencana Kegiatan Mingguan (RKM)? 

6. Bagaimana guru dalam menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH)? 

7. Apa saja komponen dari rencana pembelajaran? 

8. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pembelajaran? 

9. Siapa saja yang terlibat dalam pemilihan materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

10. Materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam apa saja yang diajarkan kepada anak? 

11. Pedoman apa yang digunakan dalam memilih materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

12. Apakah dalam memilih materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam memperhatikan 

kompetensi dasar (TPP/indikator) yang ingin dicapai? 

13. Apakah dalam materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang dipilih bersifat penting dan 

bermanfaat bagi anak? 

14. Apakah materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang dipilih sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak? 

15. Apakah materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam ditata dalam urutan yang memudahkan 

anak untuk mempelajari keseluruhan materi? 

16. Bagaimana menata urutan materi tersebut? 

17. Apakah guru menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang telah 

dimiliki anak? 

18. Bagaimana guru menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang telah 

dimiliki anak? 
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19. Bagaimana guru menentukan media pembelajaran yang akan digunakan? 

20. Apakah disetiap pembelajaran nilai-nilai agama Islam selalu menggunakan media 

pembelajaran? 

21. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat menyampaikan pesan pembelajaran 

kepada anak? 

22. Bagaimana peran media dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

23. Bagaimana interaksi anak dengan media pembelajaran yang digunakan? 

24. Bagaimana efektifitas media pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan nilai-nilai 

agama Islam anak? 

25. Bentuk atau model pembelajaran apa yang digunakan saat pembelajaran nilai-nilai agama 

Islam? 

26. Apakah bentuk atau model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan kegiatan 

belajar yang dilakukan? 

27. Apakah guru merencanakan metode pembelajaran? 

28. Bagaimana menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai agama 

Islam? 

29. Apakah metode pembelajaran yang ditentukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai? 

30. Apakah metode pembelajaran yang ditentukan sudah sesuai dengan karakteristik materi? 

31. Apakah penentuan metode pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik anak? 

32. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

33. Apakah guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung? 

34. Seperti apa bentuk penilaian yang dilakukan guru? 

35. Bagaimana guru menindak lanjuti hasil penilaian? 

36. Bagaimana cara guru membangkitkan minat belajar anak? 

37. Bagaimana cara guru mempertahankan minat belajar anak? 

38. Bagaimana cara guru menciptakan relevansi terhadap isi pembelajaran? 

39. Bagaimana cara guru menumbuhkan keyakinan pada anak untuk berhasil? 

40. Bagaimana cara guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan 

pengetahuan yang baru dikuasai? 

41. Penguatan apa saja yang diberikan guru kepada anak atas keberhasilannya? 
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42. Apakah anak mendapatkan kebebasan dalam memilih materi/kegiatan belajar? 

43. Bagaimana cara guru dalam memberikan kebebasan tersebut? 

44. Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler/kegiatan pendukung lainnya dalam pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam? 

45. Bagaimana perkembangan agama anak? 

46. Apakah terdapat anak yang mengalami gangguan perkembangan/perilaku? 

47. Ditinjau dari karakteristik anak yang berbeda-beda, apakah guru mengalami 

hambatan/kesulitan dalam melaksanakan strategi pembelajaran? 

48. Bagaimana cara guru mengatasinya? 

49. Apakah kompetensi dasar (TPP/indikator) yang dirumuskan sesuai dengan karakteristik 

anak? 

50. Apakah anak dapat mencapai kompetensi dasar (TPP/indikator) yang telah ditetapkan dengan 

baik? 

51. Apakah kompetensi dasar (TPP/indikator) mempengaruhi guru dalam melaksanakan strategi 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

52. Bagaimana kompetensi dasar (TPP/indikator) mempengaruhi guru dalam melaksanakan 

strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

53. Apakah bahan ajar (materi) yang diberikan mempengaruhi strategi pembelajaran yang 

dilaksanakan? 

54. Bagaimana pengaruh bahan ajar (materi) terhadap strategi pembelajaran yang dilaksanakan? 

55. Bagaimana alokasi waktu untuk pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

56. Apakah pembelajaran nilai-nilai agama Islam dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang 

telah ditentukan? 

57. Apakah berdasarkan waktu yang telah ditentukan masih terdapat materi yang belum 

tersampaikan? 

58. Bagaimana cara guru menentukan sarana dan prasarana belajar yang akan digunakan? 

59. Bagaimana kelengkapan dan kondisi dari sarana dan prasarana belajar? 

60. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana belajar? 

61. Apakah sarana dan prasarana tersebut menunjang terlaksananya pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 STRATEGI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA 4-5 

TAHUN DI KB-TK SITI SULAECHAH 04 SEMARANG 

 
Item Pengamatan Skala Penilaian 

Ya Tidak 

Materi yang diberikan bersifat penting dan bermanfaat bagi anak   

Materi yang diberikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak   

Guru menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 
lama yang telah dimiliki anak 

  

Menggunakan media saat pembelajaran nilai-nilai agama Islam   

Media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kegiatan 

yang dilakukan  

  

Ada interaksi antara anak dengan media pembelajaran yang 
digunakan 

  

Model/bentuk belajar yang diterapkan sesuai dengan kegiatan 
yang dilakukan 

  

Metode yang digunakan sesuai dengan materi yang disampaikan   

Metode yang digunakan sesuai dengan karakteristik anak   

Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi   

Melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung   

Guru membangkitkan minat belajar anak   

Guru mempertahankan minat belajar anak   

Guru menciptakan relevansi terhadap isi pembelajaran   

Guru menumbuhkan keyakinan kepada anak untuk berhasil 
dalam melakukan kegiatan 

  

Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan 
pengetahuan/keterampilan yang baru dikuasai 

  

Guru memberikan penguatan kepada anak atas keberhasilannya   

Anak mendapatkan kebebasan dalam memilih materi/kegiatan 
belajar 

  

Terdapat kegiatan ekstrakurikuler/kegiatan pendukung dalam 
pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

  

Nilai-nilai agama Islam anak berkembang dengan baik   

Terdapat anak yang mengalami gangguan 
perkembangan/perilaku 

  

Pembelajaran nilai-nilai agama Islam dilaksanakan sesuai waktu 
yang dialokasikan 

  

Terdapat materi yang belum tersampaikan   

Sarana dan prasarana belajar yang digunakan menunjang 

terlaksananya pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

  

Guru tepat dalam menerapkan strategi pembelajaran    
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PEDOMAN OBSERVASI 

 FASILITAS SARANA DAN PRASARANA DI KB-TK SITI SULAECHAH 04 

SEMARANG 

 

No. Nama Sarana dan 

Prasarana Sekolah 

Ada Tidak 

ada 

Keterangan 

1.   Tanah atau lahan    

2.  Bangunan     

3.  Ruang kelas     

4.  Ruang kelas religi    

5.  Ruang guru     

6.  Ruang kepala sekolah    

7.  Ruang tata usaha     

8.  Perpustakaan     

9.  Aula     

10.  Ruang komputer     

11.  Ruang makan    

12.  Dapur     

13.  Tempat cuci tangan    

14.  Ruang UKS    

15.  Toilet/kamar mandi    

16.  Tempat ibadah     

17.  Arena bermain     

18.  Tempat parkir     
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

A. Perencanaan Pembelajaran 

1. Kurikulum apa yang digunakan? 

GR1 Kurikulum TK yang digunakan matriks 2011. 

GR2 Kita memakai kurikulum KTSP, selain KTSP kita juga pakai kurikulum 

internal dari sekolah. 

KR.N Kita pakainya matriks 2011. 

 

2. Meliputi apa saja rencana pembelajaran yang dibuat? 

GR1 Program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian. 

GR2 Untuk di sini kita pakai Prota, Promes terus RKM dan RKH. 

KR.N Prota, Promes terus RKM dan yang terakhir RKH, jadi ada empat. 

 

3. Bagaimana guru dalam menyusun program tahunan? 

GR1 Program tahunan disusun di awal tahun ajaran baru. 

GR2 Kalau program tahunan di awal tahun ajaran baru semua guru 

menyusunnya bersama-sama. 

KR.N Biasanya kalau rencana pembelajaran yang prota itu semua guru 

menentukan untuk satu tahun ke depan kemudian disetorkan ke bagian 

kurikulum, jadi istilahnya rapat dulu lah. 

 

4. Bagaimana guru dalam menyusun program semester? 

GR1 Program semester disusun bersamaan dengan program tahunan. 

GR2 Untuk menyusun promes ya dari prota. 

KR.N 

 

Untuk menyusun promes kita lihat dari prota yang sudah disusun 

sebelumnya. 

 

5. Bagaimana guru dalam menyusun Rencana Kegiatan Mingguan (RKM)? 

GR1 RKM dibuat sebelum tahun ajaran baru jadi prota, promes, RKM itu 

dibuat untuk satu tahun. 

GR2 RKM disusun untuk satu tahun dibuat bersamaan dengan prota dan 

promes. 

KR.N Saat menyusun prota dan promes kita juga menyusun RKM. 

 

6. Bagaimana guru dalam menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH)? 

GR1 Kita lihat dari RKMnya. 

GR2 Untuk rencana yang harian ya berarti guru wali atau guru religinya 

sendiri yang membuat. Langkahnya seperti biasa untuk RKH kita melihat 

dari RKM. 

KR.N 

 

Menyusun RKH itu tentukan dulu RKMnya nanti dari RKM kita ambil 

indikator-indikatornya. Untuk RKH masing-masing guru wali yang 

memilih mau pakai indikator yang mana. 
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7. Apa saja komponen dari rencana pembelajaran? 

GR1 Metode, penilaian, TPP, silabus, media atau peraga. 

GR2 Komponennya ada indikator, kegiatan, sumber belajar, dan penilaian. 

KR.N 

 

Ya yang tertulis di rencana pembelajaran itu sendiri, kayak ada indikator, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, dll. 

 

8. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pembelajaran? 

GR1 Guru. 

GR2 Kalau rencana pembelajaran ya semua guru terlibat, kalau yang disusun 

di awal tahun ajaran itu guru bersama-sama menyusunnya sedangkan 

kalau untuk hariannya guru wali atau guru religinya sendiri yang 

membuat. 

KR.N 

 

Biasanya kalau rencana pembelajaran yang Promes, Prota itu semua 

guru, kalau untuk RKH masing-masing wali yang memilih. 

 

B. Strategi Pengorganisasian 

a. Sequencing (memilih dan menata urutan materi) 

9. Siapa saja yang terlibat dalam pemilihan materi pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam? 

GR1 Guru. 

GR2 Kalau yang terlibat secara langsung ya guru religinya nanti biasanya kita 

menyesuaikan dengan guru walinya waktu itu tema yang digunakan apa, 

biasanya kita hanya mengetahui temanya saja apa terus nanti kita guru 

religi sesuaikan dengan indikatornya. Kalau Prota untuk satu tahun 

biasanya kita semua guru religi sudah menyusun di awal tahun ajaran 

baru. 

KR.N Ya guru religinya itu sendiri. 

 

10. Materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam apa saja yang diajarkan kepada 

anak? 

GR1 Tentang akhlak dan pembiasaan yang baik, serta hafalan doa, surat 

pendek, dan lain-lain. 

GR2 Materi yang diajarkan kepada anak materinya meliputi hafalan surat 

pendek, hadits, doa-doa harian, bahasa Arab dasar, dan kemudian tracing 

(menebalkan). 

KR.N 

 

Kita merumuskan sendiri materi agama atau hafalan yang mau diajarkan 

anak, seperti hafalan surat pendek, doa harian, hadits, dll. 

 

11. Pedoman apa yang digunakan dalam memilih materi pembelajaran nilai-

nilai agama Islam? 

GR1 Pedomannya dari buku panduan materi agama. 

GR2 Pedoman yang digunakan buku panduan jadi sudah ditentukan materi apa 

saja yang harus dihafalkan oleh anak jadi gak boleh keluar dari buku itu. 

KR.N 

 

Pedomannya dari buku panduan yang berisi materi agama yang dibuat 

sendiri oleh guru di sini. 
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12. Apakah dalam memilih materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

memperhatikan kompetensi dasar (TPP/indikator) yang ingin dicapai? 

GR1 Iya. 

GR2 Iya sangat memperhatikan karena cara memilihnya kita sesuaikan dengan 

indikator, kita lihat indikator-indikator yang sesuai dengan tema. 

KR.N 

 

Iya disesuaikan kompetensi atau TPP yang ingin dicapai dan biasanya 

kita sesuaikan dengan kondisi anak juga, kadang kalau anak satu dengan 

yang satunya itu gak sama kan tingkat perkembangannya. Kalau hafalan, 

anak-anak yang perkembangannya cepat mungkin sudah bisa dua 

hafalan, kalau untuk anak yang agak lamban berarti satu. 

 

13. Apakah dalam memilih materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang 

dipilih bersifat penting dan bermanfaat bagi anak? 

GR1 Iya. 

GR2 Selain sangat penting dan bermanfaat bagi anak juga memang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak. 

KR.N 

 

Iya Insya Allah itu bisa menjadi pembiasaan bagi anak dan mungkin 

tahun-tahun ke depannya setelah dewasa nanti bisa menjadi tergores. 

 

14. Apakah materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang dipilih sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak? 

GR1 Iya memilih sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

GR2 Iya sesuai dengan tingkat perkembangan anak, soalnya kalau tidak sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak kan penyampaian materi itu juga gak 

pas. 

KR.N Iya. 

 

 

15. Apakah materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam ditata dalam urutan 

yang memudahkan anak untuk mempelajari keseluruhan materi? 

GR1 Iya. 

GR2 Iya ditata. 

KR.N Iya. 

 

16. Bagaimana menata urutan materi tersebut? 

GR1 Disesuaikan tema yang terdekat dengan anak. 

GR2 Ditata dari tingkat kesulitan yang rendah hingga yang tinggi. 

KR.N 

 

Biasanya kalau menerangkan materi kita cari yang lebih mudah dulu lalu 

bertahap yang agak sulit terus ke sulit, jadi bertahap gak langsung. 

Misalnya, kita memberikan materi cara berwudhu kalau satu minggu 

anak masih belum bisa kita ulangi lagi sampai anak per individu benar-

benar bisa hafal. 
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b. Synthesizing (menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama) 

17. Apakah guru menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama 

yang telah dimiliki anak? 

GR1 Iya. 

GR2 Harus menghubungkan ya karena untuk membuat materi harus sesuai 

dengan pengalaman belajar anak. 

KR.N Iya. 

 

18. Bagaimana guru menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 

lama yang telah dimiliki anak? 

GR1 Caranya dengan mereview pelajaran yang lama. 

GR2 Cara menghubungkannya kita menggunakan pendekatan tematik, jadi 

mencakup pengalaman belajar anak dan semua materi yang kita ajarkan 

tidak boleh terkotak-kotak. 

KR.N Menghubungkannya dengan tema itu tadi. 

 

C. Strategi Penyampaian 

a. Media Pembelajaran 

19. Bagaimana guru menentukan media pembelajaran yang akan digunakan? 

GR1 Media yang digunakan disesuaikan dengan kegiatan yang akan diberikan 

kepada anak. 

GR2 Untuk menentukan media pembelajaran yang digunakan kita sesuaikan 

dengan tema dan kegiatannya. 

KR.N Disesuaikan dengan kegiatannya. 

 

20. Apakah disetiap pembelajaran nilai-nilai agama Islam selalu menggunakan 

media pembelajaran? 

GR1 Iya. 

GR2 Iya.  

KR.N Iya. 

 

21. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat menyampaikan pesan 

pembelajaran kepada anak? 

GR1 Iya. 

GR2 Diharapkan media pembelajaran itu bisa menyampaikan pesan kepada 

anak minimal anak itu dengan melihat media pembelajaran, materi yang 

disampaikan langsung terekam di memori anak jadi tidak grambyang. 

KR.N Ya diharapkan sudah. 
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b. Interaksi Anak dengan Media Pembelajaran 

22. Bagaimana peran media dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Memudahkan anak dalam menerima pembelajaran. 

GR2 Peran media sangat penting sekali ya karena mendukung daya tangkap 

anak. Guru tidak mengandalkan media yang sudah ada tetapi juga 

menciptakan sendiri media pembelajaran yang digunakan, seperti saya 

menciptakan lagu-lagu anak muslim yang sesuai dengan tema saat itu 

jadi dengan media-media itu materi yang disampaikan jadi lebih mudah. 

KR.N 

 

Membantu anak dalam menelaah materi yang disampaikan, seperti kalau 

kita perlihatkan VCD atau film gitu nanti setelah melihat kita minta 

komentar dari anak. VCDnya tidak kisah nabi saja yang kita perlihatkan, 

juga ada kisah tentang beramal atau berzakat nanti sekalian kita observasi 

anak bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Kalau untuk gurunya 

sendiri sangat membantu kan anak butuh contoh yang konkret ya, kalau 

tidak ada alat peraganya guru jadi susah menerangkannya. Apalagi kita 

ada penambahan kosa kata bahasa Arab juga, biasanya kita berikan lewat 

lagu-lagu jadi anak cepat menghafalnya. 

 

23. Bagaimana interaksi anak dengan media pembelajaran yang digunakan? 

GR1 Anak lebih antusias dengan adanya media. 

GR2 Interaksi anak secara langsung ya mereka sangat senang sekali dan 

antusias. 

KR.N Interaksinya ya anak senang dengan lagu-lagu yang kita berikan. 

 

24. Bagaimana efektifitas media pembelajaran yang digunakan dalam 

meningkatkan nilai-nilai agama Islam anak? 

GR1 Memberikan gambaran nyata kepada anak tentang bagaimana 

berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. 

GR2 Efektifitasnya lumayan bagus ya, dengan adanya media pembelajaran itu 

anak jadi lebih mudah menyerap materi. 

KR.N Iya sangat efektif. 

 

c. Bentuk Belajar Mengajar 

25. Bentuk atau model pembelajaran apa yang digunakan saat pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Modelnya secara klasikal dan individu. 

GR2 Model pembelajarannya bervariasi ada secara kelompok, individu, 

penugasan. 

KR.N Kalau model pembelajarannya klasikal. 

 

26. Apakah bentuk atau model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai 

dengan kegiatan belajar yang dilakukan? 

GR1 Sudah. 

GR2 Insya Allah diharapkan sudah. 

KR.N Iya sudah sesuai. 
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D. Strategi Pengelolaan 

a. Penjadwalan Penggunaan Metode Pembelajaran 

27. Apakah guru merencanakan metode pembelajaran? 

GR1 Iya. 

GR2 Harus. 

KR.N Iya metode yang digunakan direncanakan. 

 

28. Bagaimana menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik anak. 

GR2 Untuk menentukan metodenya juga melihat tema dan bentuk 

kegiatannya, kita lihat kegiatannya apa terus metode yang cocok apa. 

KR.N 

 

Metodenya kita lihat kira-kira besok materi apa yang diajarkan, 

umpamanya akan mengajarkan ciptaan Allah ya kita ceritakan terus di 

akhir kegiatan biasanya kita lakukan tanya jawab. 

 

29. Apakah metode pembelajaran yang ditentukan sudah sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai? 

GR1 Sudah. 

GR2 Iya Insya Allah sudah. 

KR.N Ya Alhamdulillah sudah. 

 

30. Apakah metode pembelajaran yang ditentukan sudah sesuai dengan 

karakteristik materi? 

GR1 Sudah. 

GR2 Sudah karena ya itu tadi metode yang mau digunakan kita lihat juga 

kegiatannya apa. 

KR.N Iya sudah sesuai. 

 

31. Apakah penentuan metode pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik 

anak? 

GR1 Sudah. 

GR2 Iya sudah sesuai. 

KR.N 

 

Diharapkan di sini penentuan metode harus disesuaikan dengan 

karakteristik anak usia dini. 

 

32. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran nilai-

nilai agama Islam? 

GR1 Demonstrasi, tanya jawab, proyek, ceramah. 

GR2 Biasanya kita pakai praktek langsung, demonstrasi, dan bercerita. 

KR.N Bercerita, tanya jawab, penugasan. 
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b. Pembuatan Catatan Kemajuan Belajar Anak 

33. Apakah guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung? 

GR1 Iya penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. 

GR2 Iya. 

KR.N 

 

Iya, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, selain itu juga 

setelah proses pembelajaran karena ada beberapa hasil anak yang tidak 

bisa dilakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung contohnya 

seperti lembar kerja. 

 

34. Seperti apa bentuk penilaian yang dilakukan guru? 

GR1 Observasi. 

GR2 Kita pakainya observasi, terus penilaian langsung unjuk kerja, kalau 

untuk hasil karya anak nanti masuknya ke portofolio. 

KR.N Penilaian lewat observasi, hasil karya. 

35. Bagaimana guru menindak lanjuti hasil penilaian? 

GR1 Dengan mereview kegiatan yang sudah diberikan agar anak cepat bisa. 

GR2 Untuk menindaklanjuti hasil penilaian biasanya dengan dua cara, 

pertama dengan analisis kemudian evaluasi setelah evaluasi kita adakan 

pengayaan. 

KR.N 

 

Kita lakukan evaluasi, biasanya kalau mau terima raport kita sering-

sering mengulang materi atau pengayaan gitu supaya indikatornya dapat 

tercapai. 

 

c. Pengelolaan Motivasional 

36. Bagaimana cara guru membangkitkan minat belajar anak? 

GR1 Dengan menyediakan kegiatan yang inovatif, kreatif, menyenangkan, dan 

berbobot. 

GR2 Biasanya kita pancing mereka dengan pertanyaan sehari-hari anak atau 

gak dengan cerita itu tadi dengan menghadirkan media yang ada. 

KR.N 

 

Kita pancing dengan pertanyaan atau gak kalau pas cerita biasanya kita 

memotong ceritanya, tidak kita ceritakan semuanya pada hari itu jadi 

ceritanya bersambung. 

 

37. Bagaimana cara guru mempertahankan minat belajar anak? 

GR1 Dengan menyediakan media yang menarik bagi anak, belajar dan 

bermain yang menyenangkan. 

GR2 Untuk mempertahankan minat belajarnya guru harus pandai melihat 

celah anak, jangan sampai anak jenuh terus guru masih tetep cerita. Kita 

harus pandai-pandai membangun suasana, bisa diberikan nyanyian atau 

tepuk-tepuk. 

KR.N Dengan cara berganti-ganti materi biar anak gak bosen atau jenuh. 
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38. Bagaimana cara guru menciptakan relevansi terhadap isi pembelajaran? 

GR1 Dikaitkan dengan pengalaman anak. 

GR2 Ya materi yang diberikan harus disesuaikan dengan pengalaman belajar 

anak. 

KR.N 

 

Menciptakannya dengan cara dikaitkan dengan pengalaman atau kegiatan 

sehari-hari anak. 

 

39. Bagaimana cara guru menumbuhkan keyakinan pada anak untuk berhasil? 

GR1 Memberikan kepercayaan pada diri anak dan menghargai hasil karya 

anak. 

GR2 Memberikan semangat kepada anak bahwa mereka pasti bisa. 

KR.N Dengan cara memotivasi anak. 

 

40. Bagaimana cara guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menggunakan pengetahuan yang baru dikuasai? 

GR1 Dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba. 

GR2 Caranya ya itu dengan individu, kita evaluasikan secara individu, misal 

anak memperagakan doa, wudhu, atau solat yang baru dikuasainya itu 

nanti kalau ada kekurangan baru kita beritahu. 

KR.N 

 

Menyuruh anak untuk mempraktekannya di rumah dengan minta tolong 

orangtua biar nanti di sekolah anak bisa hafal, karena tiket untuk bisa 

masuk ke kelas ya biasanya doa yang baru dipelajari itu. Jadi, anak 

berusaha kepengen bisa. 

 

41. Penguatan apa saja yang diberikan guru kepada anak atas keberhasilannya? 

GR1 Reward, pujian, dan hadiah. 

GR2 Dengan memberikan reward tapi tidak sering dalam pemberiannya. Kita 

juga memuji anak dengan tujuan untuk menyemangati anak. 

KR.N 

 

Biasanya dengan memuji, kemudian kalau berhasil mengerjakan kegiatan 

sesuai dengan kriteria yang diberikan guru biasanya diberi stiker. 

 

d. Kontrol Belajar 

42. Apakah anak mendapatkan kebebasan dalam memilih materi/kegiatan 

belajar? 

GR1 Tidak. 

GR2 Tidak karena untuk religi kita sudah menyiapkan materi yang benar-

benar harus dikuasai anak. 

KR.N 

 

Anak tidak mendapatkan kebebasan karena materi agama yang harus 

dipelajari anak sudah kita rumuskan. 

 

43. Bagaimana cara guru dalam memberikan kebebasan tersebut? 

GR1 Tidak ada. 

GR2 Tidak ada. 

KR.N Tidak ada. 
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44. Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler/kegiatan pendukung lainnya 

dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Tidak ada. 

GR2 Tidak ada. 

KR.N Tidak ada. 

 

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembelajaran 

a. Karakteristik Anak 

45. Bagaimana perkembangan agama anak? 

GR1 Berkembang dengan baik sesuai dengan usia dan target pembelajaran. 

GR2 Perkembangan religi anak tergantung dari input yang diberikan. 

KR.N 

 

Perkembangannya sesuai dengan usianya anak, jadi setiap anak tentunya 

berbeda. Ada anak yang usianya belum matang daripada teman-

temannya kalau disuruh menirukan membaca surat itu masih diulang-

ulang. 

 

46. Apakah terdapat anak yang mengalami gangguan perkembangan atau 

perilaku? 

GR1 Tidak. 

GR2 Tidak ada. 

KR.N Tidak ada. 

 

47. Ditinjau dari karakteristik anak yang berbeda-beda, apakah guru mengalami 

kesulitan/hambatan dalam melaksanakan strategi pembelajaran? 

GR1 Iya. 

GR2 Insya Allah tidak. 

KR.N Ya kadang mengalami kesulitan. 

 

48. Bagaimana cara guru mengatasinya? 

GR1 Strategi pembelajaran disesuaikan dengan potensi, perkembangan, 

kebutuhan,  

kepentingan peserta didik, dan lingkungan. 

GR2 Tidak ada. 

KR.N Caranya dengan guru melakukan pendekatan individu kepada anak. 

 

b. Kompetensi Dasar (TPP/Indikator) 

49. Apakah kompetensi dasar (TPP/indikator) yang dirumuskan sesuai dengan 

karakteristik anak? 

GR1 Iya. 

GR2 Kompetensi dasar yang dirumuskan disesuaikan dengan karakteristik 

anak tapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. 

KR.N Insya Allah sudah. 
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50. Apakah anak dapat mencapai kompetensi dasar (TPP/indikator) yang telah 

ditetapkan dengan baik? 

GR1 Belum tentu. 

GR2 Insya Allah bisa. 

KR.N Ada yang tercapai, ada yang belum tercapai. 

 

51. Apakah kompetensi dasar (TPP/indikator) mempengaruhi guru dalam 

melaksanakan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Iya. 

GR2 Iya mempengaruhi. 

KR.N Iya bisa mempengaruhi. 

 

52. Bagaimana kompetensi dasar (TPP/indikator) mempengaruhi guru dalam 

melaksanakan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 TPP itu kan sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar jadi ya 

sangat berpengaruh pada setiap strategi yang dilaksanakan guru. 

Misalnya materi, karena materi yang mau diajarkan itu kan disesuaikan 

dari indikator/TPP. 

GR2 Ya itu tadi materi yang akan diajarkan dipilih sesuai indikatornya, jadi 

indikator mempengaruhi kita dalam menentukan materi. 

KR.N 

 

Ya kalau kompetensi atau TPP mempengaruhi dalam menentukan materi. 

 

c. Bahan Ajar (Materi) 

53. Apakah bahan ajar (materi) yang diberikan mempengaruhi strategi 

pembelajaran yang dilaksanakan? 

GR1 Iya. 

GR2 Iya mempengaruhi. 

KR.N Iya mempengaruhi. 

 

54. Bagaimana pengaruh bahan ajar (materi) terhadap strategi pembelajaran 

yang dilaksanakan? 

GR1 Materi itu mempengaruhi pemilihan media yang akan digunakan. 

GR2 Pengaruhnya sepertinya ke pemilihan media dan metode. 

KR.N 

 

Materi itu mempengaruhi penggunaan metode. Metode apa yang mau 

kita gunakan itu dilihat dulu dari materinya apa yang mau diajarkan. 
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d. Alokasi Waktu 

55. Bagaimana alokasi waktu untuk pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Alokasinya 45 menit tiap hari, 15 menit pas circle time, 30 menit pas 

religi class. 

GR2 Untuk circle time alokasinya itu 15 menit, sedangkan religi class 30 

menit. 

KR.N 

 

Alokasi waktunya itu sedikit ya karena biasanya ada sesuatu yang tidak 

terduga terjadi. Untuk alokasinya itu pas circle time 15-20 menit terus 

kalau religi class sekitar 30 menit. 

 

56. Apakah pembelajaran nilai-nilai agama Islam dilaksanakan sesuai dengan 

alokasi waktu yang telah ditentukan? 

GR1 Iya. 

GR2 Iya. 

KR.N Ya kadang tidak sesuai. 

 

57. Apakah berdasarkan waktu yang telah ditentukan masih terdapat materi 

yang belum tersampaikan? 

GR1 Ada. 

GR2 Kadang masih ada materi yang belum tersampaikan karena terpotong 

agenda libur atau rapat gitu. 

KR.N Ya ada sih karena sesuatu hal jadi pemberian materinya dibatalkan. 

 

e. Sarana dan Prasarana Belajar 

58. Bagaimana cara guru menentukan sarana dan prasarana belajar yang akan 

digunakan? 

GR1 Disesuaikan dengan materi dan metode yang akan diajarkan. 

GR2 Penentuan sarana dan prasarana sudah difasilitasi dari pihak yayasan 

nanti menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. 

KR.N 

 

Ya sudah kita tentukan dari awal tahun ajaran gitu, kita membuat daftar 

apa saja yang dibutuhkan dalam satu tahun ajaran. 

 

59. Bagaimana kelengkapan dan kondisi dari sarana dan prasarana belajar? 

GR1 Sudah cukup memadai. 

GR2 Kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana di sini baik. Barang yang 

kurang baik aja langsung kita perbaikai, kalau yang rusak atau usang kita 

tidak pakai lagi nanti dari pihak yayasan akan memberikan dengan yang 

baru. 

KR.N 

 

Ya kalau untuk kelengkapan dan kondisinya kayak APE gitu kita selalu 

mengeceknya. 
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60. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana belajar? 

GR1 Digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan dirawat kebersihannya. 

GR2 Dipelihara dengan baik. 

KR.N 

 

Kalau ada yang rusak kita coba perbaiki dulu terus kalau memang benar-

benar tidak bisa diperbaiki langsung kita singkirkan gak dipakai. 

 

61. Apakah sarana dan prasarana tersebut menunjang terlaksananya 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Iya. 

GR2 Sangat menunjang, tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut kita akan 

mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi. 

KR.N 

 

Ya menunjang sekali apalagi buku-buku cerita religi ada banyak sekali di 

perpustakaan. 
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MATRIKS HASIL WAWANCARA 

A. Perencanaan Pembelajaran 

1. Kurikulum apa yang digunakan? 

GR1 Kurikulum TK yang digunakan matriks 

2011. 

Kurikulum yang digunakan 

adalah matriks 2011. 

GR2 Kita memakai kurikulum KTSP, selain 

KTSP kita juga pakai kurikulum internal 

dari sekolah. 

KR.N Kita pakainya matriks 2011. Kurikulum yang digunakan 

matriks 2011. 

 

2. Meliputi apa saja rencana pembelajaran yang dibuat? 

GR1 Program tahunan, semesteran, mingguan, 

dan harian. 

Rencana pembelajaran yang 

dibuat meliputi program 

tahunan (Prota), program 

semesteran (Promes), 

mingguan (RKM), dan harian 

(RKH). 

GR2 Untuk di sini kita pakai Prota, Promes 

terus RKM dan RKH.  

KR.N Prota, Promes terus RKM dan yang 

terakhir RKH, jadi ada empat. 

Rencana pembelajaran yang 

dibuat ada 4, yaitu Prota, 

Promes, RKM, dan RKH. 

 

3. Bagaimana guru dalam menyusun program tahunan? 

GR1 Program tahunan disusun di awal tahun 

ajaran baru. 

Program tahunan disusun di 

awal tahun ajaran baru oleh 

semua guru secara bersama-

sama. 
GR2 Kalau program tahunan di awal tahun 

ajaran baru semua guru menyusunnya 

bersama-sama. 

KR.N Biasanya kalau rencana pembelajaran 

yang prota itu semua guru menentukan 

untuk satu tahun ke depan kemudian 

disetorkan ke bagian kurikulum, jadi 

istilahnya rapat dulu lah. 

Program tahunan disusun 

oleh semua guru yang 

kemudian diberikan ke 

bagian kurikulum. 

 

4. Bagaimana guru dalam menyusun program semester? 

GR1 Program semester disusun bersamaan 

dengan program tahunan. 

Program semester disusun 

bersamaan ketika menyusun 

prota. GR2 Untuk menyusun promes ya dari prota. 

KR.N 

 

Untuk menyusun promes kita lihat dari 

prota yang sudah disusun sebelumnya. 

Promes disusun dengan cara 

melihat dari prota yang telah 

disusun sebelumnya. 

5. Bagaimana guru dalam menyusun Rencana Kegiatan Mingguan (RKM)? 

GR1 RKM dibuat sebelum tahun ajaran baru 

jadi prota, promes, RKM itu dibuat untuk 

satu tahun. 

RKM disusun sebelum tahun 

ajaran baru bersamaan 

disusunnya prota dan 

promes. GR2 RKM disusun untuk satu tahun dibuat 
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bersamaan dengan prota dan promes. 

KR.N 

 

Saat menyusun prota dan promes kita 

juga menyusun RKM. 

RKM disusun saat menyusun 

prota dan promes. 

 

6. Bagaimana guru dalam menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH)? 

GR1 Kita lihat dari RKMnya. RKH disusun sendiri oleh 

guru wali atau guru religi 

dengan cara melihat dari 

RKM. 

GR2 Untuk rencana yang harian ya berarti 

guru wali atau guru religinya sendiri 

yang membuat. Langkahnya seperti biasa 

untuk RKH kita melihat dari RKM. 

KR.N 

 

Menyusun RKH itu tentukan dulu 

RKMnya nanti dari RKM kita ambil 

indikator-indikatornya. Untuk RKH 

masing-masing guru wali yang memilih 

mau pakai indikator yang mana. 

RKH disusun dengan cara 

mengambil indikator dari 

RKM yang telah disusun 

sebelumnya. 

 

7. Apa saja komponen dari rencana pembelajaran? 

GR1 Metode, penilaian, TPP, silabus, media 

atau peraga. 

Komponen rencana 

pembelajaran terdiri dari TPP 

atau indikator, kegiatan, 

sumber belajar, dan 

penilaian. 

GR2 Komponennya ada indikator, kegiatan, 

sumber belajar, dan penilaian. 

KR.N 

 

Ya yang tertulis di rencana pembelajaran 

itu sendiri, kayak ada indikator, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dll. 

Komponennya yang tertulis 

di masing-masing rencana 

pembelajaran. 

 

8. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pembelajaran? 

GR1 Guru. Semua guru terlibat dalam 

penyusunan rencana 

pembelajaran. 
GR2 Kalau rencana pembelajaran ya semua 

guru terlibat, kalau yang disusun di awal 

tahun ajaran itu guru bersama-sama 

menyusunnya sedangkan kalau untuk 

hariannya guru wali atau guru religinya 

sendiri yang membuat. 

KR.N 

 

Biasanya kalau rencana pembelajaran 

yang Promes, Prota itu semua guru, kalau 

untuk RKH masing-masing wali yang 

memilih. 

Prota dan promes disusun 

oleh semua guru, sedangkan 

RKH disusun oleh masing-

masing guru wali. 

 

B. Strategi Pengorganisasian 

a. Sequencing (memilih dan menata urutan materi) 

9. Siapa saja yang terlibat dalam pemilihan materi pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam? 

GR1 Guru. Materi pembelajaran nilai-

nilai agama Islam dipilih GR2 Kalau yang terlibat secara langsung ya 
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guru religinya nanti biasanya kita 

menyesuaikan dengan guru walinya 

waktu itu tema yang digunakan apa, 

biasanya kita hanya mengetahui temanya 

saja apa terus nanti kita guru religi 

sesuaikan dengan indikatornya. Kalau 

Prota untuk satu tahun biasanya kita 

semua guru religi sudah menyusun di 

awal tahun ajaran baru. 

langsung oleh guru religi. 

KR.N 

 

Ya guru religinya itu sendiri. Guru religi yang terlibat 

dalam pemilihan materi 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam. 

 

10. Materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam apa saja yang diajarkan kepada 

anak? 

GR1 Tentang akhlak dan pembiasaan yang 

baik, serta hafalan doa, surat pendek, dan 

lain-lain. 

Hafalan surat pendek, hadits, 

doa harian, bahasa Arab, 

tracing huruf hijaiyyah, dan 

pembiasaan akhlak baik. GR2 Materi yang diajarkan kepada anak 

materinya meliputi hafalan surat pendek, 

hadits, doa-doa harian, bahasa Arab 

dasar, dan kemudian tracing 

(menebalkan). 

KR.N 

 

Kita merumuskan sendiri materi agama 

atau hafalan yang mau diajarkan anak, 

seperti hafalan surat pendek, doa harian, 

hadits, dll. 

Materi dirumuskan sendiri 

oleh guru, seperti hafalan 

surat pendek, doa harian, 

hadits. 

 

 

11. Pedoman apa yang digunakan dalam memilih materi pembelajaran nilai-

nilai agama Islam? 

GR1 Pedomannya dari buku panduan materi 

agama. 

Pedoman yang digunakan 

adalah buku panduan materi 

agama. GR2 Pedoman yang digunakan buku panduan 

jadi sudah ditentukan materi apa saja 

yang harus dihafalkan oleh anak jadi gak 

boleh keluar dari buku itu. 

KR.N 

 

Pedomannya dari buku panduan yang 

berisi materi agama yang dibuat sendiri 

oleh guru di sini. 

Pedomannya adalah buku 

panduan materi agama yang 

dibuat sendiri oleh guru 

religi. 
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12. Apakah dalam memilih materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

memperhatikan kompetensi dasar (TPP/indikator) yang ingin dicapai? 

GR1 Iya. Materi yang dipilih 

disesuaikan dengan 

indikator. 
GR2 

 

 

 

Iya sangat memperhatikan karena cara 

memilihnya kita sesuaikan dengan 

indikator, kita lihat indikator-indikator 

yang sesuai dengan tema. 

KR.N 

 

Iya disesuaikan kompetensi atau TPP 

yang ingin dicapai dan biasanya kita 

sesuaikan dengan kondisi anak juga, 

kadang kalau anak satu dengan yang 

satunya itu gak sama kan tingkat 

perkembangannya. Kalau hafalan, anak-

anak yang perkembangannya cepat 

mungkin sudah bisa dua hafalan, kalau 

untuk anak yang agak lamban berarti 

satu. 

Materi disesuaikan TPP yang 

ingin dicapai dan kondisi 

anak. 

 

13. Apakah dalam memilih materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang 

dipilih bersifat penting dan bermanfaat bagi anak? 

GR1 Iya. Materi yang dipilih 

berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari anak. 
GR2 Selain sangat penting dan bermanfaat 

bagi anak juga memang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari anak. 

KR.N 

 

 

 

 

Iya Insya Allah itu bisa menjadi 

pembiasaan bagi anak dan mungkin 

tahun-tahun ke depannya setelah dewasa 

nanti bisa menjadi tergores. 

Materi yang diberikan 

diharapkan dapat menjadi 

pembiasaan bagi anak dan 

tertanam pada diri anak 

ketika dewasa nanti. 

 

14. Apakah materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam yang dipilih sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak? 

GR1 Iya memilih sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. 

Materi dipilih disesuaikan 

dengan tahap perkembangan 

anak agar tepat dalam 

menyampaikan materi. 
GR2 Iya sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak, soalnya kalau tidak sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak kan 

penyampaian materi itu juga gak pas. 

KR.N 

 

Iya. Materi yang dipilih sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak. 
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15. Apakah materi pembelajaran nilai-nilai agama Islam ditata dalam urutan 

yang memudahkan anak untuk mempelajari keseluruhan materi? 

GR1 Iya. Materi ditata dalam urutan 

yang memudahkan anak 

untuk mempelajari 

keseluruhan materi. 

GR2 Iya ditata. 

KR.N 

 

Iya. Guru menata urutan materi 

agar anak mudah dalam 

mempelajari keseluruhan 

materi. 

 

16. Bagaimana menata urutan materi tersebut? 

GR1 Disesuaikan tema yang terdekat dengan 

anak. 

Materi ditata dari tingkat 

kesulitan yang rendah hingga 

yang tinggi. GR2 Ditata dari tingkat kesulitan yang rendah 

hingga yang tinggi. 

KR.N 

 

Biasanya kalau menerangkan materi kita 

cari yang lebih mudah dulu lalu bertahap 

yang agak sulit terus ke sulit, jadi 

bertahap gak langsung. Misalnya, kita 

memberikan materi cara berwudhu kalau 

satu minggu anak masih belum bisa kita 

ulangi lagi sampai anak per individu 

benar-benar bisa hafal. 

Materi ditata secara bertahap, 

yaitu memberikan materi 

yang mudah kemudian ke 

sulit. 

 

b. Synthesizing (menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama) 

17. Apakah guru menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama 

yang telah dimiliki anak? 

GR1 Iya. Guru menghubungkan 

pengetahuan baru dengan 

pengetahuan lama yang telah 

dimiliki anak karena materi 

yang diberikan harus sesuai 

dengan pengalaman belajar 

anak. 

GR2 Harus menghubungkan ya karena untuk 

membuat materi harus sesuai dengan 

pengalaman belajar anak. 

KR.N 

 

Iya. Guru menghubungkan 

pengetahuan baru dengan 

pengetahuan lama yang telah 

dimiliki anak. 

 

18. Bagaimana guru menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 

lama yang telah dimiliki anak? 

GR1 Caranya dengan mereview pelajaran 

yang lama. 

Guru menghubungkannya 

dengan pendekatan tema 

yang mencakup pengalaman 

belajar anak. 
GR2 Cara menghubungkannya kita 

menggunakan pendekatan tematik, jadi 
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mencakup pengalaman belajar anak dan 

semua materi yang kita ajarkan tidak 

boleh terkotak-kotak. 

KR.N 

 

Menghubungkannya dengan tema itu 

tadi. 

Guru menghubungkannya 

dengan tema. 

 

C. Strategi Penyampaian 

a. Media Pembelajaran 

19. Bagaimana guru menentukan media pembelajaran yang akan digunakan? 

GR1 Media yang digunakan disesuaikan 

dengan kegiatan yang akan diberikan 

kepada anak. 

Media pembelajaran yang 

akan digunakan disesuaikan 

dengan tema dan kegiatan. 

 

 

 

 

GR2 Untuk menentukan media pembelajaran 

yang digunakan kita sesuaikan dengan 

tema dan kegiatannya. 

KR.N 

 

Disesuaikan dengan kegiatannya. Guru dalam menentukan 

media pembelajaran 

disesuaikan dengan kegiatan. 

 

20. Apakah disetiap pembelajaran nilai-nilai agama Islam selalu menggunakan 

media pembelajaran? 

GR1 Iya. Di setiap pembelajaran nilai-

nilai agama Islam guru selalu 

menggunakan media 

pembelajaran. 

GR2 Iya.  

KR.N 

 

Iya. Guru selalu menggunakan 

media pembelajaran disetiap 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam. 

 

21. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat menyampaikan pesan 

pembelajaran kepada anak? 

GR1 Iya. Media pembelajaran yang 

digunakan dapat 

menyampaikan pesan kepada 

anak dengan harapan materi 

yang diberikan terekam di 

dalam memori anak. 

GR2 Diharapkan media pembelajaran itu bisa 

menyampaikan pesan kepada anak 

minimal anak itu dengan melihat media 

pembelajaran, materi yang disampaikan 

langsung terekam di memori anak jadi 

tidak grambyang. 

KR.N 

 

Ya diharapkan sudah. Media pembelajaran 

diharapkan sudah dapat 

menyampaikan pesan 

pembelajaran kepada anak. 
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b. Interaksi Anak dengan Media Pembelajaran 

22. Bagaimana peran media dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Memudahkan anak dalam menerima 

pembelajaran. 

Peran media dalam 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam adalah 

memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi 

sehingga anak juga 

memperoleh kemudahan 

dalam menerima materi. 

GR2 Peran media sangat penting sekali ya 

karena mendukung daya tangkap anak. 

Guru tidak mengandalkan media yang 

sudah ada tetapi juga menciptakan 

sendiri media pembelajaran yang 

digunakan, seperti saya menciptakan 

lagu-lagu anak muslim yang sesuai 

dengan tema saat itu jadi dengan media-

media itu materi yang disampaikan jadi 

lebih mudah. 

KR.N 

 

Membantu anak dalam menelaah materi 

yang disampaikan, seperti kalau kita 

perlihatkan VCD atau film gitu nanti 

setelah melihat kita minta komentar dari 

anak. VCDnya tidak kisah nabi saja yang 

kita perlihatkan, juga ada kisah tentang 

beramal atau berzakat nanti sekalian kita 

observasi anak bisa membedakan 

perbuatan baik dan buruk. Kalau untuk 

gurunya sendiri sangat membantu kan 

anak butuh contoh yang konkret ya, 

kalau tidak ada alat peraganya guru jadi 

susah menerangkannya. Apalagi kita ada 

penambahan kosa kata bahasa Arab juga, 

biasanya kita berikan lewat lagu-lagu jadi 

anak cepat menghafalnya. 

Perannya adalah membantu 

anak dalam menerima materi 

pembelajaran. 

 

23. Bagaimana interaksi anak dengan media pembelajaran yang digunakan? 

GR1 Anak lebih antusias dengan adanya 

media. 

Interaksi anak dengan media 

pembelajaran adalah anak 

merasa senang dan antusias. GR2 Interaksi anak secara langsung ya mereka 

sangat senang sekali dan antusias. 

KR.N 

 

Interaksinya ya anak senang dengan 

lagu-lagu yang kita berikan. 

Interaksinya anak merasa 

senang. 

 

24. Bagaimana efektifitas media pembelajaran yang digunakan dalam 

meningkatkan nilai-nilai agama Islam anak? 

GR1 Memberikan gambaran nyata kepada 

anak tentang bagaimana berperilaku baik 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Penggunaan media 

pembelajaran efektif dalam 

meningkatkan nilai-nilai 

agama Islam anak, yaitu 

dapat memberikan gambaran 
GR2 Efektifitasnya lumayan bagus ya, dengan 

adanya media pembelajaran itu anak jadi 
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lebih mudah menyerap materi. nyata kepada anak untuk 

berperilaku baik dalam 

kehidupan sehari-hari, serta 

memudahkan anak menyerap 

materi. 

KR.N 

 

Iya sangat efektif. Media pembelajaran sangat 

efektif dalam meningkatkan 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam. 

 

c. Bentuk Belajar Mengajar 

25. Bentuk atau model pembelajaran apa yang digunakan saat pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Modelnya secara klasikal dan individu. Model pembelajaran yang 

digunakan saat pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam 

adalah klasikal dan individu. 

GR2 Model pembelajarannya bervariasi ada 

secara kelompok, individu, penugasan. 

KR.N 

 

Kalau model pembelajarannya klasikal. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah klasikal. 

 

26. Apakah bentuk atau model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai 

dengan kegiatan belajar yang dilakukan? 

GR1 Sudah. Model pembelajaran yang 

digunakan sudah sesuai 

dengan kegiatan yang 

dilakukan. 

GR2 Insya Allah diharapkan sudah. 

KR.N 

 

Iya sudah sesuai. Model pembelajaran yang 

digunakan sudah sesuai 

dengan kegiatan belajar yang 

dilakukan. 

 

D. Strategi Pengelolaan 

a. Penjadwalan Penggunaan Metode Pembelajaran 

27. Apakah guru merencanakan metode pembelajaran? 

GR1 Iya. Guru merencanakan metode 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 
GR2 Harus. 

KR.N 

 

Iya metode yang digunakan 

direncanakan. 

Metode pembelajaran yang 

akan digunakan direncanakan 

ole guru. 

 

28. Bagaimana menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran 

nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

dan karakteristik anak. 

Guru menentukan metode 

pembelajaran dengan 
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GR2 Untuk menentukan metodenya juga 

melihat tema dan bentuk kegiatannya, 

kita lihat kegiatannya apa terus metode 

yang cocok apa. 

menyesuaikan tujuan 

pembelajaran, karakteristik 

anak, dan kegiatan atau 

materi. 

KR.N 

 

Metodenya kita lihat kira-kira besok 

materi apa yang diajarkan, umpamanya 

akan mengajarkan ciptaan Allah ya kita 

ceritakan terus di akhir kegiatan biasanya 

kita lakukan tanya jawab. 

Menentukan metode 

disesuaikan dengan materi 

yang akan diberikan. 

 

29. Apakah metode pembelajaran yang ditentukan sudah sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai? 

GR1 Sudah. Metode pembelajaran yang 

ditentukan sudah sesuai 

dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

GR2 Iya Insya Allah sudah. 

KR.N 

 

 

 

Ya Alhamdulillah sudah. Metode pembelajaran yang 

ditentukan sudah sesuai 

dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

 

30. Apakah metode pembelajaran yang ditentukan sudah sesuai dengan 

karakteristik materi? 

GR1 Sudah. Metode pembelajaran yang 

ditentukan sudah sesuai 

dengan karakteristik materi 

karena disesuaikan dengan 

kegiatan. 

GR2 Sudah karena ya itu tadi metode yang 

mau digunakan kita lihat juga 

kegiatannya apa. 

KR.N 

 

Iya sudah sesuai. Metode pembelajaran yang 

ditentukan sudah sesuai 

dengan karakteristik materi. 

 

31. Apakah penentuan metode pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik 

anak? 

GR1 Sudah. Metode pembelajaran yang 

ditentukan sudah sesuai 

dengan karakteristik anak. 
GR2 Iya sudah sesuai. 

KR.N 

 

Diharapkan di sini penentuan metode 

harus disesuaikan dengan karakteristik 

anak usia dini. 

Penentuan metode 

pembelajaran harus 

disesuaikan dengan 

karakteristik anak usia dini. 

 

32. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran nilai-

nilai agama Islam? 

GR1 Demonstrasi, tanya jawab, proyek, 

ceramah. 

Metode pembelajaran yang 

digunakan dalam 



145 

 

 

 

GR2 Biasanya kita pakai praktek langsung, 

demonstrasi, dan bercerita. 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam adalah metode 

demonstrasi, bercerita, tanya 

jawab, penugasan, ceramah, 

dan lain-lain. 

KR.N 

 

Bercerita, tanya jawab, penugasan. Metode yang digunakan, 

yaitu bercerita, tanya jawab, 

dan penugasan. 

 

b. Pembuatan Catatan Kemajuan Belajar Anak 

33. Apakah guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung? 

GR1 Iya penilaian dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

Penilaian dilakukan selama 

proses pembelajaran nilai-

nilai agama Islam. GR2 Iya.  

KR.N 

 

Iya, penilaian dilakukan selama proses 

pembelajaran, selain itu juga setelah 

proses pembelajaran karena ada beberapa 

hasil anak yang tidak bisa dilakukan saat 

proses pembelajaran sedang berlangsung 

contohnya seperti lembar kerja. 

Penilaian dilakukan selama 

dan setelah proses 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam berlangsung. 

 

34. Seperti apa bentuk penilaian yang dilakukan guru? 

GR1 Observasi. Penilaian dilakukan lewat 

observasi, unjuk kerja, dan 

lain-lain. 
GR2 Kita pakainya observasi, terus penilaian 

langsung unjuk kerja, kalau untuk hasil 

karya anak nanti masuknya ke portofolio. 

KR.N 

 

Penilaian lewat observasi, hasil karya. Penilaian lewat observasi dan 

hasil karya. 

 

35. Bagaimana guru menindak lanjuti hasil penilaian? 

GR1 Dengan mereview kegiatan yang sudah 

diberikan agar anak cepat bisa. 

Guru menindak lanjuti hasil 

penilaian dengan dua cara, 

yaitu analisis dan evaluasi 

setelah itu diadakan 

pengayaan. 

GR2 Untuk menindaklanjuti hasil penilaian 

biasanya dengan dua cara, pertama 

dengan analisis kemudian evaluasi 

setelah evaluasi kita adakan pengayaan. 

KR.N 

 

Kita lakukan evaluasi, biasanya kalau 

mau terima raport kita sering-sering 

mengulang materi atau pengayaan gitu 

supaya indikatornya dapat tercapai. 

Hasil penilaian ditindak 

lanjuti dengan cara 

melakukan pengayaan agar 

indikatornya dapat tercapai. 
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c. Pengelolaan Motivasional 

36. Bagaimana cara guru membangkitkan minat belajar anak? 

GR1 Dengan menyediakan kegiatan yang 

inovatif, kreatif, menyenangkan, dan 

berbobot. 

Guru membangkitkan minat 

belajar anak dengan cara 

memberikan pertanyaan 

sehari-hari, cerita, dan media 

yang ada. 
GR2 Biasanya kita pancing mereka dengan 

pertanyaan sehari-hari anak atau gak 

dengan cerita itu tadi dengan 

menghadirkan media yang ada. 

KR.N 

 

Kita pancing dengan pertanyaan atau gak 

kalau pas cerita biasanya kita memotong 

ceritanya, tidak kita ceritakan semuanya 

pada hari itu jadi ceritanya bersambung. 

Guru membangkitkan minat 

belajar anak dengan cara 

memberikan pertanyaan dan 

cerita. 

 

37. Bagaimana cara guru mempertahankan minat belajar anak? 

GR1 Dengan menyediakan media yang 

menarik bagi anak, belajar dan bermain 

yang menyenangkan. 

Guru mempertahankan minat 

belajar anak dengan cara 

menyediakan media dan 

kegiatan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan 

bagi anak. 

GR2 Untuk mempertahankan minat belajarnya 

guru harus pandai melihat celah anak, 

jangan sampai anak jenuh terus guru 

masih tetep cerita. Kita harus pandai-

pandai membangun suasana, bisa 

diberikan nyanyian atau tepuk-tepuk. 

KR.N 

 

Dengan cara berganti-ganti materi biar 

anak gak bosen atau jenuh. 

Guru mempertahankan minat 

belajar anak dengan cara 

memberikan materi secara 

berganti-ganti. 

 

38. Bagaimana cara guru menciptakan relevansi terhadap isi pembelajaran? 

GR1 Dikaitkan dengan pengalaman anak. Guru menciptakan relevansi 

terhadap isi pembelajaran 

dengan cara mengaitkan 

materi dengan pengalaman 

belajar anak. 

GR2 Ya materi yang diberikan harus 

disesuaikan dengan pengalaman belajar 

anak. 

KR.N 

 

Menciptakannya dengan cara dikaitkan 

dengan pengalaman atau kegiatan sehari-

hari anak. 

Guru menciptakannya 

dengan cara mengaitkan 

materi dengan pengalaman 

atau kegiatan sehari-hari 

anak. 

 

39. Bagaimana cara guru menumbuhkan keyakinan pada anak untuk berhasil? 

GR1 Memberikan kepercayaan pada diri anak 

dan menghargai hasil karya anak. 

Guru menumbuhkan 

keyakinan pada anak dengan 

cara memberikan semangat 

dan kepercayaan pada diri 
GR2 Memberikan semangat kepada anak 

bahwa mereka pasti bisa. 
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anak. 

KR.N 

 

Dengan cara memotivasi anak. Guru menumbuhkan 

keyakinan pada anak dengan 

cara memberikan motivasi 

kepada anak. 

 

40. Bagaimana cara guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menggunakan pengetahuan yang baru dikuasai? 

GR1 Dengan memberikan kesempatan pada 

anak untuk mencoba. 

Guru memberikan 

kesempatan kepada anak 

untuk mencoba 

mempraktekannya secara 

individu. 

 

GR2 Caranya ya itu dengan individu, kita 

evaluasikan secara individu, misal anak 

memperagakan doa, wudhu, atau solat 

yang baru dikuasainya itu nanti kalau ada 

kekurangan baru kita beritahu. 

KR.N 

 

Menyuruh anak untuk mempraktekannya 

di rumah dengan minta tolong orangtua 

biar nanti di sekolah anak bisa hafal, 

karena tiket untuk bisa masuk ke kelas ya 

biasanya doa yang baru dipelajari itu. 

Jadi, anak berusaha kepengen bisa. 

Guru memberikan 

kesempatan kepada anak 

untuk mempraktekkannya di 

rumah kemudian di sekolah 

dijadikan sebagai tiket masuk 

ke kelas. 

 

41. Penguatan apa saja yang diberikan guru kepada anak atas keberhasilannya? 

GR1 Reward, pujian, dan hadiah. Penguatan yang diberikan 

berupa pujian dan reward 

(hadiah). 
GR2 Dengan memberikan reward tapi tidak 

sering dalam pemberiannya. Kita juga 

memuji anak dengan tujuan untuk 

menyemangati anak. 

KR.N 

 

Biasanya dengan memuji, kemudian 

kalau berhasil mengerjakan kegiatan 

sesuai dengan kriteria yang diberikan 

guru biasanya diberi stiker. 

Penguatan yang diberikan 

biasanya dengan memuji dan 

reward berupa stiker. 

 

d. Kontrol Belajar 

42. Apakah anak mendapatkan kebebasan dalam memilih materi/kegiatan 

belajar? 

GR1 Tidak. Guru tidak memberikan 

kebebasan kepada anak 

dalam  memilih 

materi/kegiatan karena guru 

sudah menyiapkan materi 

yang harus dikuasai anak. 

GR2 Tidak karena untuk religi kita sudah 

menyiapkan materi yang benar-benar 

harus dikuasai anak. 

KR.N 

 

Anak tidak mendapatkan kebebasan 

karena materi agama yang harus 

dipelajari anak sudah kita rumuskan. 

Anak tidak mendapatkan 

kebebasan dalam memilih 

materi/kegiatan karena 

materi sudah dirumuskan. 
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43. Bagaimana cara guru dalam memberikan kebebasan tersebut? 

GR1 Tidak ada. Tidak ada cara dalam 

memberikan kebebasan 

kepada anak. 
GR2 Tidak ada. 

KR.N 

 

Tidak ada. Guru tidak memberikan 

kebebasan kepada anak. 

 

44. Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler/kegiatan pendukung lainnya 

dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Tidak ada. Tidak terdapat kegiatan 

ekstrakurikuler atau kegiatan 

pendukung lainnya dalam 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam. 

GR2 Tidak ada. 

KR.N 

 

Tidak ada. Tidak terdapat kegiatan 

ekstrakurikuler atau kegiatan 

pendukung lainnya dalam 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam. 

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembelajaran 

a. Karakteristik Anak 

45. Bagaimana perkembangan agama anak? 

GR1 Berkembang dengan baik sesuai dengan 

usia dan target pembelajaran. 

Perkembangan agama anak 

berkembang dengan baik 

sesuai usia dan target 

pembelajaran. 
GR2 Perkembangan religi anak tergantung 

dari input yang diberikan. 

KR.N 

 

Perkembangannya sesuai dengan usianya 

anak, jadi setiap anak tentunya berbeda. 

Ada anak yang usianya belum matang 

daripada teman-temannya kalau disuruh 

menirukan membaca surat itu masih 

diulang-ulang. 

Perkembangan agama anak 

sesuai dengan usia anak. 

 

46. Apakah terdapat anak yang mengalami gangguan perkembangan atau 

perilaku? 

GR1 Tidak. Tidak ada anak yang 

mengalami gangguan 

perkembangan atau perilaku. 
GR2 Tidak ada. 

KR.N 

 

Tidak ada. Tidak ada anak yang 

mengalami gangguan 

perkembangan atau perilaku. 
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47. Ditinjau dari karakteristik anak yang berbeda-beda, apakah guru mengalami 

kesulitan/hambatan dalam melaksanakan strategi pembelajaran? 

GR1 Iya. Guru mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan strategi 

pembelajaran. 
GR2 Insya Allah tidak. 

KR.N 

 

Ya kadang mengalami kesulitan. Guru terkadang mengalami 

kesulitan dalam 

melaksanakan strategi 

pembelajaran. 

 

48. Bagaimana cara guru mengatasinya? 

GR1 Strategi pembelajaran disesuaikan 

dengan potensi, perkembangan, 

kebutuhan,  

kepentingan peserta didik, dan 

lingkungan. 

Guru mengatasinya dengan 

cara strategi pembelajaran 

disesuaikan potensi, 

perkembangan, kebutuhan, 

kepentingan anak dan 

lingkungan. GR2 Tidak ada. 

KR.N 

 

Caranya dengan guru melakukan 

pendekatan individu kepada anak. 

Guru mengatasinya dengan 

cara guru melakuka 

pendekatan individu kepada 

anak. 

 

b. Kompetensi Dasar (TPP/Indikator) 

49. Apakah kompetensi dasar (TPP/indikator) yang dirumuskan sesuai dengan 

karakteristik anak? 

GR1 Iya. Kompetensi dasar 

dirumuskan disesuaikan 

dengan karakteristik anak 

dan kebutuhan di sekolah. 

GR2 Kompetensi dasar yang dirumuskan 

disesuaikan dengan karakteristik anak 

tapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan 

di sekolah. 

KR.N 

 

Insya Allah sudah. Kompetensi dasar yang 

dirumuskan sudah sesuai 

dengan karakteristik anak. 

 

50. Apakah anak dapat mencapai kompetensi dasar (TPP/indikator) yang telah 

ditetapkan dengan baik? 

GR1 Belum tentu. Anak belum tentu dapat 

mencapai kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan dengan 

baik. 

GR2 Insya Allah bisa. 

KR.N 

 

Ada yang tercapai, ada yang belum 

tercapai. 

Masih terdapat kompetensi 

dasar yang belum dicapai 

anak dengan baik. 
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51. Apakah kompetensi dasar (TPP/indikator) mempengaruhi guru dalam 

melaksanakan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Iya.  Kompetensi dasar dapat 

mempengaruhi guru dalam 

melaksanakan strategi 

pembelajaran. 

GR2 Iya mempengaruhi. 

KR.N 

 

Iya bisa mempengaruhi. Kompetensi dasar dapat 

mempengaruhi guru dalam 

melaksanakan strategi 

pembelajaran. 

 

52. Bagaimana kompetensi dasar (TPP/indikator) mempengaruhi guru dalam 

melaksanakan strategi pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 TPP itu kan sesuatu yang ingin dicapai 

dalam kegiatan belajar jadi ya sangat 

berpengaruh pada setiap strategi yang 

dilaksanakan guru. Misalnya materi, 

karena materi yang mau diajarkan itu kan 

disesuaikan dari indikator/TPP.  

Kompetensi dasar 

mempengaruhi setiap strategi 

yang dilakukan guru, seperti 

penentuan materi. 

GR2 Ya itu tadi materi yang akan diajarkan 

dipilih sesuai indikatornya, jadi indikator 

mempengaruhi kita dalam menentukan 

materi. 

KR.N 

 

Ya kalau kompetensi atau TPP 

mempengaruhi dalam menentukan 

materi. 

Kompetensi dasar 

mempengaruhi guru dalam 

menentukan materi. 

 

c. Bahan Ajar (Materi) 

53. Apakah bahan ajar (materi) yang diberikan mempengaruhi strategi 

pembelajaran yang dilaksanakan? 

GR1 Iya. Bahan ajar mempengaruhi 

strategi pembelajaran yang 

dilaksanakan. 
GR2 Iya mempengaruhi. 

KR.N 

 

Iya mempengaruhi. Bahan ajar mempengaruhi 

strategi pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

 

54. Bagaimana pengaruh bahan ajar (materi) terhadap strategi pembelajaran 

yang dilaksanakan? 

GR1 Materi itu mempengaruhi pemilihan 

media yang akan digunakan. 

Bahan ajar (materi) 

mempengaruhi pemilihan 

media dan metode. GR2 Pengaruhnya sepertinya ke pemilihan 

media dan metode. 

KR.N 

 

Materi itu mempengaruhi penggunaan 

metode. Metode apa yang mau kita 

gunakan itu dilihat dulu dari materinya 

Bahan ajar (materi) 

mempengaruhi guru dalam 

menggunakan metode. 
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apa yang mau diajarkan. 

 

d. Alokasi Waktu 

55. Bagaimana alokasi waktu untuk pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Alokasinya 45 menit tiap hari, 15 menit 

pas circle time, 30 menit pas religi class. 

Alokasi waktunya adalah 15 

menit untuk circle time dan 

30 menit untuk religi class. GR2 Untuk circle time alokasinya itu 15 

menit, sedangkan religi class 30 menit. 

KR.N 

 

Alokasi waktunya itu sedikit ya karena 

biasanya ada sesuatu yang tidak terduga 

terjadi. Untuk alokasinya itu pas circle 

time 15-20 menit terus kalau religi class 

sekitar 30 menit. 

Alokasi waktu untuk 

pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam terbilang 

sedikit, yaitu 15-20 menit 

untuk circle time dan 30 

menit untuk religi class. 

 

56. Apakah pembelajaran nilai-nilai agama Islam dilaksanakan sesuai dengan 

alokasi waktu yang telah ditentukan? 

GR1 Iya. Pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam dilaksanakan 

sesuai alokasi waktu. 
GR2 Iya. 

KR.N 

 

Ya kadang tidak sesuai. Pembelajaran nilai-nilai 

agama Islam masih 

dilaksanakan tidak sesuai 

dengan waktu yang telah 

dialokasikan. 

 

57. Apakah berdasarkan waktu yang telah ditentukan masih terdapat materi 

yang belum tersampaikan? 

GR1 Ada. Masih terdapat materi yang 

belum tersampaikan karena 

terpotong agenda lain. 
GR2 Kadang masih ada materi yang belum 

tersampaikan karena terpotong agenda 

libur atau rapat gitu. 

KR.N 

 

Ya ada sih karena sesuatu hal jadi 

pemberian materinya dibatalkan. 

Masih terdapat materi yang 

belum tersampaikan karena 

sesuatu hal. 

 

e. Sarana dan Prasarana Belajar 

58. Bagaimana cara guru menentukan sarana dan prasarana belajar yang akan 

digunakan? 

GR1 Disesuaikan dengan materi dan metode 

yang akan diajarkan. 

Sarana dan prasarana belajar 

ditentukan oleh pihak 

yayasan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan sekolah. 
GR2 Penentuan sarana dan prasarana sudah 

difasilitasi dari pihak yayasan nanti 

menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh 

sekolah. 



152 

 

 

 

KR.N 

 

Ya sudah kita tentukan dari awal tahun 

ajaran gitu, kita membuat daftar apa saja 

yang dibutuhkan dalam satu tahun ajaran. 

Guru menentukan sarana dan 

prasarana belajar di awal 

tahun ajaran baru. 

 

59. Bagaimana kelengkapan dan kondisi dari sarana dan prasarana belajar? 

GR1 Sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana belajar 

dalam keadaan baik dan 

memadai. 
GR2 Kelengkapan dan kondisi sarana dan 

prasarana di sini baik. Barang yang 

kurang baik aja langsung kita perbaikai, 

kalau yang rusak atau usang kita tidak 

pakai lagi nanti dari pihak yayasan akan 

memberikan dengan yang baru. 

KR.N 

 

Ya kalau untuk kelengkapan dan 

kondisinya kayak APE gitu kita selalu 

mengeceknya. 

Guru selalu mengecek 

kondisi sarana dan prasarana 

belajar yang ada. 

 

60. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana belajar? 

GR1 Digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dan dirawat kebersihannya. 

Sarana dan prasarana belajar 

dirawat dan dipelihara 

dengan baik. GR2 Dipelihara dengan baik. 

KR.N 

 

Kalau ada yang rusak kita coba perbaiki 

dulu terus kalau memang benar-benar 

tidak bisa diperbaiki langsung kita 

singkirkan gak dipakai. 

Sarana dan prasarana 

dipelihara dengan cara 

memperbaiki yang rusak dan 

tidak menggunakan yang 

tidak bisa dipakai lagi. 

 

61. Apakah sarana dan prasarana tersebut menunjang terlaksananya 

pembelajaran nilai-nilai agama Islam? 

GR1 Iya. Sarana dan prasarana belajar 

menunjang terlaksananya 

strategi pembelajaran. 
GR2 Sangat menunjang, tanpa adanya sarana 

dan prasarana tersebut kita akan 

mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan materi. 

KR.N 

 

Ya menunjang sekali apalagi buku-buku 

cerita religi ada banyak sekali di 

perpustakaan. 

Sarana dan prasarana belajar 

sangat menunjang 

terlaksananya strategi 

pembelajaran. 
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HASIL OBSERVASI 

 STRATEGI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA 4-5 

TAHUN DI KB-TK SITI SULAECHAH 04 SEMARANG 

 
Item Pengamatan Skala Penilaian 

Ya Tidak 

Materi yang diberikan bersifat penting dan bermanfaat 
bagi anak 

√  

Materi yang diberikan sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak 

√  

Guru menghubungkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan lama yang telah dimiliki anak 

√  

Menggunakan media saat pembelajaran nilai-nilai agama 

Islam 

√  

Media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan  

√  

Ada interaksi antara anak dengan media pembelajaran 

yang digunakan 

√  

Model/bentuk belajar yang diterapkan sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan 

√  

Metode yang digunakan sesuai dengan materi yang 

disampaikan 

√  

Metode yang digunakan sesuai dengan karakteristik anak √  

Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi √  

Melakukan penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung 

√  

Guru membangkitkan minat belajar anak √  

Guru mempertahankan minat belajar anak √  

Guru menciptakan relevansi terhadap isi pembelajaran √  

Guru menumbuhkan keyakinan kepada anak untuk 

berhasil dalam melakukan kegiatan 

√  

Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menggunakan pengetahuan/keterampilan yang baru 
dikuasai 

√  

Guru memberikan penguatan kepada anak atas 

keberhasilannya 

√  

Anak mendapatkan kebebasan dalam memilih 

materi/kegiatan belajar 

 √ 

Terdapat kegiatan ekstrakurikuler/kegiatan pendukung 

dalam pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

 √ 

Nilai-nilai agama Islam anak berkembang dengan baik √  

Terdapat anak yang mengalami gangguan 

perkembangan/perilaku 

 √ 

Pembelajaran nilai-nilai agama Islam dilaksanakan sesuai 

waktu yang dialokasikan 

 √ 

Terdapat materi yang belum tersampaikan √  

Sarana dan prasarana belajar yang digunakan menunjang 

terlaksananya pembelajaran nilai-nilai agama Islam 

√  

Guru tepat dalam menerapkan strategi pembelajaran  √  
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HASIL OBSERVASI 

 FASILITAS SARANA DAN PRASARANA DI KB-TK SITI SULAECHAH 04 

SEMARANG 

 

No. Nama Sarana dan 

Prasarana Sekolah 

Ada Tidak 

ada 

Keterangan 

1.   Tanah atau lahan √  Luas tanah adalah 1.681 m
2
. 

2.  Bangunan  √  Luas bangunan sekolah ± 800 

m
2 

yang terdiri dari dua lantai. 

3.  Ruang kelas  √  Terdapat 4 kelas sesuai dengan 

sentranya, yaitu sentra balok, 

discovery, preparation, dan 

drama. Setiap kelas dilengkapi 

dengan kursi, meja, rak APE, 

rak buku, lemari, berbagai 

macam APE, jam dinding, dan 

tempat sampah. 

4.  Ruang kelas religi √  Terdapat 3 kelas, tetapi 1 kelas 

terpisah berada di ruang TPQ. 

Untuk kegiatan opening, ruang 

religi tidak digunakan karena 

ruangan yang sempit sehingga 

tidak cukup dengan jumlah 

anak. Di ruang religi terdapat 

hiasan dinding seperti poster 

huruf hijaiyyah, cara 

berwudhu, bacaan doa dan 

hadist, dll. 

5.  Ruang guru  √  Di ruang guru terdapat kursi 

dan meja guru, lemari, loker, 

jam dinding, dan tempat 

sampah. 

6.  Ruang kepala sekolah √  Ruang kepala sekolah dan tata 

usaha tergabung menjadi satu, 

terdapat juga kursi dan meja 

tamu. 

7.  Ruang tata usaha  √  

8.  Perpustakaan  √  Terdapat bermacam-macam 

buku, seperti majalah anak, 

buku cerita, ensiklopedia, dll. 

9.  Aula  √  Ruang aula digunakan untuk 

rapat-rapat sekolah dan 

kegiatan anak yang 

memerlukan tempat yang luas. 
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10.  Ruang komputer  √  Di ruang ini komputer yang 

digunakan berjumlah 5 buah. 

11.  Ruang makan √  Dapur dan ruang makan anak 

juga tergabung menjadi satu. 

Ruang makan dilengkapi 

dengan kursi dan meja yang 

sesuai dengan ukuran tubuh 

anak. 

12.  Dapur  √  

13.  Tempat cuci tangan  √  Di tempat cuci tangan anak 

dilengkapi dengan sabun dan 

lap tangan. 

14.  Ruang UKS √  Ruang UKS juga digunakan 

sebagai ruang penyimpanan 

alat-alat musik. 

15.  Toilet/kamar mandi √  Terdapat 3 toilet, dimana 

satunya berada di lantai atas. 

16.  Tempat ibadah  √  Di tempat ibadah dilengkapi 

dengan peralatan ibadah, 

seperti sajadah dan mukena. 

17.  Arena bermain  √  Terdapat dua macam arena 

bermain, yaitu arena bermain 

dalam dan luar. Permainan 

yang terdapat di arena bermain 

dalam dan luar, seperti papan 

luncur, ayunan, anyaman tali 

besar untuk memanjat, dan 

lain-lain. 

18.  Tempat parkir  √  Tempat parkir menempati 

sebagian halaman depan 

sekolah dengan kondisi 

halaman diaspal. Di dekat 

tempat parkir juga dilengkapi 

dengan tempat tunggu atau 

gazebo bagi orangtua atau 

pengasuh yang akan 

menjemput anak. 
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MATERI AGAMA ISLAM (HAFALAN) 

KB-TK SITI SULAECHAH 04 SEMARANG 

A. KELOMPOK BERMAIN A 

 Surat Pendek  : Al Fatihah, Al Ashr 

 Doa Harian  : Memulai pekerjaan, mengakhiri pekerjaan, sebelum dan 

sesudah makan 

 Hadits   : Larangan marah, adab makan, kunci masuk surga 

 Kalimat Thoyyibah : Basmalah, Hamdalah 

 Asmaul Husna  : 1-10 

 

B. KELOMPOK BERMAIN B 

 Surat Pendek  : An Naas, Al Ikhlas 

 Doa Harian  : Sebelum belajar, mau tidur, bangun tidur, untuk kedua 

orangtua, keluar ruangan 

 Hadits   : Kebersihan, kasih sayang, mengucapkan salam 

 Kalimat Thoyyibah : Tahlil, Tasbih, Takbir 

 Asmaul Husna  : 1-20 

 

C. TAMAN KANAK-KANAK A 

 Surat Pendek  : Al Falaq, Al Kautsar, An Nashr, Al Kaafiruun 

 Doa Harian  : Masuk ruangan, masuk kamar mandi, keluar kamar 

mandi, naik kendaraan, kebaikan dunia akhirat 

 Hadits   : Adab selesai makan, berkata yang benar, menuntut ilmu, 

memuliakan ibu, tentang perbuatan setan 

 Kalimat Thoyyibah : Istighfar, ketika berjanji 

 Ibadah   : Adzan dan iqomah, niat wudhu, niat solat fardhu, bacaan 

ruku‟ dan sujud 

 Asmaul Husna  : 1-40 
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D. TAMAN KANAK-KANAK B 

 Surat Pendek  : Al Lahab, Al Fiil, Al Maa‟uun 

 Doa Harian  : Berbuka puasa, bercermin, mendengar petir, berpakaian, 

ketika bersin 

 Hadits   : Memuliakan guru, keutamaan ilmu, tentang belajar, 

memuliakan tetangga 

 Kalimat Thoyyibah : Jika merasa takjub dan sedih 

 Ibadah   : Doa sesudah wudhu, bacaan solawat dari awal sampai 

akhir, doa sesudah solat 

 Asmaul Husna  : 1-60 
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RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

TEMA: ALAT KOMUNIKASI 

MINGGU: 11 

NO ASPEK PERKEMBANGAN INDIKATOR PERKEMBANGAN 

I Nilai-nilai Agama dan Moral Melaksanakan gerakan ibadah secara sederhana 

namun perlu bimbingan (Nam 5) 

Memimpin doa (Nam 7) 

Mau membagi miliknya, misal makanan, mainan, dan 

lain-lain (Nam 14) 

Meminjamkan miliknya dengan senang hati (Nam 15) 

Mau mengalah (Nam 19) 

II Fisik  Membungkukkan badan (F 3) 

Meloncat dari ketinggian 20-30 cm (F 6) 

Berlari dengan berbagai variasi (menyamping, ke 

depan, dan ke belakang) (F 14) 

Merekat/menempel (F 24) 

Menggunting sesuai bentuk melingkar,zigzag,dll (F 

27) 

Menyusun berbagai bentuk dengan balok (F 35) 

Menggambar bebas dengan berbagai media (pensil 

warna,krayon,arang,dll) (F 36) 

Membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat (F 44) 

Makan bersama dengan makanan bergizi (F 52) 

III Kognitif  Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika; 

warna dicampur,proses pertumbuhan tanaman (biji-

bijian,umbi-umbian,batang-batangan),balon ditiup lalu 

dilepaskan,benda-benda dimasukkan ke dalam air 

(terapung,melayang,tenggelam),benda-benda yang 

dijatuhkan (gravitasi) percobaan dengan 

magnet,mengamati dengan kaca pembesar,mencoba 

dan membedakan bermacam-macam rasa,bau,dan 

suara (Kog 6) 

Membedakan konsep panjang-pendek,jauh-dekat 

melalui mengukur dengan satuan baku 

(langkah,jengkal,benang atau tali) (Kog 9) 

Membedakan konsep tinggi-rendah (Kog 13) 

Menyebutkan kembali benda-benda yang 

menunjukkan bentuk-bentuk geometri (Kog 24) 

Mengenal konsep banyak-sedikit,lebih-kurang sama-

tidak sama (Kog 29) 

IV 

 

 

 

Bahasa  

 

 

 

Menyebutkan kata sifat (nakal,pelit,baik 

hati,berani,baik,jelek,dsb) (Bhs 5) 

Menyebutkan nama diri,nama orangtua,jenis 

kelamin,alamat rumah secara sederhana (Bhs 7) 

Menyanyikan lagu secara lengkap (Bhs 10) 

Bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat 
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sendiri (Bhs 17) 

Bercerita tentang dongeng atau cerita yang pernah 

didengar (Bhs 21) 

Menuliskan huruf-huruf abjad (Bhs 26) 

V Sosial Emosional Mulai mengajak teman untuk bermain (Se 1) 

Mampu makan sendiri (Se 5) 

Bermain sesuai dengan jenis permainan yang 

dipilihnya (Se 10) 

Dapat dibujuk agar tidak cengeng lagi dan berhenti 

menangis pada waktunya (Se 15) 

Berhenti bermain pada waktunya (Se 21) 

Mengadukan masalah kepada orang dewasa ketika 

mengalami ketidaknyamanan dengan teman (Se 26) 

Menggunakan barang orang lain dengan hati-hati (Se 

31) 
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RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

TEMA: TANAH AIRKU 

MINGGU: 12 

NO ASPEK PERKEMBANGAN INDIKATOR PERKEMBANGAN 

I Nilai-nilai Agama dan Moral Menyanyikan lagu-lagu keagamaan yang sederhana 

(Nam 1) 

Menyebutkan ciptaan-ciptaan Tuhan 

misal:manusia,bumi,langit,tanaman dan hewan (Nam 

4) 

Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan 

(Nam 6) 

Mendengarkan orangtua/teman berbicara (Nam 11) 

Bersikap ramah (Nam 16) 

Mengucapkan salam (Nam 20) 

II Fisik  Senam fantasi bentuk meniru misal menirukan 

berbagai gerakan hewan,menirukan gerakan tanaman 

yang terkena angin sepoi-sepoi,angin kencang dan 

kencang sekali dengan lincah (F 1) 

Menangkap benda dengan berbagai variasi (F 10) 

Meliuk tubuh (F 11) 

Membuat garis tegak,datar,miring,lengkung dan 

lingkaran (F 19) 

Menyusun bentuk-bentuk bangunan sederhana dari 

balok (F 31) 

Meremas kertas/koran,meremas parutan kelapa dan 

lain-lain (F 33) 

Membatik dan jumputan sederhana (F 40) 

Bermain bola basket (F 50) 

III Kognitif  Memasangkan benda sesuai dengan pasangannya (Kog 

1) 

Menceritakan kembali suatu informasi berdasarkan 

ingatannya (Kog 5) 

Membedakan konsep kasar-halus melalui panca indera 

(Kog 7) 

Mengenal berbagai macam alat angkutan sederhana 

(contoh:mobil,motor,dll) (Kog 19) 

Menunjuk sebanyak-banyaknya benda,hewan,tanaman 

yang mempunyai warna,bentuk atau ukuran atau 

menurut ciri-ciri tertentu (Kog 22) 

Menunjuk 2 kumpulan benda yang sama 

jumlahnya,yang tidak sama,lebih banyak dan lebih 

sedikit (Kog 25) 

Menunjukkan urutan benda untuk bilangan 1-5 (Kog 

34) 

IV Bahasa  Melakukan 2-3 perintah secara sederhana (Bhs 3) 
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Mengulang kalimat sederhana misal: ibu pergi ke 

pasar,adik sedang tidur (Bhs 6) 

Mengekspresikan perasaan dengan kata sifat (Bhs 9) 

Mengucapkan syair dari berbagai lagu (Bhs 13) 

Memberikan alasan yang diinginkan atau ketidak 

setujuan (Bhs 20) 

Membaca gambar yang memiliki kata/kalimat 

sederhana (Bhs 23) 

V Sosial Emosional Memasang kancing atau resleting sendiri (Se 3) 

Mampu mandi,BAK dan BAB (toilet training) masih 

dengan bantuan (Se 8) 

Mau berpisah dengan ibu tanpa menangis (Se 14) 

Sabar menunggu giliran (Se 20) 

Berani bertanya dan menjawab pertanyaan (Se 22) 

Menghindari benda-benda berbahaya (Se 28) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 
SEMESTER/MINGGU: II/11 

KELOMPOK  : TK A/Yusuf      HARI/TANGGAL : Rabu, 19 Maret 

2014 

TEMA/SUB TEMA : Alat Komunikasi/Kentongan   WAKTU  : 07.00-10.00 

WIB 

 

INDIKATOR 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

EVALUASI 

ALAT HASIL 

 

 Berlatih dan selalu tertib dengan 

peraturan 

 Berdoa sebelum kegiatan 

 Dapat ditinggal orangtua 

 OPENING (15 menit) 

Berbaris, surat Al Fatihah,  

Doa sebelum belajar, Ikrar,  

Mars Siti Sulaechah,  

Tepuk anak soleh 

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  

 

 

 

 Mengucapkan salam 

 Mengucapkan bacaan dengan 

lengkap 

 CIRCLE TIME (15 menit) 

 Olah tubuh 

 Salam sapa 

 Hafalan surat pendek,doa harian,dan 

hadist pendek 

 

 Guru & anak 

 

 Flash card 

 

 Observasi  

 

 Observasi  

 

 

 

 

 Berjalan ke berbagai arah 

 Mengenal konsep 

 Membedakan konsep 

 

 

 Menuliskan angka 

 KEGIATAN INTI (60 menit) 

Preparation Class 

 TJ macam alat komunikasi 

 Mengenal berjalan jinjit 

 Konsep banyak sedikit 

 Membedakan tinggi-rendah 

 Mengenal benda dengan bentuk 

geometri 

 Menulis angka 16 
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 Menuliskan huruf-huruf abjad  Tracing huruf “U-u” 

 

 Sabar menunggu giliran dan 

terbiasa antri 

 Mau berbagi bekal 

 

 

 Bermain dengan teman sebaya 

 ISTIRAHAT (30 menit) 

 Cuci tangan 

 Berdoa sebelum makan 

 Makan bersama 

 Merapikan alat makan 

 Berdoa sesudah makan 

 Bermain di luar kelas 

   

 

 Mengenal nama malaikat  

 Dapat menirukan bacaan surat 

pendek,hadist, dan doa 

 KELAS RELIGI (30 menit) 

 Menyebutkan nama-nama malaikat 

 Rev.surat Al Kautsar 

 Surat Al Kaafiruun ayat 1-3 

 Rev.doa keluar kamar mandi 

 Rev.hadist berkata benar 

 Mengaji 

 

 Mengerjakan LK 

 

 Guru & anak 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan  

 Buku panduan  

 Buku jilid qiroati 

 

 Pensil,buku LK 

 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Observasi & 

unjuk kerja 

 Hasil karya 

 

 

 

 Bernyanyi dengan bimbingan 

orangtua/guru 

 Berdoa sesudah kegiatan 

 

 

 Menjawab salam 

 CLOSING (30 menit) 

 Recalling  

 Menyanyikan lagu mari pulang 

 Membaca surat Al Ashr 

 Doa kedua orangtua,keaikan dunia 

akhirat,penutup majelis,keluar 

ruangan 

 Salam  

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 
SEMESTER/MINGGU: II/11 

KELOMPOK  : TK A/Yusuf      HARI/TANGGAL : Kamis, 20 Maret 

2014 

TEMA/SUB TEMA : Alat Komunikasi/Kentongan   WAKTU  : 07.00-10.00 

WIB 

 

INDIKATOR 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

EVALUASI 

ALAT HASIL 

 

 Berlatih dan selalu tertib dengan 

peraturan 

 Berdoa sebelum kegiatan 

 Dapat ditinggal orangtua 

 OPENING (15 menit) 

Berbaris, surat Al Fatihah,  

Doa sebelum belajar, Ikrar,  

Mars Siti Sulaechah,  

Tepuk anak soleh 

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  

 

 

 

 Mengucapkan salam 

 Mengikuti bacaan dengan 

lengkap 

 CIRCLE TIME (15 menit) 

 Olah tubuh 

 Salam sapa 

 Hafalan surat pendek,doa harian,dan 

hadist pendek 

 

 Guru & anak 

 

 Flash card 

 

 Observasi  

 

 Observasi  

 

 

 

 Mengenal alat komunikasi 

 Membuat aturan main 

 Mendengarkan cerita yang 

dibacakan 

 Mulai mengajak teman bermain 

 KEGIATAN INTI (60 menit) 

Dramatic Play 

 TJ tentang gunanya alat komunikasi 

 Story  

 Main peran “Membeli majalah baru” 

   

 

 Sabar menunggu giliran dan 

 ISTIRAHAT (30 menit) 

 Cuci tangan 
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terbiasa antri 

 

 Menjaga barang milik sendiri 

 

 Berhenti bermain pada 

waktunya 

 Berdoa sebelum makan 

 Makan bersama 

 Merapikan alat makan 

 Berdoa sesudah makan 

 Bermain di luar kelas 

 

 Melaksanakan gerakan ibadah 

secara sederhana namun perlu 

bimbingan 

 KELAS RELIGI (30 menit) 

 Niat solat isya‟ 

 Surat Al Kaafiruun ayat 1-3 

 Rev.bacaan sujud 

 Rev.niat berwudhu 

 Rev.hadist kunci masuk surge 

 Mengaji 

 

 Praktek wudhu & solat 

 

 Anak langsung 

 Buku juz amma 

 Anak langsung 

 Anak & guru 

 Anak & guru 

 Buku jilid qiroati 

 

 Anak langsung 

 

 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Observasi 

 Observasi 

 Observasi & 

unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 

 

 

 

 Bernyanyi dengan bimbingan 

orangtua/guru 

 Berdoa sesudah kegiatan 

 

 

 Menjawab salam 

 CLOSING (30 menit) 

 Recalling  

 Menyanyikan lagu mari pulang 

 Membaca surat Al Ashr 

 Doa kedua orangtua,keaikan dunia 

akhirat,penutup majelis,keluar 

ruangan 

 Salam  

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 
SEMESTER/MINGGU: II/12 

KELOMPOK  : TK A/Yusuf      HARI/TANGGAL : Senin, 24 Maret 

2014 

TEMA/SUB TEMA : Tanah Air/Semarang (ciri-cirinya & tradisional) WAKTU  : 07.00-10.00 

WIB 

 

INDIKATOR 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

EVALUASI 

ALAT HASIL 

 

 Berlatih dan selalu tertib dengan 

peraturan 

 Berdoa sebelum kegiatan 

 Dapat ditinggal orangtua 

 OPENING (15 menit) 

Upacara  

Berbaris, surat Al Fatihah,  

Doa sebelum belajar, Ikrar,  

Mars Siti Sulaechah,  

Tepuk anak soleh 

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  

 

 

 

 Mengucapkan salam 

 Mau menyapa dengan ramah 

 CIRCLE TIME (15 menit) 

 Olah tubuh 

 Salam sapa 

 Asmaul Husna,hafalan surat 

pendek,doa harian & hadist pendek 

 

 Guru & anak 

 

 Flash card 

 

 Observasi  

 

 Observasi  

 

 

 

 Mengenal kota tempat 

tinggalnya 

 Menyusun bentuk-bentuk 

bangunan sederhana dari balok 

 KEGIATAN INTI (60 menit) 

Block Class 

 TJ bangunan sejarah di kota Semarang 

 Rev.bentuk geometri 

 Membangun “Bangunan bersejarah” 

   

 

 Menjaga kebersihan 

 Mengenal etiket makan dan 

 ISTIRAHAT (30 menit) 

 Cuci tangan 

 Berdoa sebelum makan 
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jadwal 

 Mau berbagi bekal miliknya 

 

 

 Makan bersama 

 Merapikan alat makan 

 Berdoa sesudah makan 

 Bermain di luar kelas 

 

 Menyebutkan ciptaan Tuhan 

 Menirukan hafalan surat,hadist 

dan doa dengan baik 

 KELAS RELIGI (30 menit) 

 Menyebutkan ciptaan Allah 

 Rev.surat Al Falaq 

 Surat Al Kaafiruun ayat 4 

 Rev.doa memulai pekerjaan 

 Rev.hadist adab makan 

 Mengaji 

 

 Mengerjakan LK 

 

 Guru & anak 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan  

 Buku panduan  

 Buku jilid qiroati 

 

 Pensil,buku LK 

 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Observasi & 

unjuk kerja 

 Hasil karya 

 

 

 

 Bernyanyi dengan bimbingan 

orangtua/guru 

 Berdoa sesudah kegiatan 

 

 

 Menjawab salam 

 CLOSING (30 menit) 

 Recalling  

 Menyanyikan lagu mari pulang 

 Membaca surat Al Ashr 

 Doa kedua orangtua,keaikan dunia 

akhirat,penutup majelis,keluar 

ruangan 

 Salam  

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 
SEMESTER/MINGGU: II/12 

KELOMPOK  : TK A/Yusuf      HARI/TANGGAL : Selasa, 25 Maret 

2014 

TEMA/SUB TEMA : Tanah Air/Semarang (ciri-cirinya & tradisional) WAKTU  : 07.00-10.00 

WIB 

 

INDIKATOR 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

EVALUASI 

ALAT HASIL 

 

 Berlatih dan selalu tertib dengan 

peraturan 

 Berdoa sebelum kegiatan 

 Dapat ditinggal orangtua 

 OPENING (15 menit)  

Berbaris, surat Al Fatihah,  

Doa sebelum belajar, Ikrar,  

Mars Siti Sulaechah,  

Tepuk anak soleh 

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  

 

 

 

 Mengucapkan salam 

 

 CIRCLE TIME (15 menit) 

 Olah tubuh 

 Salam sapa 

 Asmaul Husna,hafalan surat 

pendek,doa harian & hadist pendek 

 

 Guru & anak 

 

 Flash card 

 

 Observasi  

 

 Observasi  

 

 

 

 Melukis dengan jari 

 Membuat garis tegak,lurus 

 Membatik sederhana 

 Mengenal konsep 

 Mengenal bentuk geometri 

 Meremas dengan berbagai 

media 

 KEGIATAN INTI (60 menit) 

Discovery Class 

 Finger painting bangunan bersejarah 

 Meniru garis gb.semangka 

 Membatik dengan tisu bentuk 

 Mengenal besar-kecil 

 Mewarnai bentuk geometri 

 Mencuci piring 
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 Sabar menunggu giliran dan 

terbiasa antri 

 Mau berbagi bekal 

 Mengenal peralatan masing-

masing 

 Mulai mengajak teman bermain 

 ISTIRAHAT (30 menit) 

 Cuci tangan 

 Berdoa sebelum makan 

 Makan bersama 

 Merapikan alat makan 

 Berdoa sesudah makan 

 Bermain di luar kelas 

   

 

 Dapat menirukan bacaan surat 

pendek,hadist dan doa 

 KELAS RELIGI (30 menit) 

 Rev.surat An Nashr 

 Surat Al Kaafiruun ayat 4 

 Rev.doa mengakhiri pekerjaan 

 Rev.hadist kebersihan 

 Mengaji 

 

 Mengenal Nabi Muhammad & sahabat 

 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan   

 Buku jilid qiroati 

 

 Guru & anak 

 

 Observasi  

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Observasi & 

unjuk kerja 

 Observasi  

 

 

 

 Bernyanyi dengan bimbingan 

orangtua/guru 

 Berdoa sesudah kegiatan 

 

 

 Menjawab salam 

 CLOSING (30 menit) 

 Recalling  

 Menyanyikan lagu mari pulang 

 Membaca surat Al Ashr 

 Doa kedua orangtua,keaikan dunia 

akhirat,penutup majelis,keluar 

ruangan 

 Salam  

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

SEMESTER/MINGGU: II/12 

KELOMPOK  : TK A/Yusuf      HARI/TANGGAL : Rabu, 26 Maret 

2014 

TEMA/SUB TEMA : Tanah Air/Semarang (ciri-cirinya & tradisional) WAKTU  : 07.00-10.00 

WIB 

 

INDIKATOR 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

EVALUASI 

ALAT HASIL 

 

 Berlatih dan selalu tertib dengan 

peraturan 

 Berdoa sebelum kegiatan 

 Dapat ditinggal orangtua 

 OPENING (15 menit)  

Berbaris, surat Al Fatihah,  

Doa sebelum belajar, Ikrar,  

Mars Siti Sulaechah,  

Tepuk anak soleh 

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  

 

 

 

 Mengucapkan salam 

 

 CIRCLE TIME (15 menit) 

 Olah tubuh 

 Salam sapa 

 Asmaul Husna,hafalan surat 

pendek,doa harian & hadist pendek 

 

 Guru & anak 

 

 Flash card 

 

 Observasi  

 

 Observasi  

 

 

 

 

 Mengurutkan gambar konsep 

 Menceritakan gambar berseri 

 Mengurutkan pola 

 Membuat coretan bermakna 

 Menuliskan huruf-huruf abjad 

 KEGIATAN INTI (60 menit) 

Preparation Class 

 TJ macam bangunan di kota Semarang 

 Mengurutkan dari kecil ke besar 

 Menceritakan gambar seri 

 Mengurutkan 3 pola 

 Coretan kata bermakna “gb.kerbau” 

 Tracing huruf “U-u” 
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 Sabar menunggu giliran dan 

terbiasa antri 

 Mau berbagi bekal 

 ISTIRAHAT (30 menit) 

 Cuci tangan 

 Berdoa sebelum makan 

 Makan bersama 

 Merapikan alat makan 

 Berdoa sesudah makan 

 Bermain di luar kelas 

   

 

 Dapat menirukan bacaan surat 

pendek,hadist dan doa 

 KELAS RELIGI (30 menit) 

 Mengenal rukun iman 

 Rev.surat Al Kautsar 

 Surat Al Kaafiruun ayat 4 

 Rev.doa mau & sesudah makan 

 Rev.hadist mengucap salam 

 Mengaji 

 

 Mengerjakan LK 

 

 Guru & anak 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan 

 Buku hafalan  

 Buku panduan  

 Buku jilid qiroati 

 

 Guru & anak 

 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Observasi & 

unjuk kerja 

 Hasil karya 

 

 

 

 Bernyanyi dengan bimbingan 

orangtua/guru 

 Berdoa sesudah kegiatan 

 

 

 Menjawab salam 

 CLOSING (30 menit) 

 Recalling  

 Menyanyikan lagu mari pulang 

 Membaca surat Al Ashr 

 Doa kedua orangtua,keaikan dunia 

akhirat,penutup majelis,keluar 

ruangan 

 Salam  

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 
SEMESTER/MINGGU: II/12 

KELOMPOK  : TK A/Yusuf      HARI/TANGGAL : Kamis, 27 Maret 

2014 

TEMA/SUB TEMA : Tanah Air/Semarang (ciri-cirinya & tradisional) WAKTU  : 07.00-10.00 

WIB 

 

INDIKATOR 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

EVALUASI 

ALAT HASIL 

 

 Berlatih dan selalu tertib dengan 

peraturan 

 Berdoa sebelum kegiatan 

 Dapat ditinggal orangtua 

 OPENING (15 menit)  

Berbaris, surat Al Fatihah,  

Doa sebelum belajar, Ikrar,  

Mars Siti Sulaechah,  

Tepuk anak soleh 

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  

 

 

 

 Mengucapkan salam 

 Mengikuti bacaan dengan baik 

dan benar 

 

 CIRCLE TIME (15 menit) 

 Olah tubuh 

 Salam sapa 

 Asmaul Husna,hafalan surat 

pendek,doa harian & hadist pendek 

 

 Guru & anak 

 

 Flash card 

 

 Observasi  

 

 Observasi  

 

 

 Membuat aturan main 

 Mengenal kota tempat tinggal 

 Mendengarkan cerita yang 

dibacakan 

 Mulai mengajak teman bermain 

 KEGIATAN INTI (60 menit) 

Dramatic Play 

 TJ tentang rekreasi di kota Semarang 

 Story 

 Main peran “Jalan-jalan ke Simpang 

Lima” 

   

 

 Sabar menunggu giliran dan 

 ISTIRAHAT (30 menit) 

 Cuci tangan 
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terbiasa antri 

 

 Menjaga barang milik sendiri 

 

 

 Berdoa sebelum makan 

 Makan bersama 

 Merapikan alat makan 

 Berdoa sesudah makan 

 Bermain di luar kelas 

 

 Melaksanakan gerakan ibadah 

secara sederhana namun perlu 

bimbingan 

 

 Mengenal kalimat thoyyibah 

 KELAS RELIGI (30 menit) 

 Niat solat isya‟ 

 Surat Al Kaafiruun ayat 4 

 Rev.bacaan sujud 

 Rev.niat berwudhu 

 

 Kalimat tasbih 

 Mengaji 

 

 Praktek wudhu & solat 

 

 Guru & anak 

 Buku hafalan 

 Anak langsung 

 Buku hafalan 

  

 Guru & anak 

 Buku jilid qiroati 

 

 Anak langsung 

 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 Observasi & 

unjuk kerja 

 Observasi  

 Observasi & 

unjuk kerja 

 Unjuk kerja 

 

 

 

 Bernyanyi dengan bimbingan 

orangtua/guru 

 Berdoa sesudah kegiatan 

 

 

 Menjawab salam 

 CLOSING (30 menit) 

 Recalling  

 Menyanyikan lagu mari pulang 

 Membaca surat Al Ashr 

 Doa kedua orangtua,keaikan dunia 

akhirat,penutup majelis,keluar 

ruangan 

 Salam  

 

 

 Guru & anak 

 

 

 Observasi  
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DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM PADA ANAK 

USIA 4-5 TAHUN DI KB-TK SITI SULAECHAH 04 SEMARANG TAHUN 

AJARAN 2013/2014 

 

1. Kegiatan Pembelajaran Nilai-nilai Agama Islam 
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2. Media Pembelajaran 

   
 

 


