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PENDlDlKAN ANAK USlA DIN1 
BERDASAR AJARAN ISLAM 
Oleh : Drs. Rijal Abullah, MT.") 

A. Pendahuluan 

Rasulullah SAW bersabda uthlubul'ilma minal mahdi ilal- 
lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang 
lahad. Hadits tersebut menekankan betapa pentingnya seseorang 
belajar sedini mungkin, bahkan sejak dalam buaian. Lantas 
bagaimana seorang bayi yang masih dalam buaian dapat 
menuntut ilmu? Sedangkan ia masih lemah, belum bisa bicara, 
berjalan, apalagi berpikir. Lagipula, bukankah akal seorang bayi 
belum sempurna? Inilah yang justru dituntunkan oleh Rasulullah 
Saw bahwa sejak anak dalarn buaian pun, ia dapat menuntut 
ilmu. Tentu kesadaran akan perlunya belajar sejak usia dini ini 
tidak muncul dari si bayi yang 'belum bisa apa-apa', namun 
dimulai dari kesadaran orang tuanya untuk memberikan 
pembelajaran-pembelajhran kepada anaknya sejak dini. Karena 
pada dasarnya, ketika seorang manusia telah terlahir ke dunia ini, 
ia telah dilengkapi berbagai perangkat seperti panca indera dan 
akal untuk menyerap berbagai ilmu. 

Inilah peletak dasar pentingnya pendidikan dini usia. Sejak 
dini anak hams diberikan berbagai ilmu (dalam bentuk berbagai 
rangsangan/ stimulan). Mendidik anak pada usia ini ibarat 
membentuk ukiran di batu yang tidak akan mudah hilang, 
bahkan akan melekat selamanya. Artinya, pendidikan pada anak 
usia dini akan sangat melekat hingga anak dewasa. Pendidikan 
pada usia ini adalah peletak dasar bagi pendidikan anak 
selanjutnya. Keberhasilan pendidikan usia dini ini sangat 
berperan besar bagi keberhasilan anak di masa-masa selanjutnya. 

Bagi anak, pendidikan yang tepat pada usia dini akan 
menjadi pondasi keberhasilannya pada masa yang akan datang. I a  
akan menjadi sebuah individu yang cerdas, penuh percaya diri 
dan mampu mengarungi kehidupan dengan segala tantangannya 
dengan baik. Dia akan menjadi manusia yang berkualitas, 
berkepribadian kuat dan berguna bagi masyarakat. 

*) Disampaikan pada Seminar Internasional "Peningkatan 
Profesionalitas Guru AUD" FIP UNP Padang, Minggu, 14 Juni 2009. 



Anak adalah arnanah yang hams dijaga, dirawat dan dididik 
semaksimal mungkin. Merawat, mendidik dan membesarkan anak 
adalah ladang pahala bagi orang tua yang &an dipanen kelak di 
akhirat. Ya, an& adalah tabungan bagi kehidupan akhirat orang 
tuanya. Jika berhasil mendidik anak menjadi pribadi yang sholeh, 
akan menjadi jembatan bagi orang tuanya untuk mendapatkan 
surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Bila seorang 
meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara: 
amal jariah, ilmu yg bermanfaat, dun anak yg shaleh yg berdoa 
untuknya. " (HR Muslim) 

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW bertanya 
pada para sahabat: "Tahukah engkau siapakah orang yang 
mandul. " Berkata para sahabat: "Orang yang mandul ialah orang 
yang tidak mempunyai anak. " Lalu Rasulullah SAW berkata: "Orang 
yang mandul itu ialah orang yang mempunyai banyak anak, tetapi 
anak-anaknya ihr. tidak memberi lcemanfaatan kepadanya sesudah 
ia meninggal dunia. " (Maksud Al-Hadith) . 

Orang tua dan para pemimpin seyogyanya memahami apa 
yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam A1 Quran S. An-Nisa ayat 
9, ymg artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 
yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 
mereka. Oteh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dun hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 

Bagi umat, anak-anak adalah generasi pewaris dakwah. 
Anak-anak adalah pewaris perjuangan yang sedang kita 
laksanakan hari ini. Mereka akan dipertanggungjawabkan untuk 
meneruskan perjuangan suci, demi eksistensi kalimatullah di 
muka bumi. Di samping mendidik an&-anak menjadi anak yang 
sholeh, mereka hams diproses dengan rapi agar bersedia memikul 
dan melaksanakan tanggung-jawab dakwah dan jihad. Anak-anak 
adalah mad'u (orang yang diseru) yang perlu dibentuk melalui 
satu proses tarbiyah, yaitu proses penyucian din, pembentukan 
pemahaman, kesadaran dan pembinaan kepribadian (syakhsiyah). 
Oleh karena itu kita dituntut untuk mendidik anak-anak melalui 
proses pendidikan Islami sejak dini. 

Sedangkan bagi negara, anak adalah aset penerus masa 
depan bangsa dan negara. Merekalah yang akan menghantarkan 
bangsa ini menuju bangsa yang bermartabat dan diridloi Allah. 
Karena itu, pendidikan anak usia dini merupakan investasi 



pembangunan manusia yang amat penting bagi pembangunan 
sumber daya manusia berkualitas, demi masa depan lebih baik. 
Produktivitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh 
bagaimana upaya pengembangan anak usia dini dilakukan. 

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa anak perlu 
diberikan pendidikan sejak usia dini. Lalu siapakah yang berperan 
penting dalam pendidikan anak ini? Dalam hal ini ada suatu 
Hadist Raulullah SAW, yang maksudnya: Bahwa setiap anak itu 
terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang 
menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi. Hadist ini secara 
tegas menyatakan bahwa dalam membentuk anak itu yang 
berperan adalah orang tuanya. 

Ketika kita tidak sempat mendidik sendiri anak diusia dini 
ini di rumah karena berbagai alasan, maka tentu kita akan 
menyerahkannya ke suatu lembaga pendidikan. Untuk itu perlu 
dipilih lembaga pendidikan yang mengarahkan anak kita sesuai 
dengan ajaran agama kita, yakni Islam. Artinya anak usia dini ini 
hams dididik dengan berlandaskan ajaran Islam. 

B. Pendidikan Anak Usia Dini 

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan 
mendasar sepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan 
kehidupan manusia. Pada masa usia dini, semua potensi anak 
berkembang sangat cepat. Fakta yang ditemukan oleh ahli-ahli 
neurologi, menyatakan bahwa sekitar 50% kapasitas kecerdasan 
manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun dan 80% telah terjadi 
ketika berusia 8 tahun. Pertumbuhan fungsional sel-sel syaraf 
tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang 
mendukung, baik situasi pendidikan keluarga, masyarakat 
maupun sekolah. 

Masa usia dini merupakan periode emas (the golden age) 
bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. 
Periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk 
mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai 
stimulans terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, 
kognitif maupun sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 
50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika 
anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun, 



dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 
tahun (Direktorat PAUD, 2004). Hal ini berarti bahwa 
perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama 
sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun 
waktu 14 tahun berikutnya. Sehingga periode emas ini merupakan 
periode kritis bagi anak, dimana perkembangan yang diperoleh 
pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
periode berikutnya hingga masa dewasa. Sementara masa emas 
ini hanya datang sekali, sehingga apabila terlewat berarti habislah 
peluangnya. Untuk itu pendidikan untuk usia dini dalam bentuk 
pemberian rangsangan-rangsangan (stimulasi) dari lingkungan 
terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan 
anak. 

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan panduan 
stimulasi dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) sejak tahun 
1980, namun implementasinya belum memasyarakat. Hasil 
penelitian Herawati (2002) di Bogor menemukan bahwa dari 265 
keluarga yang diteliti, hanya terdapat 15% yang mengetahui 
program BKB. Faktor penentu lain dari kurang memasyarakatnya 

. . 
program BKB adalah rendahnya tingkat partisipasi orang tua. 
Kemudian pada tahun 200 1, pemerintah melalui Direktorat 
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda mengeluarkan 
program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Namun keberadaan 
program tersebut sampai saat ini belum menjangkau tingkat 
pedesaan secara merata, sehingga belum dapat diakses langsung 
oleh masyarakat. 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang 
sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumberdaya 
manusia. Tidak mengherankan apabila banyak negara menaruh 
perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan 
pendidikan anak usia dini. 

Di Indonesia sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak 
usia telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. 
Bahkan pada puncak acara peringatan Hari Anak Nasional tanggal 
23 Juli 2003, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan 
pelaksanaan pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia demi 
kepentingan terbaik anak Indonesia (Direktorat PAUD, 2004). 



C. PAUD Berdasar Ajaran Islam 

Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap hadirnya 
anak-anak bangsa yang berkualitas (anak unggul), maka kita 
perlu memperhatikan secara seksama pendidikan anak usia dini 
ini. Para pelaksana pendidikan, dalam setiap tahapan tugasnya 
perlu mempertimbangkan ajaran Islam sebagai landasan kerjanya. 

Mulai dari perumusan tujuan, penentuan bentuk-bentuk 
pengalaman belajar yang akan diberikan kepada anak, bagaimana 
mengelola pembelajaran, dan terakhir bagaimana mengevaluasi 
pembelajaran, semuanya harus disesuaikan dengan ajaran Islam. 

Tujuan pendidikan anak dini usia berdasar ajaran Islam 
adalah membentuk anak yang berkepribadian Islam, yaitu 
memiliki aqidah Islam sebagai landasan ketika berpikir dan 
bersikap dalam menjalani kehidupan. Anak yang memiliki 
kepribadian Islam adalah anak yang memiliki kelebihan dalam 
banyak hal, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai anak unggul. 
Anak unggul adalah anak yang sholeh/shoIehah, cerdas, sehat, 
d m  pemimpin. 

Anak sholeh/ shalehah adalah anak yang banyak melakukan 
amal yang diridloi oleh Allah SWT dan orang tuanya. Anak sholeh 
adalah anak yang menyenangkan orang tua dan semua orang di 
sekitarnya.. Anak yang memahami bahwa hidupnya adalah untuk 
beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya yang 
artinya: "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk 
beribadahm(QS:Adz-dzariyat(5 1): 56) ) Dengan kata lain, anak 
sholeh adalah anak yang bertaqwa (senantiasa melaksanakan 
seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-Nya 
termasuk menghiasi diri merka dengan akhlaq-akhlak mulia 
seperti jujur, bertutur kata yang sopan dan punya rasa malu. 
Sehingga anak yang sholeh akan menghindari perbuatan- 
perbuatan yang tidak diridloi Allah seperti: terlibat narkoba, 

1 memperlihatkan aurat pada orang yang tidak berhak dan 

I menghambur-hamburkan uang untuk kepuasan hawa nafsu. 
Sebagai orangtua, pastilah ibu menginginkan memiliki anak yang 

I 

sholeh yang didalam alQur'an dikatakan sebagai 'qurrata a'yun", 
I sebagimana do'a yang sering ibu lafadzkan setelah sholatnya ; 

. - -  - - "Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzum'yaatinaa qurrata 
a 'yun wajJalnaa lil muttaqiina imaamaa" (QS:Al-Furqam(25) : 74) 



Anak cerdas adalah anak yang mau dan mampu melakukan 
segala sesuatu, memiliki tingkat berpikir yang melebihi anak pada 
umumnya dan mempunyai kelebihan dalam bidang-bidang 
tertentu sehingga menonjol di kalangan anak seusianya. Ia berani 
tampil dan menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. 

Anak sehat adalah anak yang memiliki fisik yang kuat, tidak 
mudah jatuh sakit, gesit dan enerjik. Anak seperti ini terbiasa 
makan makanan halal dan bergizi (sekalipun tidak hams mahal), 
mau berolahraga dan cukup beristirahat. Anak sehat adalah anak 
yang mampu r~elakukan segala aktivitas dengan sempurna tanpa 
ada hambatan fisik maupun mental. Anak yang sehat siap 
mengerahkan tenaganya untuk melakukan amal-amal yang baik 
termasuk menjadi pejuang yang mempertahankan kemuliaan 
Islam di muka bumi. 

Pemimpin, anak yang menjadi pemimpin memiliki ciri-ciri: 
pemberani, amanah, bertanggung jawab dan melindungi yang 
lemah. Pada saat menjadi pemimpin mereka tidak berlaku zholim 
kepada orang yang dipimpinnya, memiliki kepekaan yang tinggi 
terhadap kesulitan yang dihdapi rakyatnya. menjadi pelayan 
ummat (mendahulukan kepentingan orang banyak dari 
kepentingan pribadi), mereka berani mengambil keputusan yang 
benar dan tepat pada saat kritis Sosok pemimpin seperti inilah 
yang dirindukan oleh bangsa ini untuk mengeluarkan negeri ini 
dari kondisi yang semrawut/ibarat benang kusut. 

Anak unggul tidak lahir begitu saja seperti membalikkan 
telapak tangan. Namun lahirnya anak unggul membutuhkan 
suatu proses pendidikan yang berkesinambungan ("dari buaian 
sampai ke liang lahat") yang membutuhkan kerjasama dari 
berbagai komponen yaitu keluarga, sekolah, masarakat dan 
negara. Keberhasilan suatu tahapan pendidikan perlu diikuti oleh 
tahapan berikutnya sehingga akan dapat mewujudkan anak yang 
unggul yaitu anak yang memiliki kepribadian Islam. 

D. Pihak-Pihak yang Berperan dalam PAUD 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, bahwa berbagai 
pihak berkepentingan terhadap perlunya pendidikan anak ini, 
maka tentu saja semua pihak terkait itu perlu memberikan 
kontribusi pada pendidikan anak usia dini tersebut. Pihak yang 



berperan dalarn PAUD adalah keluarga, masyarakat, dan 
pemerintah. 

Keluarga adalah institusi pertama yang melakukan 
pendidikan dan pembinaan terhadap anak (generasi). Disanalah 
pertama kali dasar-dasar kepribadian anak dibangun. Anak 
dibimbing bagaimana ia mengenal Penciptanya agar kelak ia 
hanya mengabdi kepada Sang Pencipta, yakni Allah SWT. 
Demikian pula dengan pengajaran perilaku dan budi pekerti anak 
yang didapatkan dari sikap keseharian orangtua ketika bergaul 
dengan mereka. Bagaimana ia diajarkan untuk memilih kalimat- 
kalimat yang baik, sikap sopan santun, kasih sayang terhadap 
saudara dan orang lain. Mereka diajarkan untuk memilih cara 
yang benar ketika memenuhi kebutuhan hidup dan memilih 
barang halal yang akan mereka gunakan. Kesimpulannya, potensi 
dasar untuk membentuk generasi berkualitas dipersiapkan oleh 
keluarga. 

Masyarakat yang menjadi lingkungan anak menjalani 
aktivitas sosialnya mempunyai peran yang besar dalam 
mempengaruhi baik bu ruhya  proses pendidikan, karena anak 
satu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Interaksi 
dalarn lingkungan ini sangat diperlukan dan berpengaruh dalam 
pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun 
biologis. Oleh sebab itu masalah-masalah yang akan dihadapi 
anak ketika berinteraksi dalam masyarakat hams difahami agar 
kita dapat mengupayakan solusinya. Masyarakat yang terdiri dari 
sekumpulan orang yang mempunyai pemikiran dan perasaan yang 
sama serta interaksi mereka diatur dengan aturan yang sama, 
tatkala masing-masing memandang betapa pentingnya menjaga 
suasana kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi 
maka semua orang akan sepakat memandang mana perkara- 
perkara yang akan membawa pengaruh positif dan mana yang 
membawa pengaruh negatif bagi pendidikan generasi. Sedapat 
mungkin perkara negatif yang akan menjerumuskan anak akan 
dicegah bersama. 

Disinilah peran masyarakat sebagai kontrol sosial untuk 
terwujudnya generasi ideal. Masyarakat yang menjadi lingkungan 
hidup generasi tidak saja para tetangganya tetapi juga termasuk 
sekolah dan masyarakat dalam satu -negara. Karena itu para 
tetangga, para pendidik dan juga pemerintah sebagai 
penyelenggara urusan negara bertanggung jawab dalam proses 
pendidikan generasi. Selain keluarga dan sekolah, partai dan 



organisasi masyarakat seperti majelis ta&rsquo;lim, mempunyai 
peran dalam melahirkan generasi berkualitas pemimpin. 
Disanalah generasi akan dibina untuk menjadi politikus yang 
ulung dan tangguh. Oleh sebab itu, partai dan ormas ini juga 
berperan dalam membina para ibu agar ibu dapat mendidik 
generasi secara baik dan benar. Dari seluruh pihak yang 
mempunyai tanggungjawab dalam mendidik generasi cerdas, 
generasi peduli bangsa, tentu negaralah yang mempunyai peran 
terbesar dan terpenting dalam menjamin berlangsungnya proses 
pendidikan generasi. 

Negara bertanggung jawab mengatur suguhan yang 
ditayangkan dalam media elektronik dan juga mengatur dan 
mengawasi penerbitan seluruh media cetak. Negara berkewajiban 
menindak perilaku penyimpangan yang berdampak buruk pada 
masyarakat. Negara sebagai penyelenggara pendidikan generasi 
yang utama, wajib mencukupi segala sarana untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan umat secara layak. A t a s  dasar ini negara 
wajib menyempurnakan pendidikan bebas biaya bagi seluruh 
r w a t n y a .  Kebijakan pendidikan bebas biaya akan membuka 
peluang yang sebesar? besarnya bagi setiap individu rakyat untuk 
mengenyam pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya 
menyentuh kalangan tertentu (yang mampu) saja, dan tidak lagi 
dijadikan ajang bisnis yang bisa mengurangi mutu pendidikan itu 
sendiri. Padahal mutu pendidikan sangat mempengaruhi corak 
generasi yang dihasilkannya. 

Negara wajib menyediakan tenaga-tenaga pendidik yang 
handal. Mereka yang memiliki kepribadian Islam yang luhur, 
punya semangat pengabdian yang tinggi dan mengerti filosofi 
pendidikan generasi serta cara-cara yang hams dilakukannya, 
karena mereka adalah tauladan bagi anak didiknya. Keler~ahan 
sifat pada pendidik berpengaruh besar terhadap pola pendidikan 
generasi. Seorang guru tidak hanya menjadi penyampai ilmu pada 
muridnya tetapi ia seorang pendidik dan pembina generasi. Agar 
para pendidik bersemangat dalam menjalankan tugasnya tentu 
saja negara harus menjamin kehidupan materi mereka. Ini dapat 
memberi motivasi lebih pada mereka meski tugas mereka tidak 
ditujukan semata untuk memperoleh materi, tetapi merupakan 
ibadah yang mempunyai nilai tersendiri di sisi Allah SWT. Betapa 
besar jasa para pendidik yang hingga ada ungkapan: "Guru adalah 
pahlawan tanpa tanda jasa". Tentu saja pengabdian mereka hams 
mendapat penghargaan, dan ini merupakan tanggungjawab 
negara. 



E. Kesimpulan 

Setiap orang tua muslim pasti mendambakan anak-anaknya 
menjadi anak yang shalehlshalehah. Hal itu hanya dapat diraih 
dengan memberi mereka pendidikan yang berlandaskan pada 
ajaran Islam mulai dari usia dini. Pendidikan anak pada usia dini 
ini semestinya menjadi prioritas perhatian orang tua. Karena 
anak pada usia dini sedang mengalami pertumbuhan pesat, 
terutama pertumbuhan kecerdasannya (the golden age). 

Pendidikan dimulai dari rumah tangga, sekolah, dan juga 
dalam masyarakat. Rumah tangga, terutarna orang tua, harus 
menjadi teladan ke arah pembentukan pribadi anak 
shaleh/shalehah. Guru di sekolah hams  membelajarkan anak- 
anak didiknya dengan landasan ajaran Islam juga. Seorang Bapak 
atau ibu hams memperhatikan lingkungan yang akan dimasuki 
oleh anak-anaknya dalam pergaulan. 

Pengalaman pembelajaran anak pada usia dini akan 
menjadi pengalaman yang yang tidak akan terlupakan oleh anak. 
Belajar diwaktu kecil bagai mengukir di atas batu dan belajar 
diwaktu tua bagai melukis di atas air. 
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