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  ABSTRAK 

 

Paradigma Pendidikan Agama Islam merupakan proses 

penginternalisasian nilai-nilai Islam terhadap peserta didik, 

dengan tujuan supaya peserta didik mendapatkan keselarasan 

dan kesempurnaan baik dalam kehidupan dunia atau pun 

akhirat.  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di PAUD 

sesuai dengan subjek penelitian yaitu guru PAUD sebanyak 28 

orang, yang terletak di Karawang dan Bekasi, dilaksanakan 

melalui metode pembelajaran yaitu tanya jawab,  bercerita, 

membaca, demonstrasi, menghafal, experimen, bernyanyi, dan 

ceramah. Materi yang disampaikan berupa Rukun Islam, sifat 

Tuhan, Nabi, kitab, teman Islam, musuh Islam, shalat, waktu 

shalat, doa, wudlu, salam, huruf hijaiyyah, sedekah, lagu 

agama, haji, makan minum, hafalan hadis, hafalan Quran, 

Idul Adha, qurban, dan air Zam Zam. Media yang digunakan 

yaitu poster bergambar, buku Iqra, buku cerita, buku doa-doa, 

Juz Amma/Al Quran, perlengkapan shalat, buku bacaan, 

puzzel, kartu angka, lembar kerja, maket masjid, rocean 

Asmaul Husna, pohon Rukun, pohon Rukun Islam, pohon 

huruf hijaiyah, buku MTB Arab, air aqua, boneka tangan, 

balok, majalah, dan biji-bijian Kacang Hijau.  

Kata Kunci: Agama, Islam, Paradigma, PAUD, Pendidikan. 

 

PENDAHULUAN 

New Jersey State 

Department of Education 

mengeluarkan liris kurikulum pada 

tahun 2014 untuk pendidikan anak 

pra sekolah. Liris tersebut 

menyebutkan bahwa pembelajaran 

agama dimasukkan ke dalam 

katagori kebudayaan dan 

keanekaragaman. 

Pengimplementasian kurikulum 

tersebut dengan memberikan 

penghormatan  kepada praktek 

budaya dan agama, melalui 

pengakuan dengan meliburkan 

pada hari keagamaan dan budaya, 

serta diperbolehkannya kegiatan 

keagamaan dan kebudayaan  di 

sekolah (New Jersey Department 

of Education, 2014). 

Fakta di atas menunjukkan 

bahwa tuduhan terhadap Barat 
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terkonstruk pola pendidikannnya 

yang sekuler, yang memisahkan 

antara ilmu dan agama. Liberal, 

yang bebas melakukan apa pun 

yang disukai. Pragmatis, bersifat 

sementara. Matrealisme hanya 

berkutat sebatas materi. Konstruk 

Timur (baca: Islam) dan Barat, 

menurut Chysanti Arumsari, tidak 

sepenuhnya benar dalam 

kehidupan masyarakat. Lebelitas 

Timur dan Barat hanyalah sebuah 

upaya untuk mengokohkan salah 

satu pihak sebagai pihak yang 

superior (Arumsari).  

Penelitian Muhammad Ihsan, 

menegaskan bahwa saling 

mempengaruhi  pola pendidikan 

terjadi pula dalam pendidikan baik 

itu Timur dan Barat. Terbukti telah 

terjadi orientasi pembaruan 

pendidikan Islam yang berpola 

pada pendidikan Barat. Dasar 

asumsi perubahan tersebut adalah 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di Barat dapat 

meningkatkan kesejahteraan, 

sebagai contoh salah satunya yaitu 

Mesir. Pembaharuan pendidikan di 

Mesir dengan dukungan politik 

pemerintah, terutama setelah 

revolusi pada tahun 1952, 

melakukan moderenisasi Al-Azhar 

besar-besaran, yaitu dengan 

dibukanya fakultas-fakultas seperti 

fakultas kedokteran, serta 

dibukanya sekolah-sekolah untuk 

wanita (Ihsan, Juni 2007). 

Realitas keberagaman 

pelaksanaan pendidikan yang 

bersumber dari nilai-nilai agama 

(baca: Islam), perlu untuk ditelaah 

ulang. Pendidikan anak usia dini 

mempunyai aturan tersendiri, yang 

berbeda dengan pendidikan yang 

diadakan di sekolah-sekolah 

lanjutan. Pendidikan anak usia dini 

memiliki prinsip yang berorientasi 

pada kebutuhan anak, belajar 

melalui bermain, menggunakan 

lingkungan yang kondusif, 

menggunakan pembelajaran 

terpadu, mengembangkan berbagai 

kecakapan hidup, menggunakan 

berbagai media edukatif dan 

sumber belajar (Direktorat 

Pembinaan Pendidikan Anak Usia 

Dini, 2015). 

Penelitian ini membahas 

mengenai Pendidikan Agama 

Islam yang dilaksanakan di PAUD. 

Permasalahan yang dibahas di 

dalam penelitian ini adalah 

bagaimana Pendidikan Agama 

Islam yang dilaksanakan di PAUD. 

Subjek penelitian yaitu guru-guru 

PAUD, berjumlah 28 orang yang 

tersebar di dua wilayah, yaitu 

Bekasi sebanyak 18 guru dan 

Karawang sebanyak 10 guru. 

Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, dengan 

melakukan pendeskripsian dan 

penganalisaan, mengenai 

pendidikan agama Islam pada anak 

usia dini di PAUD. Sumber data 

didapat melalui wawancara dengan 

guru-guru PAUD, dengan 

ditunjang oleh data yang lainnya 

seperti buku, jurnal dan data lain 

yang sesuai dengan pembahasan 

penelitian ini. 
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PARADIGMA PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM 

Pendidikan adalah proses 

yang dilakukan secara sadar, 

terencana untuk menciptakan 

suasana belajar dan proses 

pembelajaran, sehingga peserta 

didik dapat mengembangkan 

potensinya secara aktif. Pendidikan 

dilaksanakan dengan tujuan agar 

peserta didik memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepripadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara 

(Ramayulis, 2015). 

Mulyatiningsih berpendapat 

bahwa tujuan pendidikan 

disesuikan dengan usia peserta 

didik. Tujuan pendidikan untuk 

peserta didik usia anak-anak, 

merupakan suatu usaha yang 

dilakukan dalam bertujuan untuk 

membentuk karakter. Peserta didik 

usia anak-anak masih dalam masa 

bermain, oleh sebab itu model 

pendidikan karakter yang efektif 

disampaikan melalui kegiatan 

bermain peran, bercerita, salah 

satunya dengan membuat kantin 

kejujuran dan lainnya 

(Mulyatiningsih, 2010).  

Ramayulis membagi 

pendidikan menjadi dua bagian. 

Pertama, Pendidikan Agama Islam 

yang berorientasi kepada dunia dan 

akhirat. Kedua, pendidikan non 

Islam, yaitu pendidikan yang 

orientasinya adalah dunia. Islam 

sebagai sebuah ajaran memiliki 

ajaran yang dapat membimbing 

manusia, bagaimana berprilaku 

dalam kehidupan dunia dengan 

tujuan kehidupan di akhirat 

(Ramayulis, 2015). 

Pendidikan agama (baca: 

Islam), sesuai dengan Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 bab V 

Pasal 12 merupakan hak peserta 

didik. Peserta didik berhak 

mendapatkan pendidikan dan 

pelayanan pendidikan agama yang 

sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh 

pendidik yang seagama, sesuai 

dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya (Undang-undang 

No. 20, 2003). 

Paradigma Pendidikan 

Agama Islam merupakan sistem 

pendidikan yang dilandasi oleh 

nilai-nilai universal Islam. 

Pendidikan Agama Islam, dengan 

demikian menurut Abdul Mujib 

dan Jusuf Mudzakkir, adalah 

proses upaya penginternalisasian 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam 

kepada peserta didik melalui upaya 

pengajaran, pembiasaan, 

bimbingan, pengasuhan, 

pengawasan, dan pengembangan 

potensi. Proses tersebut ditujukan 

untuk terwujudnya bagi peserta 

didik, keselarasan dan 

kesempurnaan hidup di dunia dan 

di akhirat (Mujib & Mudzakkir, 

2014). 

Abuddin Nata berependapat 

bahwa prinsip Pendidikan Agama 

Islam terdiri dari 13 prinsip. 

Pertama, prinsip belajar dan 
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mengajar. Kedua, rinsip 

pendidikan untuk semua. Ketiga, 

prinsip pendidikan sepanjang 

hayat. Keempat, prinsip 

pendidikan berwawasan global dan 

terbuka. Kelima, prinsip 

pendidikan integralistik dan 

seimbang. Keenam, prinsip 

pendidikan yang sesuai dengan 

bakat manusia. Ketujuh, prinsip 

pendidikan yang menyenangkan 

dan menggembirakan. Kedelapan, 

prinsip pendidikan yang berbasis 

pada riset dan rencana. 

Kesembilan, prinsip pendidikan 

yang unggul dan profesional. 

Kesepuluh, Prinsip pendidikan 

yang rasional dan objektif. Prinsip 

pendidikan yang berbasis 

masyarakat. Keduabelas, prinsip 

pendidikan yang sesuai dengan 

perkembangan jaman. Ketiga 

belas, prinsip pendidikan sejak 

usia dini (Nata, 2016). 

Paradigma Pendidikan 

Agama Islam dengan demikian, di 

dalamnya terdapat usaha yang 

dilakukan secara terencana, 

sehingga terjadi proses 

penginternalisasian nilai-nilai 

Islam terhadap peserta didik. 

Penginternalisasian dilakukan 

melalui proses pembiasaan, 

pengajaran, bimbingan, 

pengasuhan, pengawasan dan 

pengembangan potensi. Tujuan 

internalisasi nilai-nilai Islam 

terhadap peserta didik, supaya 

peserta didik mendapatkan 

keselarasan dan kesempurnaan 

hidup di dunia dan akhirat.  

  

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

UNTUK ANAK USIA DINI 

Haidar Putra Daulay 

menjelaskan bahwa pendidikan 

agama (baca: Islam), termasuk di 

dalamnya pendidikan anak usia 

dini (PAUD), keberhasilnya 

tergantung kepada peserta didik, 

pendidik, kurikulum, manajemen, 

metode, dan evaluasi (Daulay, 

2012). 

Kurikulum, sebagai salah 

satu komponen penting dalam 

pendidikan, menurut Abdul Mujib 

dan Jusuf Mudzakkir, memiliki 

orientasi yang terbagi kepada lima 

bagian. Pertama, orientasi 

pelestarian nilai-nilai. Kedua, 

orientasi kepada kebutuhan sosial. 

Ketiga, orientasi pada tenaga kerja. 

Keempat, orientasi pada peserta 

didik. Kelima, orientasi pada masa 

depan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Mujib 

& Mudzakkir, 2014). 

Muh. Fitrah menjelaskan 

prinsip kurikulum harus memiliki 

prinsip relevansi terhadap tujuan 

pengembangan kurikulum. Prinsip 

relevansi merupakan adanya 

kesesuaian atau keserasian di 

antara isi kurikulum. Keserasian 

dan kesesuaian antara tujuan yang 

harus dicapai, isi, materi atau 

pengalaman belajar peserta didik, 

strategi atau metode, serta alat 

penilaian untuk melihat 

ketercapaian tujuan yang 

diharapkan (Fitrah, 2015).  
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Kurikulum yang berorientasi 

kepada nilai-nilai, terdiri dari dua 

macam, yaitu nilai yang bersumber 

dari Allah dan nilai yang 

bersumber dari perkembangan 

peradaban manusia. Nilai tersebut 

selanjutnya membentuk kaidah-

kaidah atau norma-norma yang 

dianut dan melembaga di dalam 

kehidupan manusia (Mujib & 

Mudzakkir, 2014). 

Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia Dini, telah 

memberikan petunjuk teknis baik 

itu norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, dalam penyelenggaran 

pendidikan anak usia dini yang 

berbasis kepada Agama Islam. 

Kegiatan pembelajaran pada 

PAUD haruslah didasarkan dan 

berpedoman kepada agama Islam 

yang bersumber dari Quran dan 

Hadis. Kegitan pembelajaran 

berbasis kepada kompetensi 

peserta didik, yaitu: sikap religius, 

sikap sosial, pengetahuan dan 

ketrampilan. Kegiatan 

pembelajaran pun dilaksanakan 

melalui bermain. Pembelajaran 

dilaksanakan secara terintegrasi 

dengan pengembangan keimanan 

(aqidah) dan karakter (akhlak). 

Kegiatan pembelajaran bersifat 

tematik dengan pendekatan 

saintifik, mengembangkan semua 

aspek yang dibungkus dengan 

nilai-nilai keislaman (Direktorat 

Pembinaan Pendidikan Anak Usia 

Dini, 2015).  

Kurikulum yang berorientasi 

kepada kebutuhan sosial yaitu 

kurikulum yang berupaya untuk 

mengatasi masalah kebutuhan 

manusia. Mujib dan Mudzakkir 

dengan mengutip al-Maududi 

menjelaskan bahwa kurikulum 

yang berorientasi kepada 

kebutuhan sosial adalah kurikulum 

yang mengarahkan peserta didik 

kepada saling tolong menolong 

dalam hal kebaikan bukan 

perbuatan dosa, persahabatan 

bukan permusuhan, mengajak 

kebajikan bukan kemungkaran, 

selalu berbaik sangka bukan 

berburuk sangka, menyayangi 

sesama umat manusia (Mujib & 

Mudzakkir, 2014).  

Kurikulum yang berorientasi 

kepada tenaga kerja adalah 

kurikulum, yang diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja. 

Konsekuensi kurikulum tersebut, 

harus mengarahkan peserta didik 

memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang profesional, 

produktif, kreatif, dan penuh 

inovatif (Mujib & Mudzakkir, 

2014). 

Armstrong  yang dikutip 

oleh E Syaodih dan M Agustin 

menyatakan bahwa pendidikan 

anak ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan ketenaga kerjaan 

sebagai alternatif profesi anak 

dimasa yang akan datang. 

Kemampuan kecerdasan yang 

dikelompokkan menjadi delapan 

kelompok pekerjaan. Pertama, 

kecerdasan linguistik, seperti 

pustakawan atau ahli patologi 

kemampuan bicara, penulis, dan 
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ahli bahasa. Kedua, kecerdasan 

matematis-logis, seperti auditor, 

ahli yang berkaitan dengan 

matematika, dan ahli ilmu alam. 

Ketiga, kecerdasan spasial, seperti 

insinyur, seniman grafis, perajin 

seni halus, dan pematung. 

Keempat, kecerdasan kinestetis-

jasmani, seperti ahli terapi jasmani, 

olahragawan profesional, dan ahli 

permata.  Kelima, kecerdasan 

musikal, seperti musisi. Keenam, 

kecerdasan interpersonal, seperti 

Administrator, sosiolog, 

antropolog, konselor, dan pengarah 

sosial. Ketujuh, kecerdasan 

intrapersonal, seperti psikolog, 

perencana program, dan 

wiraswastawan. Kedelapan, 

kecerdasan naturalis, seperti 

penjaga hutan, ahli ilmu hewan, 

naturalis, ahli biologi kelautan, 

dokter hewan, pemelihara lebah, 

ekolog, petani, peternak, pemandu 

alam, ahli hortikultura, ahli buah-

buahan, ahli serangga, dan ahli 

penyakit pepohonan (Syaodih & 

Agustin, 2014). 

Kurikulum yang berorientasi 

kepada peserta didik, yang 

dimaksud adalah bahwa kurikulum 

disesuaikan dengan minat, bakat 

dan kemampuan peserta didik. 

Minat, bakat dan kemampuan 

harus dilandasi ke dalam 3 bagian. 

Pertama, bagian afektif, yaitu sikap 

harus dilandasi iman yaitu 

pembenaran dalam hati. Kedua, 

kognitif yaitu perefleksian iman 

yang dilaksankan melalui 

pengucapan dengan lisan. Ketiga, 

psikomotorik yaitu iman yang 

dengan niat dan pengucapan, 

selanjutnya diejawantahkan dalam 

bentuk pengamalan (Mujib & 

Mudzakkir, 2014, hal. 139-142). 

Kurikulum sebagai dasar dari 

pendidikan menurut M. Ali 

diarahkan kepada potensi peserta 

didik yang harus dikembangkan, 

sesuai dengan minat peserta didik 

(Ali, 2009).  

Kurikulum yang berorientasi 

kepada masa depan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, 

yaitu dengan menselaraskan 

kurikulum dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek). 

Penselarasan dilaksanakan melalui 

kurikulum yang dilandasi oleh 

nilai-nilai islam yang universal dan 

abadi, untuk memahami masa 

depan dengan mempelajari sejarah 

masa lalu yang dijadikan sebagai 

pijakan untuk mengantisipasi 

kebutuhan masa depan (Mujib & 

Mudzakkir, 2014). 

Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 68 

Tahun 2014, sesuai dengan 

kurikulum 2013, mengatur Peran 

Guru Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dan Guru 

Keterampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi. Guru 

sebagai pendidik dapat 

melaksankan pembelajaran dengan 

mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran aktif, dengan 

memanfaatkan berbagai sumber 

belajar agar potensi peserta didik 

dapat dikembangkan secara 
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maksimal. Guru perlu mendapat 

dukungan untuk dapat 

mengeksplorasi sumber belajar 

secara efektif dan efisien 

(Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 

2014). 

Proses penginternalisasian 

nilai-nilai Islam pada lembaga 

PAUD, harus berdasarkan kepada 

kompetensi peserta didik yang 

tercermin pada kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan 

pembelajarannya pun disesuaikan 

dengan peserta didik yaitu melalui 

bermain, yang di dalamnya 

terdapat pembelajaran sikap 

religius, sikap sosial, pengetahuan 

dan keterampilan. Proses 

penginternalisasian yang terdapat 

pada seluruh kegiatan 

pembelajaran harus tertuang di 

dalam kurikulum. Kurikulum 

PAUD yang berorientasi kepada 

pelestarian nilai-nilai, kebutuhan 

sosial, dan peserta didik. 

 Keberhasilnya pendidikan, 

termasuk di dalamnya pendidikan 

agama Islam tergantung kepada 

peserta didik, pendidik, kurikulum, 

manajemen, metode, dan evaluasi.  

Orientasi pendidikan agama Islam 

selayaknya berlandaskan kepada 

pelestarian nilai yang bersumber 

dari Allah dan peradaban manusia, 

kebutuhan sosial yang 

menekankan kepada saling tolong-

menolong bukan permusuhan dan 

selalu mengajak kepada kebajikan 

bukan kemungkaran, memberikan 

stimulus supaya anak didik 

memiliki keterampilan yang 

produktif, kreatif, dan penuh 

inovatif, yang sesuai dengan minat, 

bakat dan kemampuan yang 

didasarkan kepada sikap, 

pengetahuan dan pengamalan, 

sehingga peserta didik memiliki 

bekal untuk masa depannya sesuai 

dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dengan memiliki prinsip 

adanya kesesuaian atau keserasian 

di antara tujuan yang harus 

dicapai, isi, materi atau 

pengalaman belajar peserta didik, 

strategi atau metode, serta alat 

penilaian untuk melihat 

ketercapaian tujuan yang 

diharapkan. 

 

REALITAS PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM ANAK USIA 

DINI 

Orientasi pendidikan agama 

Islam di pendidikan anak usia dini, 

sebagai arah sikap atau dasar 

pandangan berfikir, perhatian atau 

kecendrungan, sangat didasari oleh 

pengetahuan guru-guru di PAUD. 

Pengetahuan tersebut yang 

menjadikan materi, metode atau 

pun media yang ada atau 

dilaksankan pada pembelajaran 

pendidikan agama islam di PAUD. 

Pembelajaran Agama Islam, 

sebagaimana wawancara dengan 

28 orang guru yang mengajar di 

PAUD, yang terletak di 

Kerawangan dan Bekasi. Metode 

pembelajaran yang digunakan 

adalah dengan menggunakan 
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metode Tanya jawab sebanyak 7 

orang,  bercerita 8 orang, membaca 

3 orang, demonstrasi 11 orang, 

menghafal 5 orang, experimen 3 

orang, bernyanyi 1, ceramah 2 

orang, dan kelompok 3 oarang 

secara prosentase terdapat pada 

tabel 1. 

Tabel 1 

Metode Pembelajaran 

NO 

Metode 

Pembelajaran Jml % 

1 Tanya jawab 7 25% 

2 Bercerita 8 29% 

3 Membaca 3 11% 

4 Demonstrasi 11 39% 

5 Menghafal 5 18% 

6 Experimen 3 11% 

7 Bernyanyi 1 4% 

8 Ceramah 2 7% 

9 Kelompok 3 11% 

Jawaban lain mengenai 

metoda pembelajaran, yaitu 

menjawab disiplin 1 orang, sentra 

3 orang, klasikal 3 orang, obsevasi 

2 orang. Secara prosentasi 

tergambar pada tabel 2. 

Tabel 2 

Metode Pembelajaran 

NO Metode Jml % 

1 Disiplin 1 4% 

2 Sentra 3 11% 

3 Klasikal 3 11% 

4 Obsevasi 2 7% 

 

Pembelajaran pendidikan 

Agama Islam di PAUD 

dilaksankan dengan materi sebagai 

berikut: Rukun Islam 1 orang, sifat 

Tuhan 6 orang, Nabi  8 orang, 

kitab 15 orang, teman Islam 2 

orang, musuh Islam 1 orang, shalat 

20 orang, waktu shalat 1 orang, 

doa 18 orang, wudlu 5 orang, 

salam 1 orang, huruf hijaiyyah 8 

orang, sedekah 1 orang, lagu 

agama 3 orang, haji 2 orang, 

makan minum 1 orang, hafalan 

hadis 4 orang, hafalan Quran 6, 

Idul Adha 1 orang, qurban 1 orang, 

air Zam Zam 1 orang. Tergambar 

dalam tabel 3. 

Tabel 3 

Materi Pendidikan Agama Islam di 

PAUD 

NO Materi Jml % 

1 Rukun Islam 1 4% 

2 Sifat Tuhan 6 21% 

3 Nabi 8 29% 

4 Kitab 15 54% 

5 Teman Islam 2 7% 

6 Musuh Islam 1 4% 

7 Shalat  20 71% 

8 Waktu Shalat 1 4% 

9 Doa 18 64% 

10 Wudlu 5 18% 

11 Salam 1 4% 

12 Huruf Hijaiyyah 8 29% 

13 Sedekah 1 4% 

14 Lagu Agama 3 11% 

15 Haji 2 7% 

16 Makan Minum 1 4% 

17 Hafalan Hadis 4 14% 

18 Hafalan Quran 6 21% 

19 Idul Adha 1 4% 

20 Qurban 1 4% 

21 Air Zam Zam 1 4% 
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Pendidikan Agama Islam 

dilaksankan di PAUD, dengan 

menggunakan media sebagai 

berikut: Poster bergambar  6 orang, 

buku Iqra 17 orang, buku cerita 13 

orang, buku doa-doa 2 orang, Juz 

Amma/Al quran 8 orang, 

perlengkapan shalat 8 orang, buku 

bacaan 1 orang, puzzel 5 orang, 

kartu angka 1 orang, lembar kerja 

1 orang, maket masjid 2 orang, 

rocean Asmaul Husna 2 orang, 

pohon Rukun Iman 2 orang, pohon 

Rukun Islam 2 orang, pohon huruf 

hijaiyah 3 orang, buku MTB Arab 

2 orang, APE 2 orang, air aqua 1 

orang, boneka tangan 1 orang, 

balok 1 orang, majalah 1 orang, 

biji-bijian Kacang Hijau 1 orang. 

Tergambar dalam tabel 4. 

Tabel 4 

Media pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

NO Media Jml % 

1 

Poster 

Bergambar 6 21% 

2 buku Iqra 17 61% 

3 Buku Cerita 13 46% 

4 Buku Doa-doa 2 7% 

5 

Juz Amma/Al 

quran 8 29% 

6 

Perlengkapan 

Shalat 8 29% 

7 Buku Bacaan 1 4% 

8 Puzzel 5 18% 

9 Kartu Angka 1 4% 

10 Lembar Kerja 1 4% 

11 Maket Masjid 2 7% 

12 Rocean Asmaul 2 7% 

Husna 

13 

Pohon Rukun 

Iman 2 7% 

14 

Pohon Rukun 

Islam 2 7% 

15 

Pohon Huruf 

Hijaiyah 3 11% 

16 Buku MTB Arab 2 7% 

17 APE 2 7% 

18 Air Aqua 1 4% 

19 Boneka tangan 1 4% 

20 Balok 1 4% 

21 Majalah 1 4% 

22 

Biji-bijian 

Kacang Hijau 1 4% 

 

Metode pembelajaran, materi 

dan media yang digunakan dalam 

proses pendidikan dan 

pembelajaran selayaknya 

disesuaikan dengan upaya 

penginternalisasian pengetahuan 

dan nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik.  Mujib & Mudzakkir 

menegaskan bahwa upaya sebagai 

proses pembelajaran di dalamnya 

terdapat proses pembiasaan, 

bimbingan, pengasuhan, 

pengawasan, dan pengembangan 

potensi, dengan tujuan untuk 

menyelaraskan dan 

menyempurnakan kehidupan di 

dunia dan di akhirat (Mujib & 

Mudzakkir, 2014, hal. 2-29). 

Pendidikan agama Islam 

dapat berhasil, jika pendidikan 

agama Islam dilandasi oleh nilai-

nilai yang bersumber dari Allah 

dan peradaban manusia. 

Pendidikan agama Islam yang 
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dimaksud adalah adanya proses 

pembiasaan, bimbingan, 

pengasuhan, pengawasan, dan 

pengembangan potensi untuk 

mengarahkan peserta didik, 

pendidik, kurikulum, manajemen, 

metode, dan evaluasi.   Arahan 

tersebut sesuai dengan kebutuhan 

sosial yang menekankan kepada 

saling tolong-menolong bukan 

permusuhan dan selalu mengajak 

kepada kebajikan bukan 

kemungkaran, memberikan 

stimulus supaya anak didik 

memiliki keterampilan yang 

produktif, kreatif, dan penuh 

inovatif, yang sesuai dengan minat 

anak didik.  

PENUTUP 

Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di PAUD yang 

dilaksankan oleh guru PAUD 

sebanyak 28 orang, di Karawang 

dan Bekasi, dilaksanakan melalui 

metode pembelajaran yaitu tanya 

jawab,  bercerita, membaca, 

demonstrasi, menghafal, 

experimen, bernyanyi,  ceramah, 

dan kelompok. Materi yang 

disampaikan berupa Rukun Islam, 

sifat Tuhan, Nabi, kitab, teman 

Islam, musuh Islam, shalat, waktu 

shalat, doa, wudlu, salam, huruf 

hijaiyyah, sedekah, lagu agama, 

haji, makan minum, hafalan hadis, 

hafalan Quran, Idul Adha, qurban, 

dan air Zam Zam. Media yang 

digunakan yaitu poster bergambar, 

buku Iqra, buku cerita, buku doa-

doa, Juz Amma/Al Quran, 

perlengkapan shalat, buku bacaan, 

puzzel, kartu angka, lembar kerja, 

maket masjid, rocean Asmaul 

Husna, pohon Rukun, pohon 

Rukun Islam, pohon huruf 

hijaiyah, buku MTB Arab, air 

aqua, boneka tangan, balok, 

majalah, dan biji-bijian Kacang 

Hijau. 

Proses pembelajaran 

selayaknya tetap didasarkan 

kepada  proses pembiasaan, 

bimbingan, pengasuhan, 

pengawasan, dan pengembangan 

potensi anak didik, sesuai dengan 

kebutuhan untuk kehidupan masa 

depan anak didik. 

IMPLIKASI DAN SARAN 

Perlu adanya penelitian 

lanjutan yaitu penelitian tindakan 

yang mempunyai fokus  kepada 

penerapan apa yang sudah 

dipahami dan dimiliki oleh 

lembaga-lembaga pendidikan anak 

usia dini, baik itu dari metode, 

materi, maupun media yang 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga diharapkan 

dapat terjadi perbaikan dalam 

pembelajaran.  

Pelatihan pun diperlukan 

kepada guru-guru PAUD untuk 

memahami dan dapat membedakan 

antara metode pembelajaran dan 

model pembelajara. 

Pelatihan tersebut ditujukan 

supaya guru-guru, dapat 

menerapkan pengetahuan yang 

sudah dimiliki. Pengetahuan 

tersebut, selanjutnya diterapkan 

dalam pembelajaran dengan 
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menggunakan model-model 

pembelajaran yang disesuaikan 

dengan lingkungan, situasi dan 

kondisi lembaga pendidikan anak 

usia dini tersebut. 
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