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PENGANTAR

Program ini merupakan salah satu pendukung program pengembangan
keprofesian berkelanjutan (PKB) yang lebih berfokus pada upaya mencapai
standar tingkat pencapaian perkembangan anak melalui pembelajaran
berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mempertimbangkan
pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi.
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk
memahami unit pengembangan agama di TK. Unit pembelajaran ini harus
dipahami guru sebagai salah satu bahan pembelajaran, dan model pembelajaran
yang perlu disesuaikan serta dikembangkan oleh guru sesuai kondisi dan konteks
yang ada di masing-masing sekolah. Dengan demikian unit ini bukan menjadi satusatunya referensi pembelajaran baku yang harus dilaksanakan guru. Masih sangat
terbuka peluang untuk menyesuaikan dan mengembangkan pembelajaran yang
lebih tepat dari apa yang disajikan dalam unit pembelajaran ini.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara mengerjakannya,
di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat target kompetensi
dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang pengembangan
agama di TK, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta
didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, dan
bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru maupun peserta didik. Kesemuanya
dapat disesuaikan dengan kondisi, sumberdaya, serta konteks yang lebih tepat
dari masing-masing satuan pendidikan. Diharapkan guru lebih proaktif dan
responsif

terhadap

perkembangan

yang

terjadi

untuk

pembelajaran,

menyesuaikan dan mengembangkan pembelajaran melalui unit pengembangan
agama di TK.
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Akhirnya kritik dan saran akan sangat kami nantikan untuk menyempurnakan unit
pembelajaran ini. Semoga unit sederhana yang telah disiapkan dengan segala
kekurangannya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan untuk
menyiapkan peserta didik menjadi generasi yang mampu membawa pada
kejayaan bangsa Indonesia.

Bandung, Mei 2019

Penulis,
Dr. Cep Unang Wardaya, M.Si.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar sesuai
Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014. Kompetensi Dasar tersebut dapat
dijabarkan menjadi beberapa target kompetensi. Target kompetensi menjadi
patokan penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada
kompetensi dasar ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kompetensi Dasar

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KAD

3.1

Mengenal kegiatan beribadah Mengenal kegiatan beribadah
sehari-hari

4.1

Melakukan

sehari-hari
kegiatan Melakukan kegiatan beribadah

beribadah sehari-hari dengan sehari-hari
tuntunan orang dewasa

dengan

tuntunan

orang dewasa

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1 di

TK

dikembangkan menjadi 5 (lima) indikator. Dalam rangka memudahkan guru
menentukan indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar,
indikator dibagi ke dalam tiga kategori yaitu indikator pendukung, indikator
kunci, dan indikator pengayaan. Rincian indikator yang dikembangkan pada
Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1 di TK adalah sebagai berikut:
a. Menjelaskan kegiatan pengenalan agama pada anak di TK
b. Memberikan contoh kegiatan pengenalan Tuhan pada anak di TK
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c. Memberikan contoh kegiatan pengenalan ibadah pada anak di TK
d. Memberikan contoh kegiatan pembiasaan mengucapkan salam dan
menjawab salam bagi anak di TK
e. Memberikan contoh kegiatan pembiasaan mengucapkan doa
sebelum dan sesudah kegiatan bagi anak di TK

BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik pengembangan agama di TK. Bahan pembelajaran
dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan, dan bahan bacaannya.

C. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
pengembangan agama di TK. Pengembangan aktivitas pembelajaran mengacu
pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 137
tahun 2014). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing
bagian.

1. Kegiatan Pengenalan Agama pada Anak di TK
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang kegiatan pengenalan agama
pada anak di TK. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik,

4

alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 2 X 30 jam pelajaran. IPK yang
dikembangkan yaitu : “Menjelaskan kegiatan pengenalan agama pada anak
di TK”.
Berikut salah satu contoh pelaksanaan aktivitas pembelajaran dari kegiatan
pengenalan agama bagi anak TK dapat dijelaskan tahap demi tahap seperti
berikut ini :
a. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar tempat-tempat
ibadah setiap agama.

Gambar 1 Gambar Tempat Ibadah
Sumber gambar : https://www.tukangmarketing.com

b. Guru menyampaikan kepada semua peserta didik pertanyaanpertanyaan sebagai berikut :
1) Gambar apa yang berada bagian kanan atas ?
2) Gambar apa yang berada di bagian kiri atas ?
3) Gambar apa yang berada di tengah?
4) Gambar apa yang berada di bagian kiri bawah?
5) Gambar apa yang berada di bagian kanan bawah?

c. Guru mengajak peserta didik untuk mencari tahu gambar manakah yang
sering dikunjungi mereka bersama orang tuanya. Kemudian guru
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mengajak anak untuk mencari tahu pemeluk agama apa saja yang suka
pergi ke tempat-tempat sebagai berikut:
1) Masjid
2) Gereja
3) Pura
4) Vihara
5) Kelenteng
d. Setelah peserta didik bersama-sama dengan guru mencari tahu tentang
pemeluk agama yang sering pergi ke masjid, gereja, pura, vihara, dan
kelenteng. Selanjutnya guru mengajak peserta didik bercakap-cakap
sebagai berikut:
1) Dari kelima tempat tersebut, tempat manakah yang sering dikunjungi
anak-anak beserta orang tua kalian?
2) Kegiatan apa saja yang dilakukan orang di masjid, gereja, pura, vihara
dan kelenteng?
e. Setelah tanya jawab tentang tempat ibadah yang sering dikunjungi anak.
Guru menjelaskan hal-hal sebagai berikut pada peserta didik:
1) Menjelaskan bahwa masjid merupakan tempat ibadah pemeluk
agama Islam
2) Menjelaskan bahwa gereja merupakan tempat ibadah pemeluk
agama Kristen
3) Menjelaskan bahwa pura merupakan tempat ibadah pemeluk agama
Hindu
4) Menjelaskan bahwa wihara merupakan tempat ibadah pemeluk
agama Buddha
5) Menjelaskan bahwa kelenteng merupakan tempat ibadah pemeluk
agama Kong Hu Cu
f. Guru menyampaikan tentang tempat ibadah yang sering guru kunjungi
dan menjelaskan agama yang dipeluknya. Kemudian guru mengajak
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peserta didik untuk maju satu persatu ke depan kelas menyampaikan
tentang agama yang dipeluknya dan tempat ibadah yang sering dia
kunjungi dan keluarganya.
Setelah saudara membaca langkah-langkah aktivitas pembelajaran di atas
dengan seksama, silahkan saudara diskusi dengan teman sejawat berkenaan
dengan aktivitas pembelajaran tersebut dan susunlah satu LK untuk peserta
didik yang cocok dengan indikator pencapaian kompetensi di atas.

2. Kegiatan Pengenalan Tuhan pada Anak di TK
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang kegiatan pengenalan agama
pada anak di TK. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik,
alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 2 X 30 jam pelajaran. IPK yang
dikembangkan yaitu : “Memberikan contoh kegiatan pengenalan Tuhan
pada anak di TK”.
Berikut contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk mengenalkan Tuhan
kepada anak-anak di TK. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengajak
anak bermain di halaman dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Guru mengajak anak-anak ke halaman untuk memperhatikan bungabunga serta tumbuhan lain yang ada di halaman.

Gambar 2 Gambar Halaman Sekolah
Sumber gambar : http://desainrumah54.blogspot.com
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b. Guru menstimulasi anak-anak untuk bertanya pada guru tentang namanama bunga, warna bunga dan tumbuhan lainnya di halaman
c. Guru menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik “ Apa saja bunga
dan tumbuhan yang ditemui anak-anak di halaman. Siapa yang
menciptakan bunga-bunga yang berwarna warni dan tumbuhan yang
beraneka warna”.
d. Guru dan anak menyanyikan lagu:”Lihat Kebunku” sambil bergerak bebas
menunjuk bunga-bunga dan tumbuhan yang indah yang ada di halaman.
e. Guru dan anak-anak bercakap-cakap tentang benda-benda lain yang
diciptakan Tuhan. Secara khusus guru menjelaskan kepada anak-anak
bahwa guru diciptakan Tuhan, anak-anak diciptakan Tuhan, ayah ibu
diciptakan Tuhan dan semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan.
f. Anak diminta guru untuk menyampaikan beberapa ciptaan Tuhan yang
ada di rumahnya masing-masing.
g. Kegiatan pembelajaran diselingi dengan kegiatan guru bercerita tentang
indahnya ciptaan Tuhan, dan bernyanyi bersama tentang “Aku Ciptaan
Tuhan”.
h. Guru menyampaikan informasi kepada anak-anak tentang pentingnya
bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai
makhluk yang sempurna yang dilengkapi dengan segala fasilitas ciptaan
lainnya untuk kepentingan manusia. Guru menyampaikan kepada anakanak sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kita sebagai makhluk
ciptaan Tuhan hendaknya menjalankan segala perintah Tuhan dalam
bentuk kegiatan beribadah. Dan menjauhi segala yang dilarang oleh
Tuhan.
i.

Sebelum pembelajaran berakhir guru mengajak kepada peserta didik
sebagai ungkapan rasa syukur untuk selalu memelihara apa yang
diciptakan Tuhan agar dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi
seluruh makhluk dan selalu menyampaikan kata syukur pada Tuhan.
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Setelah saudara membaca langkah-langkah aktivitas pembelajaran di atas
dengan seksama, silahkan saudara diskusi dengan teman sejawat berkenaan
dengan aktivitas pembelajaran tersebut dan susunlah satu LK untuk peserta
didik yang cocok dengan indikator pencapaian kompetensi di atas.

3. Kegiatan Pengenalan Ibadah pada Anak di TK
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang kegiatan pengenalan agama
pada anak di TK. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik,
alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 2 X 30 jam pelajaran. IPK yang
dikembangkan yaitu : “Memberikan contoh kegiatan pengenalan ibadah
pada anak di TK”.
Berikut ini salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk
mengenalkan dan membiasakan kegiatan beribadah kepada anak-anak di TK.
Salah satunya dapat dilakukan dengan mengajak anak ke rumah ibadah sesuai
agama yang dianut anak, atau dapat dilakukan di dalam kelas dengan catatan
kegiatan pengenalan dan pembiasaan ibadah ini dilakukan sesuai dengan
agama yang dianut oleh peserta didik. Berikut disampaikan contoh
pengenalan ibadah sholat bagi peserta didik beragama Islam.
a. Guru mengajak anak untuk mengamati gambar orang yang sedang sholat
yang ditempel di papan tulis
b. Setelah anak memperhatikan gambar tersebut, guru menstimulasi
peserta didik agar penasaran terhadap apa yang diamatinya, kemudian
diharapkan mereka bertanya berkenaan dengan gambar orang yang
sedang sholat.
c. Selanjutnya guru meminta setiap anak untuk menyebutkan gambar
gambar yang ditempel guru.
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d. Kemudian guru memberikan penguatan bahwa gambar di depan adalah
gambar orang sedang sholat. Selanjutnya guru memberikan penguatan
bahwa sholat adalah salah satu contoh ibadah yang wajib dilakukan oleh
seorang muslim.
e. Langkah selanjutnya, guru mengelompokan anak menjadi 3 (tiga)
kelompok dan setiap kelompok diberi gambar orang gerakan ibadah
sholat dari mulai berdiri sampai salam. Setiap kelompok diminta
mengamati gambar tersebut
f. Guru memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan yakni:
“ Mengenal dan mempraktikan gerakan sholat”.
g. Selanjutnya Guru mendemontrasikan gerakan sholat dari mulai takbirotul
ihram sampai salam, sementara peserta didik mengamati gerakan ibadah
yang dilakukan guru,
h. Kemudian guru mengulang kembali gerakan sholat disertai penjelasan,
sementara peserta didik diminta untuk mengikuti gerakan ibadah yang
didemontrasikan guru.
i.

Setiap anak dalam kelompok diminta untuk berlatih melakukan gerakan
ibadah shalat dari mulai takbir sampai salam sambil melihat gambar
gerakan-gerakan shalat yang diberikan guru , sementara guru berkeliling
mengamati dan membetulkan gerakan peserta didik yang salah serta
menjelaskan gerakan yang benar.

j.

Setelah semua peserta didik berlatih gerakan ibadah shalat dalam
kelompok dengan bimbingan guru, setiap kelompok diminta maju ke
depan mendemontrasikan gerakan ibadah shalat, sementara guru
melakukan penilaian.
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Setelah saudara membaca langkah-langkah aktivitas pembelajaran di atas
dengan seksama, silahkan saudara diskusi dengan teman sejawat berkenaan
dengan aktivitas pembelajaran tersebut dan susunlah satu LK untuk peserta
didik yang cocok dengan indikator pencapaian kompetensi di atas.

4. Kegiatan Mengucapkan Salam dan Menjawab Salam
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang kegiatan pengenalan agama
pada anak di TK. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik,
alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 2 X 30 jam pelajaran. IPK yang
dikembangkan yaitu : “Mendemontrasikan mengucapkan salam dan
menjawab salam bagi anak di TK”.

Kegiatan pembiasaan mengucapkan salam dan menjawab salam di TK
biasanya masuk dalam kegiatan pembiasaan yang terintegrasi dalam kegiatan
pembelajaran sehari-hari di TK. Akan tetapi para guru dianjurkan juga untuk
melakukan kegiatan pembelajaran secara khusus berkenaan dengan
mengucapkan salam dan menjawab salam di awal-awal peserta didik masuk
di TK. Dalam kegiatan pembelajaran berkenaan dengan mengucapkan salam
dan menjawab salam ini, hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu
tentang ucapan salam secara nasional, ucapan salam secara khusus setiap
agama dan ucapan suku dan budaya. Berikut ini contoh kegiatan yang dapat
dilakukan guru untuk menanamkan kebiasaan mengucapkan salam dan
menjawab salam pada anak di TK.
1. Guru mengajak anak untuk bermain peran tentang “Anak yang Sopan dan
Santun”. Guru menawarkan kepada peserta didik siapa yang mau
beperan menjadi ayah, ibu, anak dan adik. Ketika kegiatan bermain peran
sedang berlangsung, anak-anak lain yang belum kebagian peran
mengamati kegiatan bermain peran tersebut.

11
11

2. Guru menstimulasi peserta didik agar bertanya berkenaan dengan
kegiatan bermain peran tadi.
3. Setelah selesai memperhatikan permainan peran, guru menyampaikan
pertanyaan pada anak berkenaan dengan ciri-ciri anak yang sopan dan
santun dalam kegiatan bermain peran. Selanjutnya anak diajak guru
untuk mencari informasi tentang ciri-ciri anak yang sopan dan santun
dalam kegiatan bermain peran tersebut.
4. Guru bercerita tentang seorang anak yang selalu mengucapkan salam dan
menjawab salam ketika bertemu dengan siapapun.
5. Guru meminta anak untuk mengucapkan salam pada teman yang ada
disampingnya, dan teman yang menerima ucapan salam diwajibkan
untuk menjawabnya.
6. Guru menjelaskan pada anak bahwa diantara ciri-ciri anak yang sopan dan
santun adalah anak yang selalu mengucapkan salam pada orang tua,
guru, kepala sekolah, tamu, saudara, masuk rumah, masuk sekolah,
masuk kelas

dan sebagainya. Sementara itu bagi siapapun yang

mendengarkan ucapan salam wajib untuk menjawabnya.
7. Di akhir kegiatan, guru menyampaikan macam-macam salam, mulai dari
ucapan salam secara nasional, ucapan salam sesuai agama, dan ucapan
salam suku/budaya.

Setelah saudara membaca langkah-langkah aktivitas pembelajaran di atas
dengan seksama, silahkan saudara diskusi dengan teman sejawat berkenaan
dengan aktivitas pembelajaran tersebut dan susunlah satu LK untuk peserta
didik yang cocok dengan indikator pencapaian kompetensi di atas.

5. Kegiatan Pembiasaan Membaca Doa Sebelum dan Sesudah Kegiatan
Aktivitas pembelajaran ini membahas tentang kegiatan pembiasaan
membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan pada anak di TK. Pendekatan

12

yang digunakan adalah pendekatan saintifik, alokasi waktu yang dibutuhkan
adalah 2 X 30 jam pelajaran. IPK yang dikembangkan yaitu : “Memberikan
contoh kegiatan pembelajaran membaca doa sebelum dan sesudah
kegiatan bagi anak di TK”.

Kegiatan pembelajaran untuk membiasakan peserta didik di TK mengucapkan
doa sebelum dan sesuadah kegiatan biasanya masuk dalam kegiatan
pembiasaan yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di TK.
Akan tetapi para guru dianjurkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran
secara khusus berkenaan dengan membaca doa sebelum dan sesudah
kegiatan di awal-awal peserta didik masuk di TK. Dalam aktivitas
pembelajaran berkenaan dengan membaca doa sebelum dan sesudah
kegiatan, hendaknya guru memprioritaskan

doa sehari-hari yang harus

dibacakan sebelum dan sesudah kegiatan, misalnya doa sebelum dan sesudah
belajar, doa sebelum dan sesudah makan, doa masuk dan keluar WC.
Selanjutnya proses pembiasaan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah
kegiatan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari TK.
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Setelah memperhatikan rambu-rambu kegiatan pembelajaran berkenaan
dengan kegiatan pembelajaran membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan,
silahkan saudara diskusi dengan teman sejawat dan susunlah

aktivitas

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik berikut Lembar
Kerja (LK) untuk peserta didik yang cocok dengan indikator pencapaian
kompetensi di atas.
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Bahan Bacaan
Bahan Bacaan 1: Agama di Indonesia
“Agama” berasal dari bahasan Sansakerta, “gam” artinya pergi; kemudian setelah
mendapatkan awalan dan akhiran “a” menjadi “agama”, artinya menjadi jalan.
Gam dalam bahasa Sansakerta ini mempunyai pengertian yang sama dengan to go
(Inggris), gehen (Jerman), dan gaan (Belanda) yang artinya juga “pergi”. Menurut
Bahrun Rangkuti, agama berasal dari kata “a-gama”. Arti “a” panjang ialah cara
atau the way; sedangkan “gama” berasal dari kata Indojerman “gam” berarti sama
dengan kata Inggris to go, yaitu berjalan atau pergi. Jadi agama artinya adalah
cara-cara berjalan atau cara-cara untuk sampai pada keridlaan Tuhan. Dengan
demikian, agama dirumuskan sebagai suatu jalan yang harus diikuti agar orang
sampai ke suatu tujuan yang suci dan mulia.

Pendapat lain mengatakan juga bahwa agama berasal dari bahasa Sansakerta,
yakni “a” yang artinya tidak, dan “gam” artinya pergi, berubah, atau bergerak.
Oleh karena itu dapat diartikan bahwa agama (maksudnya ajarannya) merupakan
sesuatu yang tidak berubah, atau sesuatu yang kekal abadi.
Masih berkaitan dengan pengertian agama, ada juga pendapat bahwa agama
berasal dari kata “a” artinya tidak, dan “gama” artinya kacau. Jadi agama artinya
sesuatu yang tidak kacau. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat
disimpulkan bahwa agama adalah:
a.

Jalan yang harus diikuti supaya orang sampai ke tujuan.

b. Cara-cara berjalan atau cara-cara agar sampai ke suatu tujuan yang diridlai
Tuhan.
c.

Sesuatu yang membuat tidak kacau (suatu tuntunan yang tidak membuat
kacau manusia atau sesuatu yang menertibkan hidup).

Agama mengandung tiga unsur pokok yang harus ada di dalamnya. Ketiga unsur
pokok itu menurut Endang Saifudin Ansari (1991) adalah sebagai berikut:
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a.

Suatu sistem credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas sesuatu yang mutlak
di luar diri manusia. Sistem credo merupakan tahap awal yang mesti ditempuh
oleh seseorang untuk memasuki suatu agama.

b. Suatu sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya mutlak.
Sistem ritus menempati posisi kedua setelah sistem credo. Oleh karena itu tata
peribadatan tidak mungkin bisa dilakukan tanpa keimanan terhadap Tuhan. Tuhan
yang diimani tentulah memiliki kesempurnaan sehingga disebut Maha Sempurna.
Sesuatu yang diimani juga memiliki kekuatan dan kekuasaan Maha Besar. Jelasnya
lagi bahwa sesuatu yang diimani memiliki kelebihan yang sangat sempurna
dibandingkan dengan yang lainya. Manusia wajib beribadah kepada Tuhan setelah
mengimani-Nya, dan Dia berhak untuk menerima atau menolak peribadatan yang
dilakukan umatnya
c.

Suatu sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan alam
lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud
di atas. Unsur agama yang terakhir adalah sistem moral. Sistem moral biasa
disebut sebagai “akhlaq”. Akhlaq tidak dapat dipisahkan dari ibadah maupun
keimanan sebab akhlaq pun merupakan manifestasi atau perwujudan iman
terhadap Tuhan. Jika keimanan seseorang baik atau kuat maka sudah tentu
akhlaknya pun akan baik pula; sebaliknya jika imannya lemah, maka akhlaknya pun
kemungkinan akan rusak. Jadi baik atau buruknya akhlak akan sangat ditentukan
oleh faktor keimanan.
Karena ahlak merupakan perwujudan dari keimanan, maka akhlak pun dapat
dikatagorikan sebagai ibadah.

Tiga unsur pokok di atas harus ada pada agama sebagai syarat suatu agama.
Dengan demikian secara garis besar, agama meliputi keimanan/keyakinan,
peribadatan kepada sesuatu yang diyakini, dan tata kaidah hubungan manusia
dengan alam semesta sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatan.
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Agama-agama yang ada di Indonesia dan diakui secara resmi oleh pemerintah
adalah:

a. Islam
Islam adalah salah satu agama yang ada di Indonesia. Islam merupakan agama
yang mengimani satu Tuhan (monotheisme). Secara bahasa Islam berarti
berserah diri, suci bersih, selamat dan sejahtera, dan damai. Selanjutnya
berkenaan dengan agama Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Kitab suci agama Islam yaitu Al Qur`an
2) Rasul/Pembawa ajarannya: Nabi Muhammad SAW
3) Tempat ibadah : Masjid
4) Hari besar agama: Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isro Mi`raj, Tahun
Baru Hijriyah, dan Nuzulul Qur`an.

b. Kristen Protestan dan Katolik
Kristen adalah sebuah agama yang berdasarkan pada ajaran, hidup, sengsara,
wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al Masih. Agama Kristen ini
meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang
menebus manusia dari dosa.
1) Kitab suci agama Kristen : Al Kitab (Injil)
2) Pembawa Ajaranya : Isa Almasih/Yesus Kristus
3) Tempat Ibadah : Gereja
4) Hari Besar Agama : Hari Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Isa Al
Masih, Pantekosta dsb.

c. Hindu
Agama hindu artinya menurut bahasa sansekerta artinya Sanata Dharma
Kebenaran Abadi, dan Vaidika Dharma (pengetahuan kebenaran). Hindu
adalah agama yang berasal dari anak benua India.
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1) Kitab suci agama hindu : Weda
2) Nama Tempat Ibadah : Pure
3) Hari Besar Agama : Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, Galungan dan Kuningan

d. Buddha
Buddha dalam bahasa sansekerta mereka yang sadar, yang mencapai
pencerahan sejati.
1) Kitab suci agama Buddha : Tripitaka
2) Tempat Ibadah agama Buddha : Vihara
3) Hari Besar Agama : Waisak dan Katina
4) Pembawa ajaran Buddha: Siddartha Gautama

e. Kong Hu Cu
Kong Hu Cu atau Konfusius, adalah seorang guru atau orang bijak yang
terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok, terkadang sering disebut Kongcu.
1) Kitab Suci Kong Hu Cu :Ngo King, Suzi
2) Nama Pembawa Ajaran : Kong Hu Cu
3) Tempat Ibadah : Klenteng

Bahan Bacaan 2: Pengembangan Nilai-Nilai Agama di TK
Tujuan pengembangan nilai agama artinya arah yang hendak dicapai dalam proses
menanamkan nilai-nilai agama. Pengembangan nilai-nilai agama kepada anakanak harus dilakukan sejak dini, sebelum anak-anak itu tumbuh, berkembang, dan
menjadi dewasa. Seandainya guru ingin menanamkan nilai-nilai agama pada anakanak usia prasekolah, maka secara fisiologis dan psikologis, guru hendaknya
memperhitungkan kesiapan dan kesanggupan anak untuk menerimanya. Hal ini
dilakukan untuk menghindari akibat negatif pada diri anak, dan juga agar tujuan yang
telah ditetapkan dapat segera tercapai dengan baik.
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Secara umum tujuan pengembangan nilai agama pada diri anak adalah
meletakkan dasar-dasar keimanan dengan pola takwa kepada-Nya dan keindahan
akhlak, cakap, percaya pada diri sendiri, serta memiliki kesiapan untuk hidup di
tengah-tengah dan bersama-sama dengan masyarakat untuk menempuh
kehidupan yang diridhai-Nya. Adapun tujuan khusus pengembangan nilai agama
pada anak-anak usia TK yaitu:
a. Mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan.
b. Membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan.
c. Membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama.
d. Membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman
dan bertakwa terhadap Tuhan.

Sifat-sifat pemahaman anak usia Taman Kanak-kanak terhadap nilai-nilai
keagamaan pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di antaranya:
a. Unreflective: pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai
agama sering menampilkan suatu hal yang tidak serius. Mereka melakukan
kegiatan ibadah pun dengan sikap dan sifat dasar yang kekanak-kanakan. Tidak
mampu memahami konsep agama dengan mendalam.
b. Egocentris: dalam mempelajari nilai-nilai agama, anak usia Taman Kanak-kanak
terkadang belum mampu bersikap dan bertindak konsisten. Anak lebih terfokus
pada hal-hal yang menguntungkan dirinya.
c. Misunderstand: anak akan mengalami salah pengertian dalam memahami
suatu ajaran agama yang banyak bersifat abstrak.
d. Verbalis dan Ritualis: kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan
nilai-nilai agama pada diri mereka dengan cara memperkenalkan istilah,
bacaan, dan ungkapan yang bersifat agamis. Seperti memberi latihan
menghafal, mengucapkan, memperagakan, dan sebagainya
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e. Imitative: anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat secara langsung.
Mereka banyak meniru dari apa yang pernah dilihatnya sebagai sebuah
pengalaman belajar.

Dengan demikian guru dan orang tua harus memperhatikan sifat-sifat tersebut
untuk kepentingan menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat buat anak.
Kita harus tetap melakukan pendekatan progresif dan penyadaran jiwa sesuai
kepribadian mereka.

Pengembangan nilai keagamaan terhadap anak Taman Kanak-kanak adalah suatu
upaya pengembangan nilai-nilai keagamaan yang ditujukan kepada anak sejak
lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27/1990 Pasal 1 tentang Pendidikan
Prasekolah, dinyatakan: “Eksistensi Taman Kanak-kanak sangat strategis untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani terutama jiwa
keagamaan anak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar
yang diselenggarakan di jalur pendidikan prasekolah atau di jalur pendidikan luar
sekolah”.

Keberadaan Taman Kanak-kanak sangat strategis guna meletakkan dasar-dasar
keagamaan. Menumbuhkembangkannya, dan menjadi motivasi spiritual sehingga
menjadi pondasi yang kokoh dan sangat penting baik untuk melanjutkan pada
jenjang pendidikan sekolah dasar maupun sebagai modal awal yang baik guna
menghadapi kehidupan yang akan datang.

Dalam melaksanakan program pembentukan perilaku melalui pembiasaan,
hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
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a. Guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada
kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak.
b. Guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan
contoh/teladan bagi anak.
c. Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat membedakan dan
memilih mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik. Guru
sebagai pembimbing hanya mengarahkan dan menjelaskan akibatakibatnya.
d. Dalam memberikan tugas kepada anak agar diusahakan berupa ajakan
dan perintah dengan bahasa yang baik.
e. Agar anak mau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru
memberikan rangsangan (motivasi) dan bukan paksaan.
f. Apabila ada anak yang berperilaku berlebihan, hendaknya guru
berusaha untuk mengendalikan dengan sabar tanpa emosi.
g. Terhadap anak yang menunjukkan perilaku bermasalah, peran guru
adalah sebagai pembimbing dan bukan penghukum.
h. Pelaksanaan program pembentukan perilaku bersifat luwes/ fleksibel.

Bahan Bacaan 3: Mengenalkan Agama pada Anak di TK
Pada mulanya seorang anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan belum
mengenal apa-apa, termasuk mengenal agama. Anak-anak terus tumbuh
dan berkembang dalam masa

tertentu berdasarkan tahap-tahap

pertumbuhan dan perkembangnnya. Meski demikian, agama tetap saja
merupakan sesuatu yang asing bagi mereka. Lebih-lebih karena pemikiran
anak-anak terhadap banyak hal masih sangat sederhana, demikian juga
dengan perasaannya. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang dapat
merangsang panca inderanya. Mereka masih berada pada taraf pikir yang
sederhana mengenai hal-hal yang nyata (terdengar, terlihat dan terasa)
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menurut penafsirannya sendiri. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang
mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan, itulah dunia mereka.

Jika anak-anak senang dan mampu berfantasi, maka sesuatu yang
difantasikannya hanya terbatas pada hal-hal yang konkrit (nyata). Hal yang
nyata atau kongkrit itulah yang ditiru dan diwujudkannya dalam bentuk
permainan atau mainan. Contohnya, pada umumnya anak-anak
perempuan menyukai boneka. Dengan kemampuan berfantasinya mereka
bisa bermain (dengan) boneka. Boneka ditafsirkan sebagai teman bermain
yang memiliki rasa dan bisa diajak bicara. Dengan fantasinya pula anakanak perempuan menggendong boneka dan berperan sebagai seorang ibu
atau pengasuh. Sementara anak laki-laki bisa berfantasi seolah sedang
mengendarai motor hanya dengan berlari kesana-kemari sambil
menirukan suara sepeda motor dengan tangan ke depan seperti sedang
memegang kemudi. Jadi dengan fantasinya, anak-anak menirukan banyak
hal yang diindrainya sehingga bisa asyik bermain dengan dirinya sendiri
atau dengan teman sebayanya, atau dengan orang yang lebih tua dari
usianya yang mereka anggap sebagai teman bermain. Tetapi dengan
fantasinya pula kemampuan berpikir mereka bisa tumbuh dan
berkembang menjadi lebih dinamis karena secara tidak langsung anak
tersebut berlatih menyimpan, mengingat, dan mengeluarkan memori serta
pengalamannya.

Apakah agama dapat dijangkau dengan cara berpikir konkrit dan
berfantasi? Agama tidak akan bisa dijangkau hanya dengan berpikir konkrit
dan berfantasi. Anak-anak usia Taman Kanak-kanak secara sadar belum
mampu memasuki “dunia agama”, sebab sebab pemikiran dan rasa
keagamaan harus diawali dengan keimanan terhadap Tuhan.
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Bagaimana rasa keagamaan tumbuh pada diri anak-anak? Kemampuan
berpikir konkrit dan berfantasi yang dimiliki anak-anak merupakan tahap
awal untuk sampai pada kemampuan berpikir abstrak. Berpikir abstrak
adalah berpikir tentang hal-hal yang berada di luar wilayah jangkauan
panca indera. Jika seorang anak sudah mampu berfantasi, berarti anak
sudah akan mulai bisa menapak untuk memasuki dunia lain yang bersifat
abstrak, termasuk hidup beragama.

Kemampuan dan kesenangan anak dalam berfantasi bisa melahirkan ideide baru di luar cara berpikir konkritnya. Misalnya anak-anak perempuan
melahirkan ide untuk berperan sebagai ibu pada saat bermain bonekabonekaan,

dan

anak

laki-laki

(ingin/suka)

berperan

sebagai

bapak/ayahnya. Mereka bermain rumah-rumahan dan memerankan diri
sebagai seorang ibu dan ayah di dalam sebuah ke luarga.

Dengan peran-peran hasil fantasi yang dimainkannya mereka meniru dan
memindahkan segala atau sebagian bentuk ucapan, sikap, tindakan, atau
perbuatan orang-orang dewasa ke dalam dirinya. Pada saat itu mereka
sudah bisa memilih dan membedakan perannya masing-masing dalam
permainan. Pada saat itu pula mereka mampu memerankan dirinya seperti
orang-orang dewasa. Mereka mampu membedakan perbuatan yang baik
dan yang buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh, dan
sebagainya.

Peran ayah dan ibu yang dimainkan anak-anak tidak muncul dengan
sendirinya, melainkan dari hasil pengalaman dan pengamatan anak dalam
kehidupan

sehari-hari

di

rumahnya.

Sedangkan

pemilihan

dan

pengambilan peran yang dimainkannya itu merupakan perwujudan dari
rasa kagum, salut, senang, bangga, dan cinta terhadap orang tuanya dalam

23
23

memperlakukan (khususnya) dirinya dengna baik, penuh perhatian, dan
kasih saying, sehingga mereka meniru peran-peran tersebut.

Akumulasi dari rasa kagum, salut, senang, bangga, dan cinta anak-anak
melahirkan tanggapan baru terhadap orang tuanya, terutama terhadap
ayahnya. Ayah merupakan lambang kewibawaan dan ibu sebagai lambang
kasih sayang. Mereka dipandang oleh anak-anak sebagai sosok yang
sempurna dan tanpa cela.

Anggapan anak seperti disebutkan di atas memang tidak terlalu
berlebihan. Jika kita mengukurnya dari sudut pandang anak-anak, yang
secara langsung mendapatkan dan merasakan perlindungan, rasa aman
dan nyaman, kasih sayang, dan sebagainya dari orang tuanya. Dari
anggapan seperti ini kita dapat melihat benih-benih keyakinan (sistem
credo) pada diri anak-anak bahwa orang tuanya merupakan sosok
sempurna tanpa kelemahan atau cela. Dari sini pula kita dapat melihat
mulai tumbuhnya rasa keyakinan akan hadirnya atau adanya sosok
pengasih, penyayang, pengayom, pemelihara, pelindung, dan sebagainya
yang

dianggapnya

sebagai

tempat

ketergantungan

dan

pusat

kehidupannya. Keyakinan anak itulah yang menjadi benih-benih dari rasa
keagamaan.

Siapakah orang yang pertama menanamkan benih dan menumbuhkan rasa
keagamaan pada anak-anak? Orang tua di rumah merupakan faktor utama
dan pertama dalam menentukan kepribadian anak termasuk agamanya.
Agama seorang anak pada umumnya ditentukan oleh pendidikan,
pengalaman, dan latihan-latihan yang dilaluinya sejak kecil terutama oleh
orang tuanya di dalam keluarga. Dalam hal ini orang tua dapat
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menanamkan,

menumbuhkan,

dan

mengembangkan

dasar-dasar

keimanan (keagamaan) pada diri anak-anaknya.

Jika orang tua mengerti agama, taat menjalankan perintah agama, mampu
memberikan contoh yang baik (uswatun hasanah) dan mengarahkan anakanaknya untuk hidup beragama dan memiliki akhlak yang mulia, tentu akan
melaahirkan anak-anak yang memiliki dasar-dasar keimanan dan ketaatan
yang kuat terhadap Tuhan. Sebaliknya jika orang tua acuh tak acuh dan
sama sekali tidak taat menjalankan perintah agama; maka tidak ada
perilaku keagamaan yang bisa diteladani dan ditiru oleh anak-anaknya.

Oleh karena itu keteladanan dan hubungan antara orang tua dengan anakanak di dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
pertumbuhan dan perkembangan agama anak-anaknya. Jika orang tua
menginginkan anak yang shaleh (taat beragama) maka mulailah dari diri
sendiri. Orang tua harus memiliki kesiapan untuk membentuk dan
mewujudkan keluarga yang taat menjalankan agama, tangguh dan
berkualitas.

Kapan perasaan keagamaan mulai tumbuh pada diri anak-anak? Pertumbuhan
agama tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena adanya rangsangan
(stimulus) yang sangat kuat dan berulang-ulang yang muncul dari luar diri anakanak. Pertama, pendengaran anak-anak terangsang dengan suara/bahasa yang
memuat nilai agama yang diucapkan berulang-ulang; kedua, pengelihatan
(mata), anak-anak terangsang dengan sikap dan perilaku keagamaan yang
berulang-ulang; dan ketiga, adanya pemicu bagi anak berupa fasilitas yang
tersedia untuk meniru dan melakukan praktek keagamaan, sehingga proses
peniruan (imitasi) terhadap perilaku keagamaan yang dilakukan oleh
orangtuanya berlangsung dengan mulus dan tanpa hambatan.
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Dengan demikian pertumbuhan agama pada anak-anak telah mucul sejak
pendengaran (dan pengelihatan) mereka mulai berfungsi. Meskipun demikian
pertumbuhan agama pada anak-anak tidak akan segera muncul atau tumbuh jika
stimulus yang memuat pesan nilai-nilai keagamaan tidak atau kurang menarik
perhatian anak-anak.

Suatu stimulus yang memuat isi pesan nilai-nilai agama akan mengundang
perhatian dan akan menjadi pusat perhatian anak-anak jika dilakukan berulangulang; lebih-lebih jika anak senantiasa diajak dan turut dilibatkan. Dengan
adanya proses pengulangan (berulang-ulang) maka pendengaran atau
pengelihatan anak-anak sudah terbiasa (terkoordinasi) dengan segala sesuatu
yang semula asing bagi mereka. Sesuatu itu adalah kata-kata atau kalimat yang
sering diucapkan berupa doa-doa orangtua yang sering didengar anak-anak
maupun perilaku keagamaan (ibadah, ritual, atau sistem ritus, sholat, atau
berdoa) yang biasa dilihat oleh mereka. Menurut Darajat (1991:59),
pertumbuhan agama telah muncul ketika anak belum bisa bicara. Sebelum anak
belum bisa bicara anak telah dapat melihat dan mendengarkan kata-kata yang
sering diucapkan orang tuanya yang semula tidak mendapatkan perhatian dari
anak-anak dan tidak mempunyai arti apa-apa, jika sering diucapkan dan
terdengar oleh mereka maka akan menjadi pusat perhatiannya. Demikian juga
sikap, mimik, dan situasi, saat orang tua mengucapkannya lambat laun akan
diamatinya, dan selanjutnya ditirunya. Pada saat demikian, anak belum mengerti
tentang agama dan belum tahu tentang Tuhan. Tetapi anak telah tumbuh untuk
memasuki kehidupan beragama.

Selanjutnya pengetahuan anak tentang tuhan dan pengertian anak tentang
agama akan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan dan
pengalamannya.
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Bahan Bacaan 4: Mengenalkan Tuhan pada Anak di TK
Sebelum membaca dan menyimak sub pokok bahasan di atas, ada dua
pertanyaan yang sebaiknya dijawab dengan benar, yaitu:
1) Bagaimana anak-anak mengenal Tuhan?
2) Kapan perasaan ketuhanan tumbuh pada diri anak-anak?
Tuhan bagi anak-anak merupakan sesuatu yang asing. Pada mulanya anak-anak
tidak pernah mengenal Tuhan. Tidak pernah terlintas sedikitpun pada bayangan
atau pikiran anak-anak tentang Tuham. Mengapa demikian?

Berbicara tentang Tuhan sama artinya dengan membicarakan sistem credo.
Pembahasan kali ini akan membicarakan tentang: “bagaimana anak-anak
mengenal Tuhan”. Tuhan adalah “sesuatu” yang abstrak. Oleh karena itu untuk
menghampiri pada pengetahuan tentang Tuhan hendaknya menggunakan cara
berpikir abstrak pula. Betulkah demikian? Itulah yang menjadi penyebab sulitnya
anak mengenal Tuhan.

Kembali ke pokok masalah, menurut Daradjat (1991:35), anak-anak mengenal
Tuhan melalui bahasa. Meskipun anak-anak belum bisa bicara, tetapi ia sudah
memiliki kemampuan mendengar dan melihat. Anak-anak mengenal Tuhan
melalui orang tuanya dan kemudian melalui lingkungannya. Kata Tuhan atau
dalam Islam disebut Alloh yang sering disebut-sebut orang tuanya semula
merupakan nama yang asing bagi anak-anak. Jika orang tua sering mengulangulang mengucapkannya, maka nama Tuhan akan menjadi akrab dengan
pendengaran anak-anak dan semakin melekat dalam ingatannya.

Ketertarikan anak terhadap agama sudah mulai muncul pada masa rentang usia
3-4 tahun. Akan tetapi, minat terhadap agama ini tidak dapat selalu ditafsirkan
bahwa anak mulai menunjukkan sikap rajin beribadah sesuai dengan ritual
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keagamaan keluarganya. Rasa ingin tahu anak terhadap agama biasanya muncul
melalui banyak pertanyaan yang berkaitan dengan agama, seperti "apakah
Tuhan memiliki mata sehingga Dia bisa melihat semua perbuatan yang kita
lakukan?" atau "Di manakah Tuhan bertempat tinggal? atau pertanyaan lain yang
mengusik seperti "Apakah Tuhan itu ada?".

Konsep anak tentang agama sangat realistik karena anak menerjemahkan apa
yang didengar dan dilihat sesuai dengan apa yang sudah diketahuinya. Bagi anak,
Tuhan dapat berwujud, seperti seseorang yang berambut putih, berjanggut putih
dan panjang serta berpakaian serba putih. Contoh lainnya, anak mungkin
mendeskripsikan sesosok malaikat sebagai makhluk yang berjenis kelamin lakilaki atau perempuan dan baik hati. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa
anak usia 3-4 tahun masih berada dalam tahap pemikiran yang egosentris.

Sepanjang periode kehidupannya, seseorang akan melewati tiga tahap
kembangan beragama. Menurut Ernest Harms, tiga tahapan jperkembangan
beragama tersebut, yaitu (a) tahap dongeng (the fairy tale stage), (b) tahap
kenyataan (the realistic stage), dan (c) tahap individual (the individual stage).

Anak usia 4-6 tahun masih berada pada tahap awal, yaitu tahap Dongeng (The
Fairy Tale Stage). Emosi dan fantasi anak sangat dominan mempengaruhi
pemahamannya terhadap konsep ketuhanan. Dikatakan sebagai tahap dongeng
karena anak masih terpengaruh dengan dongeng yang kaya imajinasi. Cerita
dalam dongeng tersebut kemudian direfleksikan dalam pemahaman keagamaan
mereka. Sebagai contoh, seorang anak berusia empat tahun akan mengatakan
bahwa Tuhan dalam bayangannya sama seperti matahari karena dia begitu kuat
dan selalu ada sewaktu dia bangun dari tidur; sinarnya akan masuk ke dalam diri
mereka tanpa disadari.
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Doe dan Walch (1998) mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh prinsip yang
hendaknya diterapkan oleh orang tua (dan juga guru) untuk menumbuhkan nilainilai agama pada anak. sepuluh Prinsip tersebut oleh Doe dikatakan sebagai
prinsip spiritual parenting. Prinsip tersebut mencakup hal-hal yang sebaiknya
dijadikan sebagai rambu-rambu bagi orang tua dan guru ketika menanamkan
nilai-nilai agama kepada anak-anak. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai
berikut:

1). Ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan kita
Kita menyadari bahwa Tuhan akan senantiasa memperhatikan, mencintai
membimbing langkah yang ditempuh. Ketika kita merasa nyaman dengan kondisi
ini, anak akan mengetahui hal ini secara intuitif. Jika anak sadar bahwa mereka
juga dicintai dan diperhatikan, anak akan selalu merasa gembira, damai dan
merasa bahwa ada orang lain yang menemani mereka.. Contoh, seorang anak
berusia 4 tahun membayangkan hal ini dengan anggapan.bahwa Tuhan
menyimpan malaikat dalam perut- Nya. Cara yang dapat dilakukan agar kita dan
anak merasakan bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita, antara
lain:tumbuhkan kebiasaan ritual dan spiritual setiap hari; meluangkan waktu
untuk meditasi, merenungi kehidupan.

2). Percaya dan ajarkan bahwa semua kehidupan berhubungan dan bertujuan
Setiap kehidupan selalu memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Dengan
kita menyadari bahwa kita saling bergantung dan berhubungan maka kita akan
menghargai keberadaan orang lain dan menghormatinya. Selain itu kita
menyadari bahwa setiap kehidupan memiliki tujuan akan membantu kita
terbuka terhadap orang lain (termasuk anak) dan pengalaman baru. Kita akan
menyadari betapa sesuainya kita hidup berdampingan. Kita tetap merasa
bahagia meskipun terdapat sejumlah perbedaan dan menemukan sejumlah
persamaan di antara semua makhluk ciptaan-Nya. Sikap ini akan mendasari kita
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untuk berbuat lebih baik terhadap orang lain, seperti berempati, mengasihi dan
menyayangi. Pemahaman ini akan membantu kita sebagai pendidik, untuk
bersikap lebih menghargai anak dan bersama-sama belajar nilai-nilai agama
bersama anak.

3). Simak apa kata anak
Sebagai orang dewasa, kita sebaiknya menyimak apa yang disampaikan oleh
anak daripada kita yang lebih banyak memberikan ceramah yang bersifat
menggurui. Ketika anak merasa kita menyimak apa yang mereka katakan tentang
suatu nilai agama, kita telah menanamkan kepercayaan pada diri mereka sendiri
karena mereka merasa istimewa dan aman dalam keunikan yang ada dalam diri
mereka. Anak tidak selayaknya dipermalukan ketika mereka mengungkapkan
suatu nilai dalam cara pandangnya. Oleh karena itu, kita sebaiknya belajar
menyimak anak dengan cara: 1) menghormati intuisi anak; 2) dengarkanlah doa
yang dipanjatkan oleh anak, tanpa perlu mengomentarinya.

4). Gunakan kata-kata dengan hati-hati
Kata-kata yang baik dan positif akan membantu menguatkan dan memupuk jiwa
anak. Kata-kata yang kita lontarkan secara positif akan memberikan harapan dan
membuka berbagai macam kemungkinan. Beberapa gagasan yang dapat
dilakukan untuk menggunakan kata-kata, antara lain: 1) menulis jurnal atau puisi
tentang segala sesuatu yang membuat anak, bahagia karena karunia Tuhan; 2)
ajak anak membuat doa dengan kata-kata mereka sendiri.

5). Ijinkan dan berilah dorongan terhadap impian, keinginan, dan harapan
Imajinasi anak yang tinggi pada masa 4-6 tahun akan membuat kehidupan
mereka penuh dengan impian, keinginan dan harapan. Ketiga hal ini merupakan
pintu gerbang bagi anak-anak untuk menemukan kesejatian hidup mereka.
Alangkah baiknya jika kita terus mendukung dan menguatkan keunikan dari
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harapan yang anak-anak miliki. Hal ini akan mendorong kegigihan dan kerja
keras mereka untuk mencapai harapan tersebut. Kita sebaiknya membantu anak
dan menemani anak untuk memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan
bimbingan dalam mencapai impiannya.

6). Berilah sentuhan keajaiban pada hal-hal biasa
Munculkan keajaiban pada hal-hal rutin yang biasanya kita kerjakan memberikan
suatu kenangan tersendiri bagi anak. Banyak cara yang kita lakukan untuk
mengubah hal-hal yang biasa menjadi lebih indah biaasanya dengan cara
menemukan keindahan setiap hari, seperti sesekali acara kudapan pagi tidak
dilakukan di dalam kelas, ajak anak makan bersama di halaman, ciptakan ritual,
perayaan dan upacara, seperti membiasakan diri salat berjamaah dan
membacakan cerita setelah selesai ibadah shalat (muslim).

7). Ciptakan peraturan dalam struktur yang luwes
Peraturan memang diperlukan agar anak berlatih disiplin dan memiliki peraturan
dalam hidup mereka. Akan tetapi, kita perlu menjaga agar peraturan ini tidak
menjadikan anak kehilangan ekspresi individual dan eksplorasi spiritualnya.
Peraturan yang luwes dan tidak kaku akan membantu anak menjaga
keseimbangan dari rasa aman dan mandiri. Beberapa cara yang dapat kita
lakukan, antara lain ajak anak untuk menyusun jadwal kegiatannya sendiri
selama satu satu hari di kelas.

8). Jadilah cermin positif bagi anak
Mungkin Anda masih ingat pepatah yang menyatakan "guru kencing berdiri,
murid kencing berlari?" Pepatah ini memberikan pandangan kepada kjita bahwa
guru merupakan cermin bagi anak didiknya. Pertanyaan berikutnya apakah kita
akan menjadi cermin yang positif bagi anak atau sebaliknya? Jika kita siap
menjadi cermin positif bagi anak maka kita harus siap menunjukkan contoh
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kepada anak bagaimana nilai-nilai agama menyatu dalam kehidupan kita sehanhari. Sebagai contoh, jangan memerintah anak untuk selalu mengucapkan terima
kasih atas kebaikan teman, akan lebih baik jika kita mengucapkan terima kasih
ketika anak berbuat baik kepada kita dan teman-temannya.

9). Lepaskan pergulatan yang menekan
Setiap orang memiliki tujuan spiritual sendiri. Kita tidak sedang berlomba dengan
teman kita, saudara kita atau melawan mereka. Jika kita percaya pada
pertolongan dan bimbingan dari Tuhan, kita akan merasa damai ketika
berdekatan dengan-Nya dan terbebas dari keinginan untuk memenangkan suatu
lomba. Akan tetapi, perasaan yang akan muncul adalah kebahagiaan untuk
senantiasa dekat dengan Zat-Nya. Perasaan yang tenang dan damai ini sangat
membantu kita dalam berhadapan dengan anak sehingga kita tidak mudah
emosional dan dapat menerima perbedaan yang ada dalam diri setiap anak.

10). Jadikan setiap hari sebagai sebuah awal yang baru
"Adakah ide untuk memulai hari dengan penuh keceriaan? Bagaimana saya ingin
memandang anak didik saya hari ini? Prinsip penanaman nilai agama yang mana
yang akan saya fokuskan hari ini? Bagaimana saya dapat mulai menerapkannya?"
Jika pertanyaan ini diajukan khusus untuk Saudara, bagaimana tindakan
Saudara? , Terkadang kita sering mengharapkan liburan justru ketika sedang
sibuk dan sebaliknya, ketika sedang libur panjang kita ingin liburan cepat
berakhir. Hidup adalah rangkaian dari awal hingga akhir yang terus berlanjut dan
tidak pernah selesai. Setiap hari, akan ditemukan masalah, keceriaan dan
pengalaman yang berbeda. Dengan merenung sejenak untuk memikirkan
bagaimana akan kita ukir pengalaman hari ini dalam hidup kita, kita akan merasa
terbantu untuk menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih indah bersama
anak-anak.
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Bahan Bacaan 5: Kegiatan Pembiasaan dan Keteladanan pada Anak
di TK
Setelah anak mengenal agamanya dan mengenal Tuhannya, maka selanjutnya
para guru dan orang tua anak usia dini berkewajiban untuk mengenalkan dan
melatih ibadah. Kegiatan ibadah merupakan bagian dari pengamalan ajaran
agama. Pengenalan dan pembiasaan ibadah bagi anak harus dilakukan sejak usia
dini. John Locke yang dalam teori “Tabularasa”nya menyampaikan bahwa
manusia lahir itu seperti kertas putih yang masih bersih sehingga tergantung dari
orang tuanya akan menulisi apa. Menurutnya segala sesuatu yang ada dalam
pikirannya berasal dari pengalaman inderawi. Artinya dengan pengamatan panca
indera akan mengisi jiwa dengan kesan-kesan yang dengan jalan sintesis, analisis,
dan perbandingan diolah menjadi pengetahuan.

Kegiatan pengenalan dan pembiasaan ibadah pada anak usia dini dapat
dilakukan melalui metode pembiasaan dan keteladanan. Metode Pembiasaan
merupakan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk
melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang umumnya
berhubungan dengan pengembangan kepribadian anak seperti emosi, disiplin,
budi pekerti, kemandirian, penyesuaian diri, hidup bermasyarakat, dan lain
sebagainya.

Pembiasaan menurut Zainal Aqib merupakan upaya yang dilakukan untuk
mengembangkan perilaku anak, yang meliputi perilaku keagamaan, sosial,
emosional dan kemandirian. Pembiasaan merupakan proses penanaman
kebiasaan. Kebiasaan adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi
tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulangulang untuk hal yang sama. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan
secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan
sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang
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diamalkan. Menurut Syarbini (2014: 87) pembiasaan yang dilakukan sejak dini
akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam adat
kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya.
Kegiatan pengembangan agama pada anak TK merupakan sesuatu hal yang sangat
fundamental dan sangat perlu dilakukan seiring dengan pengembangan potensipotensi anak yang lainya. Kegiatan pengembangan agama bagi khususnya dalam
pengenalan dan pembiasaan ibadah hendaknya dilakukan melalui metode dan
pendekatan keteladanan dari orang dewasa yang ada disekitar anak. Keteladanan
adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh seseorang
dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya, sehingga orang yang diikuti
disebut dengan teladan. Teladan ini adalah contoh yang baik. Metode keteladanan
(uswah) adalah metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi
contoh-contoh (keteladanan) yang baik yang berupa perilaku nyata, khususnya
ibadah dan akhlak. Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari
sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan
membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial.
Diantara kegiatan pembiasaan pada anak di TK, yakni: Pertama kegiatan
pengenalan dan pembiasaan ibadah sehari-hari. Pengenalan dan pembiasaan
ibadah sehari-hari pada anak usia dini tentunya disesuaikan dengan agamanya
masing-masing. Mengenalkan dan membiasakan ibadah kepada anak usia dini
dimulai dengan mengenalkan kebersihan (bersuci), ibadah sehari-hari (seperti
ibadah shalat dalam Islam). Setelah itu perlu latihan-latihan atau pembiasaan agar
anak selalu menjaga dan memelihara kebersihan, baik anggota badan, pakaian,
maupun lingkungan.
Kedua, kegiatan pembelajaran berkenaan dengan mengucapkan salam dan
menjawab salam bagi anak usia dini di Taman Kanak-Kanak. Ucapan salam
meliputi salam secara umum (nasional), salam khusus (sesuai agama yang dianut),
dan salam sesuai dengan suku atau budaya. Ketiga, kegiatan pembelajaran
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berkenaan dengan membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan di TK, misalnya
doa harian. Doa harian adalah himpunan doa-doa yang mudah tetapi penting di
dalam pekerjaan dan amalan harian anak.

Jadi yang dimaksud dengan

pembiasaan do’a-do’a harian yaitu mengajukan permohonan kepada Tuhan
tentang, keberhasilan, keselamatan, keberkahan, kebaikan diri, keluarga dan
harta benda, serta urusan dunia dan akhirat atau meminta agar terhindar dari
bencana yang dilakukan oleh seseorang setiap hari sebelum memulai suatu
pekerjaan atau aktivitas.

PENGEMBANGAN PENILAIAN
Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar anak mencakup semua aspek
perkembangan yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Lingkup penilaian anak usia dini di TK meliputi pertumbuhan dan
perkembangan anak. Pertumbuhan anak lebih bersifat kuantitatif yang meliputi
pengukuran lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, panjang lengan, dan
sebagainya. Sementara penilaian perkembangan meliputi enam lingkup
perkembangan yang meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik
motorik, kognitif, bahasa dan seni dalam aspek sikap, pengetahuan dan
keterampilan anak.
Dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa mekanisme penilaian di lingkungan
PAUD adalah sebagai berikut:
a. menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta
menetapkan indikator capaian perkembangan anak;
b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen
penilaian;
c. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel
dan transparan; dan
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d. melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua.
Teknik penilaian dalam unit pembelajaran ini mengacu

Pedoman Penilaian

Pembelajaran Anak Usia Dini (5:2015) Proses penilaian dilakukan melalui
pengamatan (observasi) terhadap kegiatan anak selama pembelajaran. Guru
dapat mengamati segala hal yang dilakukan anak ataupun diucapkan anak,
termasuk ekspresi wajah, gerakan, dan karya anak. Dalam melakukan
pengamatan, guru perlu melakukan pencatatan sebagai bukti sekaligus pengingat
terhadap segala hal yang diamatinya.

Untuk mendokumentasikan hasil

pengamatan terhadap kegiatan anak dapat dilakukan pencatatan melalui tiga
teknik yaitu Cheklis, Catatan anekdot, dan Hasil karya.
a. Cheklis
Langkah pertama dalam penilaian dengan teknik cheklis adalah menentukan status
perkembangan anak di akhir penilaian. Adapun empat sekala penilaian itu meliputi:
1) Belum Berkembang (BB): bila anak melakukannya harus dengan bimbingan
atau dicontohkan oleh guru;
2) Mulai Berkembang (MB): bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau
dibantu oleh guru;
3) Berkembang Sesuai Harapan (BSH): bila anak sudah dapat melakukannya
secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh
guru;
4) Berkembang Sangat Baik (BSB): bila anak sudah dapat melakukannya secara
mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai
kemampuan sesuai indikator yang diharapkan.
Langkah selanjutnya dalam pencatatan dokumen data hasil belajar anak adalah
menentukan indikator. Penilaian yang merupakan proses pengamatan (observasi)
dan pencatatan pada kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang dilakukan anak
dilaksanakan seiring dengan kegiatan pembelajaran dimulai sejak awal sampai akhir
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pembelajaran. Acuan yang digunakan dalam melaksanakan penilaian sehari-hari
yaitu kompetensi yang tertuang pada rencana pelaksanaan pembelajaran harian
(RPPH) untuk setiap anak. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru membuat
perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pada RPPH
tersebut telah ditentukan pula rancangan penilaian yang akan dilakukan. Dalam
RPPH memuat indikator pencapaian perkembangan yang akan dijadikan instrumen
penilaian dalam bentuk ceklis. Ceklis dapat dibuat per anak dalam satu periode
tertentu, atau dapat pula dibuat per periode dengan mencatat nama semua anak.

b. Catatan Anekdot
Teknik kedua adalah pencatatan anekdot merupakan teknik penilaian yang
dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak ketika suatu
peristiwa terjadi secara tiba-tiba/insidental baik positif maupun negatif. Sementara
itu catatan anekdot sebagaimana disampaikan dalam Pedoman penilaian
Pembelajaran Anak Usia dini digunakan untuk mencatat seluruh fakta,
menceritakan situasi yang terjadi,apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Catatan
anekdot sebagai jurnal kegiatan harian mencatat kegiatan anak selama melakukan
kegiatan setiap harinya. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui
perkembangan anak yang indikatornya baik tercantum maupun tidak tercantum
pada RPPH. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot meliputi nama anak
yang dicatat perkembangannya, kegiatan bermain atau pengalaman belajar yang
diikuti anak dan perilaku anak, termasuk ucapan yang disampaikan anak selama
berkegiatan.
c. Hasil Karya
Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata dapat
berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak, misalnya: gambar, lukisan,
lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan/coretancoretan, hasil roncean,

37
37

bangunan balok, tari, dan hasil prakarya. Tuliskan nama dan tanggal hasil karya
tersebut dibuat. Data ini diperlukan untuk melihat perkembangan hasil karya yang
dibuat anak di waktu sebelumnya. Saat anak telah menyelesaikan karyanya, guru
dapat menanyakan tentang hasil karya tersebut. Tuliskan semua yang dikatakan
oleh anak untuk mengonfirmasi hasil karya yang dibuatnya agar tidak salah saat
guru membuat interpretasi karya tersebut.
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KESIMPULAN
1. Agama di Indonesia
Agama-agama yang ada di Indonesia dan diakui secara resmi oleh
pemerintah adalah Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha,
dan Kong Hu Cu.
2. Pengembangan Nilai-Nilai Agama di TK
Pengembangan nilai-nilai agama kepada anak-anak harus dilakukan sejak
dini, sebelum anak-anak itu tumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa,
untuk meletakkan dasar-dasar keimanan dengan pola takwa kepada-Nya
dan keindahan akhlak, cakap, percaya pada diri sendiri, serta memiliki
kesiapan untuk hidup di tengah-tengah dan bersama-sama dengan
masyarakat untuk menempuh kehidupan yang diridhai-Nya. Secara khusus
pengembangan nilai agama pada anak-anak usia TK yaitu: (1)
Mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan, (2) Membiasakan
anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan, (3) Membiasakan agar
perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama, (4) membiasakan
anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan
bertaqwa pada Tuhan
3. Mengenalkan Agama pada Anak di TK
Pertumbuhan rasa keagamaan tidak muncul dengan sendirinya, melainkan
karena adanya rangsangan (stimulus) yang sangat kuat dan berulang-ulang
yang muncul dari luar diri anak-anak. Pertama, pendengaran anak-anak
terangsang dengan suara/bahasa yang memuat nilai agama yang
diucapkan berulang-ulang; kedua, pengelihatan (mata), anak-anak
terangsang dengan sikap dan perilaku keagamaan yang berulang-ulang;
dan ketiga, adanya pemicu bagi anak berupa fasilitas yang tersedia untuk
meniru dan melakukan praktek keagamaan, sehingga proses peniruan
(imitasi) terhadap perilaku keagamaan yang dilakukan oleh orangtua dan
guru berlangsung dengan mulus dan tanpa hambatan.
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4. Mengenalkan Tuhan pada Anak di TK
Tuhan bagi anak-anak merupakan sesuatu yang asing. Pada mulanya anakanak tidak pernah mengenal Tuhan. Tidak pernah terlintas sedikitpun pada
bayangan atau pikiran anak-anak tentang Tuhan. Anak-anak mengenal
Tuhan melalui bahasa. Meskipun anak-anak belum bisa bicara, tetapi ia
sudah memiliki kemampuan mendengar dan melihat. Anak-anak mengenal
Tuhan melalui orang tuanya dan kemudian melalui lingkungannya. Kata
Tuhan atau dalam Islam disebut Alloh yang sering disebut-sebut orang
tuanya semula merupakan nama yang asing bagi anak-anak. Jika orang tua
sering mengulang-ulang mengucapkannya, maka nama Tuhan akan
menjadi akrab dengan pendengaran anak-anak dan semakin melekat
dalam ingatannya.

5. Kegiatan Pembiasaan dan Keteladanan pada Anak di TK
Diantara kegiatan pembiasaan pada anak di TK, yakni: Pertama kegiatan
pengenalan dan pembiasaan

ibadah sehari-hari.

Pengenalan dan

pembiasaan ibadah sehari-hari pada anak usia dini tentunya disesuaikan
dengan agamanya masing-masing. Kedua, kegiatan pembelajaran
berkenaan dengan mengucapkan salam dan menjawab salam bagi anak
usia dini di Taman Kanak-Kanak. Ketiga, kegiatan pembelajaran berkenaan
dengan membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan di TK.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu mengisi
lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini, Saudara
dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh karena itu,
isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur dengan memberikan tanda
silang (X) pada kriteria yang menurut saudara tepat.
No.

Aspek

Kriteria
1

1

2

3

4

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan kompetensi dasar

2

Memahami tahapan aktivitas pembelajaran yang
disajikan dengan baik

3

Mampu mengaplikasikan aktivitas pembelajaran
di dalam kelas dengan baik

4

Memahami lembar kerja peserta didik yang
dikembangkan dengan baik

5

Mampu melaksanakan lembar kerja peserta didik
di dalam kelas dengan baik

6

Memahami konten secara menyeluruh dengan
baik

Keterangan:
1 = tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = sangat menguasai

Pedoman Penskoran:
Skor =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
24

𝑥 100
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Keterangan Umpan Balik Skor
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan dan melaksanakan penilaian.
Saudara perlu membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya
dengan fasilitator di PKG (Pusat Kegiatan Gugus) sampai Saudara
memahaminya.

70–79

: Masih ada yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan dan melaksanakan penilaian.
Saudara perlu membaca ulang unit ini dan mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan dengan fasilitator atau teman lainnya
di PKG

80 - 89

: Memahami konten, cara membelajarkannya, mengembangkan dan
melaksanakan penilaian dengan baik.

≥ 90

: Memahami konten, cara membelajarkannya, mengembangkan dan
melaksanakan penilaian dengan sangat baik. Saudara dapat
menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di PKG untuk
membelajarkan unit ini.
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