
DINAMIKA KEBERAGAMAAN ANAK   

PEMELUK AGAMA MINORITAS DI KECAMATAN LANGSA KOTA, 

KOTA LANGSA, DAERAH ISTIMEWA ACEH 

. 

Oleh: SITI MAGHFHIRAH      

NIM : 19204032013 

 

 

 

TESIS 
 

 

Di ajukan kepada pembelajaran Magister (S2) 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) 

Pembelajaran Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

 

YOGYAKARTA  

2021 



i 

 

 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 
 

  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       - 

  



vi 
 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

Kepada Yth,  

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah  

Dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta  

 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang 

berjudul:  

PERKEMBANGAN KEBERAGAMAAN PADA ANAK  

PEMELUK AGAMA MINORITAS 

 (STUDI KASUS DI TK KECAMATAN LANGSA KOTA,  

KOTA LANGSA, ACEH) 

Yang ditulis oleh :  

Nama   : Siti Maghfhirah 

NIM   : 19204032013 

Jenjang  : Magister (S2) 

Program Studi  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah sapat di ajukan kepada pembelajaran 

Magister (S2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN sunan Kalijaga untuk 

diujikan dalam rangka memperolah gelar Magister Pendidikan (M.Pd) 

Wassalamu’alaikum wr.wb  

       Yogyakarta,    Juli 2021 

 

 

Dr. H. Suyadi, M.A 

NIP: 19771003 200912 1 001 



vii 
 

MOTTO 

 

 َوَسَخُط َاللَِّه ِفي َسَخِط َاْلَىاِلَذْيِن ,ِسَضا َاللَِّه ِفي ِسَضا َاْلَىاِلَذْيِن

Kemanapun kakimu melangkah, restu dan ridho Ibu yang paling utama. Tiada 

yang lebih mujarab selain do‟a orang tua terutama Ibu  

HR. At-Tirmidzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

KATA PERSEMBAHAN 

 

 

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK 

 

 

Almamater Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ABSTRAK 

 

 Siti Maghfhirah, NIM 19204032013, Perkembangan Keberagamaan Pada 

Anak Pemeluk Agama Minoritas (Studi Kasus Di Tk Kecamatan Langsa Kota, 

Kota Langsa, Aceh). Tesis, Program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui bentuk perkembangan agama pada 

anak minoritas, (2) Mengetahui agama minoritas menjadi faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak, (3) Bagaimana agama minoritas berimplikasi pada perkembangan 

agama anak. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu melalui tahapan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data berdasarkan hasil 

reduksi dan display data yang dilakukan baik secara manual ataupun hasil dari 

pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak (software) NVivo 12.   

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan. Yakni meliputi (1) 

Bahwa untuk mengetahui konsep dinamika agama pada anak minoritas harus 

dilakukan Untuk melihat perkembangan anak yang beragama minoritas implikasi 

yang ditemukan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor 

pendukung mencakup pada sarana dan fasilitas sekolah, faktor guru, serta faktor 

lingkungan. Sedangkan faktor penghambat perkembangan anak meliputi pada 

faktor siswa dan faktor orang tua.  (2) Agama minoritas tidak menjadi faktor yang 

mempengaruhi perkembangan setiap peserta didik disekolah, penerapan 

pembelajaran pada kelas sentra ibadah. Dalam melihat perkembangan agama pada 

anak minoritas, seorang guru memiliki beberapa strategi yang bisa dicapai 

diantara nya melalui metode bercerita, metode bernyanyi, metode karya wisata, 

metode bersyair, metode pembiasaan, metode bermain, dan metode diskusi.  (3) 

Agama minoritas berimplikasi pada perkembangan agama anak bisa terlihat dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi konsep pembelajarannya. setiap kegiatan 

yang dilakukan dilingkungan sekolah harus lengkapi dengan fasilitias belajar dan 

media pembelajarannya. Karena sekolah selalu memperhatikan peserta didik tanpa 

membeda-bedakan agama yang dianut nya. Bentuk perhatian dan kepedulian 

seorang guru akan menjadikan anak merasa nyaman dan aman walaupun ketika 

melakukan kegiatan bersama anak yang berbeda agama dengan peserta didik 

lainnya 

Kata Kunci : Dinamika Keberagamaan, Anak Pemeluk Agama Minoritas 
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ABSTRACT 

 

Siti Maghfhirah, NIM 19204032013, Development of ReligiousNess in 

Children of Religious Minorities (Case Study In Tk District Langsa Kota, 

Langsa City, Aceh). Thesis, Master Program in Early Childhood Islamic 

Education Faculty of Tarbiyah Science and UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2021.  

The study aims: (1) Knowing the form of religious development in 

minority children, (2) Knowing a minority religion to be a factor that 

influences child development, (3) How religious minorities have implications 

for the development of children's religion. 

The results of this study show three conclusions. Namely covering (1) 

That to know the concept of religious dynamics in minority children must be 

done to look at the development of children who are religious minorities 

implications found there are supporting factors and inhibitory factors. 

Supporting factors include school facilities and facilities, teacher factors, as 

well as environmental factors. While the factors inhibiting child development 

include student factors and parental factors.  (2) Religious minorities are not a 

factor that affects the development of every student in school, the application 

of learning in the class of worship centers. In looking at the development of 

religion in minority children, a teacher has several strategies that can be 

achieved, including through storytelling methods, singing methods, tourist 

methods, watering methods, habituation methods, play methods, and 

discussion methods. (3) Religious minorities have implications for the 

development of children's religion can be seen from several factors that 

influence the concept of learning. Every activity carried out in the school 

environment must be complete with learning facilities and learning media. 

Because the school always pays attention to students without discriminizing 

the religion it embraces. The form of attention and care of a teacher will make 

children feel comfortable and safe even when doing activities with children 

who are different religions with other 

Learners Keywords: Dynamics of Religiousness, Children of Minority 

Religions 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dikembangkan Tidak dikembangkan ا

 ba' B Be ب

 ta' T Te ت

śa' s ث   es (dengan titik di 
atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H  ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż zet (dengantitik di ر
atas) 

 ra' R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 syin Sy Esdan ye ش

 Şad S  es (dengantitik di ص
bawah) 

 Dad D  de (dengantitik di ض
bawah) 

 Ţa T  te (dengantitik di ط
bawah) 

 za'    zet (dengantitik di ظ
bawah) 

 ain „ Komaterbalik di atas„ ع

 gain G Ge غ

 fa' F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 mim M Em م

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

ditulis Muta‟aqqidi متعّقذين  n 

 ditulis „iddah ةعذ

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis Hibbah بةھ

 ditulis Jizyah جضية

 

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) Bila diikuti kata sandang “al” serta 

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t. 

Ditulis Zaka لفطشةاكاص  tulfit ri 

 

D. Vokal Pendek 

 ِ Kasrah ditulis I 

 َ fathah ditulis a 

 ُ dammah ditulis u 
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E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 لیةھجا
Ditulis 

a  

ja hiliyah 

fathah + ya’ mati 

 يسعً
Ditulis 

a  

yas’a  

kasrah + ya’ mati 

 كشيم
Ditulis 

i   

kari  m 

dammah + wawumati 

 وضفش
Ditulis 

u  

furu  d 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya‟ mati 

 بینكم
Ditulis 

Ai 

bainakum 

fathah + wawumati 

 لقى
Ditulis 

Au 

Qaulun 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisah dengan 

Apostrof 

 Ditulis a'antum نتمأأ

لئن ت عذأ

 شكشتم

Ditulis 

Ditulis 

u‟iddat 

la‟insyakartum 

 

H. Kata Sandag Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

Ditulis al-Qur‟a آنلقشا  n 

Ditulis al-Qiya طلقیاا  s 
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2. Bila diikuti Hurif Syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya. Serta menghilankan huruf I (el)-nya. 

Ditulis awi al-furu وضلفشرو ا     

 Ditulis ahl as-sunnah لسنةا لھا

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis   awi al-furu وضلفشرو ا     

 Ditulis ahl as-sunnah لسنةا لھا
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Melalui kehidupan pada lingkungan bermasyarakat, pasti setiap manusia 

sangat sering menemui kelompok kekerabatan pada kehidupan beragama 

minoritas dan mayoritas. Minoritas dan mayoritas memiliki perbedaan arti. 

Minoritas adalah suatu kelompok golongan yang jumlah warganya jauh lebih 

sedikit apabila dibandingkan melalui golongan kelompok lain dalam 

perkumpulan masyarakat sehingga didiskriminasi oleh golongan yang lebih 

besar. Sedangkan mayoritas adalah sebuah kelompok atau perkumpulan yang 

jumlah orangnya terbanyak dan memperlihatkan ciri tertentu dalam mencapai 

suatu kemenangan baik dalam kehidupan ataupun saat mengejar popularitas 

(popularity)
1
.  

Kehidupan suatu  kelompok mayoritas pada masyarakat yaitu sebuah 

kelompok yang memiliki peran kekuasaan lebih besar dan mampu 

mengontrolnya secara baik dan benar menurut dari hasil kesepakatan. 

Kelompok mayoritas merupakan pengaturan (setting) institusi yang berbeda 

tetapi memiliki keteguhan. Pengaturan (setting) institusi lebih mengarah 

kepada hal-hal yang di anggap sangat penting, terutama dalam hubungan 

timbal-balik dan saling mempengaruhi. Hubungan-hubungan yang saling 
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mempengaruhi dalam kehidupan bisa dilihat dari penyelenggaraan terhadap 

sebuah perintah dan larangan, agama, pendidikan, pekerjaan (ekonomi).  

Hal yang sering ditemui problem yang terjadi pada kelompok minoritas 

masih membentuk sebuah sanggahan bagi negara-negara demokrasi, 

diantaranya seperti negara Thailand. Di negara Thailand terus terjadi nya angka 

peningkatan kekerasan terhadap minoritas terutama pada perbedaan agama dan 

keyakinan memperlihatkan keadaan yang mencemaskan serta membahayakan 

pada integrasi bangsa. Kehidupan kelompok minoritas sangat minim terhadap 

akses sumber daya, hak istimewa (privillase) bahkan tidak bisa memiliki 

peluang dalam mendapatkan kekuasaan pada lingkungan minoritas. Maka dari 

itu ini merupakan sebuah ketidaksinambungan pada kekuasaan serta hal ini 

mampu mendorong perdebatan dan kesalah fahaman pada lingkungan 

mayoritas dan minoritas
2
.  

Kehidupan demokrasi pada sebuah kelompok mayoritas sangatlah 

dibutuhkan. Kehidupan demokrasi akan lebih mudah dipandang sebagai 

rujukan cara bagi jalan kekerasan dan separatisme. Separatisme adalah suatu 

gerakan yang bersifat mengarahkan, dan menghancurkan dari berbagai 

kelompok perkumpulan yang memiliki niat untuk menghancurkan sebuah 

perkumpulan. Dalam perkumpulan masyarakat terutama yang berada di daerah 
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Aceh, memiliki berbagai macam kehidupan suku budaya, agama, ekonomi dan 

sosial politik
3
.  

Jika dilihat dari sisi yang berbeda beraneka ragam agama dan kultur 

budaya yang terdapat di Aceh merupakan sebuah faktor untuk empersatukan, 

mengajak untuk saling mempererat persaudaraan dari berbagai suku, budaya 

dan agama. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, beberapa perbedaan yang hadir 

akan menjadi faktor konflik baik pada skala vertikal atau horizontal. Provinsi 

Aceh, daerah ini menjalankan penerapan hukum Syariat islam yang ketat dan 

hanya bagi umat Islam yang berada pada provinsi Aceh baik dari wilayah 

kecamatan aaupun perkotaan.  

Tetapi, hukuman syariat yang dijalankan didaerah Aceh ini tidak 

diberlakukan bagi seseorang yang tidak beragama Islam. Namun, penduduk 

yang berada didaerah Aceh dan bukan beragama Islam (non-muslim) ataupun 

bagi kaum perantau yang datang, sudah sepantasnya saling memuliakan 

ketetapan Syari‟at Islam yang berlangsung dan sudah ditetapkan di provinsi 

Aceh itu sendiri.  

Penghayatan pada agama islam dalam jangka Panjang di daerah Aceh 

mencerminkan sebuah budaya dengan adat melalui para ulama. Di jelaskan 

pada UU no 44 tahun 1999 Budaya Aceh dikembangkan, dilestarikan, melalui 

adat bak poteumeureuhom, hukom bak syah kuala, qanun bak putro phang 
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serta perwujudan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat daerah 

Aceh. Hingga akhirnya Aceh di kenal menjadi daerah Serambi Mekah.  

Masa Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan bahwa daerah Aceh 

memiliki sebuah tradisi khusus tersendiri, diantara nya dapat dilihat pada 

aturan syariat islam nya dan tidak ada kewajiban serta perbedaan diskriminasi 

mengenai kelompok masyarakat yang menganut agama non muslim minoritas. 

Dukungan tradisi ini dinyatakan dengan kesukarelaan terjadi. Provinsi Aceh 

memiliki hubungan mayoritas dan minoritas agama sangat terjalin erat, dilihat 

dari pertikaian sisi bahwa konflik yang pernah terjadi di Provinsi  Aceh ini 

bukan karena agama, tetapi karena pada masa itu rakyat aceh diperlakukan 

dengan berbeda oleh negara Indonesia
4
.  

Provinsi Aceh mengajarkan kepada masyarakat nya untuk saling memiliki 

sikap tolerasni terutama pada bidang keagamaan. Karena, Aceh merupakan 

daerah modal bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kemerdekaan para ulama melalui fatwa dan ulama yang berjuang dan 

berkorban untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

Toleransi keagaaman di Aceh sangatlah tinggi, ini semua karena setiap ada 

nya kajian-kajian pada shalat jumat atau acara besar hari keagaam lainnya 

seorang ustadz menjelaskan bahwa “Agama islam melarang segala tindakan 

berdiskriminasi. Agama islam benar-benar mengarahkan setiap umatnya akan 

memiliki sikap saling bertoleransi, menghargai antara kelompok penganut 
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lainnya, alangkah indahnya jika kita bisa bersikap toleransi terhadap sesama 

makhluk tanpa membedakan agama, ras dan golongan lainnya”. Berkaitan 

dengan hukum Syariah yang dijalankan di Provinsi Aceh, kerukunan umat 

beragama menjadi syarat mutlak keberlangsungan persatuan Indonesia.  

Karena, pluratis agama potensil menimbulkan ketegangan. Padahal ajaran 

Islam bersifat universal, inklusif, serta mengayomi perbedaan agama. Ilmu 

antropologi tidak berdiskusi mengenai aturan syariat yang dilakukan oleh 

pemeluknya, melaikan jika dilihat dari sudut pandang perilaku kehidupan 

orang beragama yang tampak dari setiap para penganut agama. 

Ilmu antropologi menjelaskan secara khusus bahwa tidak boleh jika ada 

yang berani mempersoalkan masalah agama yang dianut oleh seseorang apakah 

itu benar atau tidak. Karena setiap agama  yang dianut oleh seseorang memiliki 

tujuan yang sama pada pencipta-Nya masing-masing. Keyakinan itu dipercayai 

agar dari setiap kelompok atau perkumpulan mampu memberikan dan 

menciptakan perdamaian dan kasih sayang diantara para manusia
5
. Al- Quran 

memberi perintah, larangan, serta tuntunan yang menata hubungan antar umat 

berbeda agama secara proporsional pada ayat berikut ini :  

َوَلا َتُسبُّىا الَِّزْيَن َيْذُعْىَن ِمْن ُدْوِن الّلِٰه َفَیُسبُّىا الّلَٰه َعْذًواۢ ِبَغْیِش ِعْلٍمۗ َكزِٰلَك َصيَّنَّا ِلُكلِّ ُامٍَّة َعَمَلُهْمۖ ُثمَّ 

ي َسبِِّهْم مَّْشِجُعُهْم َفُیَنبُِّئُهْم ِبَما َكاُنْىا َيْعَمُلْىَن  ِالٰ
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“Dan jangan lah kamu memaki sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 

memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan. 

Demikianlah kami jadikan setiap ummat menganggap baik 

pekerjaan mereka. Kemudian kepada TUhan merekalah 

Kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa 

yang dahulu mereka kerjakan (Q.S al-An‟am: 108)” 

Cerminan dari perdamaian ditunjukkan melalui sikap toleransi tidak hanya 

di Aceh saja melainkan mampu ditunjukkan pada pada  hubungan sosial 

kehidupan  umat beragama pada bidang keagamaan di Indonesia sangatlah 

kompleks. Sehingga, jika terdapat konflik yang bernuansa keagamaan ketika 

dilihat dari sudut pandang umat beragama, terutama pada penganutnya berasal 

dari kelompok agama yang berbeda-beda haruslah diperhatikan kembali dari 

segi budaya dan kultural pada adat daerah masing-masing.  

Jika orang-orang hanya melihat dari perspektif agama, dapat 

dipastikan seseorang yang menilai keyakinan pada agama seseorang seperti itu 

akan menjadi orang yang gagal dalam memahami gerakan dinamika kehidupan 

antara perkumpulan sosial keagamaan. Agama merupakan sebuah keyakinan 

teguh umat manusia dimuka bumi.  

Agama menjadi sebuah pegangan baik pada kepercayaan dan 

kehidupan masyarakat. Agama menjadi kepercayaan yang benar-benar wajib 

dalam kehidupan manusia itu sendiri dan kehidupan agama akan menjadikan 

akidah dalam diri manusia sangat berpengaruh terhdapat pencapaian ilmu 

pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Memepelajari ilmu agama akan 

menjadi tuntunan hidup yang bisa memberikan kebebasan manusia dari 

pebuatan curang dan kemunafikan seseorang.  
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Aspek penilaian yang terkandung dalam pembelajaran agama sejalan 

pada fitrah manusia seutuhnya sebagai makhluk beragama. Setiap makhluk 

yang terlahir didunia memiliki pedoman agama sebagai arahan dasar 

berperilaku dalam soal-soal pendidikan lain dan naungan perjalanan 

kehidupan
6
. Dalam kehidupan umat beragama terdapat visi-misi yang akan 

mempererat sekumpulan kelompok tersebut. Membangun visi-misi yang sama 

pada masyarakat sangatlah penting.  

Pada visi-misi tidak ada dibedakan antara umat beragama mayoritas dan 

minoritas. Bahkan dalam sebuah kehidupan masyarakat pluralisme akan 

mempermudahkan jika, agama menjadi alasan dan mengandung unsur terkuat 

dalam masyarakat itu sendiri
7
. Pola fikir ideal state dirumuskan pada tiga 

peringkat nilai, yaitu nilai asasi, prinsip (nilai menengah) dan norma (nilai 

khusus).  Dalam konteks kehidupan umat beragama, tujuan syariat harus 

mampu mewujudkan kemaslahatan nya melaluiui lima prinsip. Diantara nya 

yaitu :  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Prinsip kehidupan umat beragama 
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Pemahaman masyarakat pluralisme dikaitkan supaya tidak memudahkan 

untuk timbul tekanan serta pertikaian yang mengarah pada kehidupan intern 

baik secara ruang lingkup kelembagaan mampun secara ruang lingkup 

masyarakat luas.  Seharusnya manusia yang terlahir didunia dalam keadaan 

hidup, harus memiliki sikap keyakinan pada sudut pandang ajaran agama yang 

diyakininya. Ruang lingkup agama bisa diartikan sebagai suatu  kepercayaan 

semata-mata, tetapi agama merupakan proses wujud kehidupan yang 

kompensasi dari pemeluknya saat mengarahkan aktivitas-aktivitasnya setiap 

hari. 

Melalui sebuah keprcayaan umat yang memeluk agamaan yang 

diyakininya, aktivitas setiap insan akan lebih terkendali, serta akan memiliki 

kemampuan dalam  menciptakan  kedekatan jalinan pada setiap insan manusia 

dan sang pencipta. Segala aktivitas, pekerjaan, kelakuan yang dijalankan dari 

setiap kelompok manusia termasuk bagian bentuk ungkapan keagamaan. 

Kelompok insan yang beragama muslim saat menerapkann masing-masing 

kegiatan keagamaannya,  memiliki jarak perbedaan dengan orang-orang yang 

beragama Kristen, Budha, Konghucu, dan sejenis itu pada pengikut agama 

lainnya.  

Pernyataan yang dirujuk melalui dekadensi nilai keagamaan. Maka, akan 

dijadikan sebagai fundamental untuk ditelusuri secara mendalam untuk 

mengetahui apakah terdapat permasalahan yang dimiliki oleh setiap insan 

manusia dalam mengungkapkan kepercayaannya kepada sang pencipta. 

Karena, setiap insan manusia yang dilahirkan memiliki konsep keagamaan 
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yang diutarakan melalui rasa ketergantungan (sense of depende), perlindungan 

(security), capaian pada pengalaman baru (new experience), capaian yang 

berkenaan dalam mendapatkan tanggapan (respon), serta capaian untuk 

dikenali (recognition)
8
 

Kepercayaan dan keyakinan telah membentuk komponen dari wujud 

peradaban budaya, melainkan keagamaan umumnya semata-mata dikenal 

seperti koordinasi akidah yang dipercayai melalui seluruh ketetapan yang 

diakui tanpa harus menjalankan catatan yang bermakna tentang agama. 

Kejadian melalui dua dekade belakangan ini, kepercayaan pada sebuah 

keyakinan sudah bisa diberi pendapat sebagai keilmuan melalui beraneka 

ragam pada prosedur dan strategi.  

Profesionalisme dalam  keyakinan umat beragama menjadi sebuah 

landasan jalinan kehidupan bathiniyah yang saling berhubungan pada 

kelompok manusia, fikirannya serta sang pencipta-Nya. Seorang manusia 

ketika bertemu dengan individu yang lain akan mengamati pengetahuan akidah 

keagamaan yang beraneka ragam. Peristiwa ini terjadi karena kegiatan ritual 

akidah pada keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu saat 

memohon kepada sang pencipta pada pertemuan secara lahiriyah dan 

bathiniyah berbeda-beda. Kemudian masing-masing individu dapat 

menguraikan tahapan-tahapan melalui kejadi secara nyata yang berkaitan 

dengan sistem-sistem pemikiran serta kepribadiannya. 
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Tahapan perasaan yang saling berkaitan dengan sistem perasaan manusia 

bisa dilihat dari kelakuan sosial secara langsung bersama kumpulan-kumpulan 

orang disekeliling nya akan berbeda. Pengetahuan ruang lingkup keagamaan 

dikaji pada tiga bentuk ungkapan, antara lain merupakan keahlian pada sebuah 

kepercayaan melalui wujud pemikiran, pegalaman keyakinan agama pada sikap 

dan perilaku, serta profesionalisme agama dalam wujud sebuah keyakinan. 

Pengalaman yang difahami pada hal ini berkaitan dengan suatu kebiasaan yang 

menjadi bentuk yang khas (konservatif). Tetapi, konsisten terhadap kesadaran 

umat beragama. 

Melalui kesadaran pada manusia, setiap individu mengakui bahwa 

manusia memiliki pengalaman yang nyata dan dapat difahami dengan 

menggunakan tahapan, ciri-ciri tertentu yang diungkapkan melalui ekspresinya. 

Sebuah ekspresi yang terungkap melalui gambaran, kelakuan berbentuk 

permohonan, dan  keyakinan pada kepercayaan memiliki ketentuan hukum 

yang wajib ditaati dari seluruh pemeluknya. Kepercayaan pada keagamaan 

mempunyai tahapan tersendiri supaya ikatan yang tersusun antara setiap 

manusia sebagai makhluk  dan tuhan sang maha pencipta-Nya bisa dirasakan
9
.   

Tidak hanya akan menjadi sesuatu yang bersifat abstrak melalui 

peribadatan, melainkan melalui perintah-perintah sang maha pencipta setiap 

makhluk ciptaan Allah pasti mempunyai cara dan kesempatan  untuk bisa 

memiliki komunikasi langsung melalui ibadah yang diyakinnya. Melalui 
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sebuah keyakinan dari setiap masing-masing agama, manusia dituntut untuk 

harus merasakan aktivitas yang dikerjakan dari setiap masing-masing individu.  

Bermacam-macam pandangan melalui keagamaan, beraneka ragam pula 

agama yang dianut oleh manusia dan beraneka ragam pandangan hidup sesuai 

dengan penilaian diri manusia, terutama pada masyarakat di Aceh. Provinsi 

Aceh sangat khas akan mayoritas pendudunya beragama muslim, tetapi tidak 

jarang di provinsi Aceh juga terdapat masyarakat yang menganut agama 

Konghucu, Kristen, Budha. Perjalanan kehidupan sosial sehari-hari masyarakat 

di provinsi Aceh, konsep mayoritas dan minoritas itu sangat berkaitan dengan 

agama, kultur budaya, ras dan suku bangsa.  

Kehidupan kaum minoritas non muslim, standar nya dituntun melalui 

bukti-bukti normatif islam ataupun pelaksanaan terkemuka penguasa muslim 

yang dibakukan proteksi dan diperlakukan setara dengan kelompok islam, dan 

semata-mata setiap warga negara statusnya harus dilindungi dan tidak ada yang 

merasa  kehidupannya untuk lebih unggul dari warga negara lain
10

.  

Profesionalisme kehidupan umat beragama merupakan perspektif setiap 

insan saat menafsirkan keyakinan agamanya. Kehidupan beragama tidak cuma 

difahami sebagai metode dalam sebuah harapan. Keberadaan ruang lingkup 

dalam sebuah keyakinan merupakan proses dan cara berasumsi seseorang saat 

mengerti ketentuan-ketentuan dan wewenang pencipta yang difahami nya. 

Keberadaaan pada sebuah keyakinan memiliki kapasitas besar yang berguna 
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dalam menempuh arahan kepada setiap insan agar selamanya berada diarah 

yang sesuai dengan kiblatnya.  

Jika diperhatikan, kepercayaan merupakan sebuah petunjuk dalam 

menjalankan kehidupan. Dilihat dari perkembangan sejarah, dalam 

menjalankan kehidupan umat beragama terutama pada dunia pendidikan, setiap 

sekolah pasti akan menjelaskan secara detail bagaimana kehidupan umat 

beragama di daerah tempat tinggal.  

Kehidupan umat bergama dan keyakinan yang dimiliki dari setiap 

manusia wajib difahami setiap makhluk dimuka bumi ini. Pemahaman tentang 

keyakinan yang dianut dalam diri seseorang sudah haruus dikenalkan pada 

anak usia dini, dimulai dari usia pra-sekolah. Keyakinan yang dikenalkan 

melalui ruang lingkup dunia pendidikan anak usia dini telah membentuk 

sebuah ketertarikan dalam dunia Internasional, yaitu pada konferensi 

musyawarah serta perkumpulan  edukasi dunia sejak tahun 2000 di Dakkar 

Senegal.  

Hasil dari musyawah ini menemukan enam konvensi yang menjadi 

konteks gerakan evaluasi pendidikan yang berguna kepada semua (The Dakkar 

Frame Work Fo Education fo All) dan beberapa diantara nya menyebutkan : 

“Memperdalam serta menyesuaikan kelengkapan penyelenggaraan pendidikan 

anak usia dini (PAUD) pada ruang lingkup anak-anak  dimasa Golden Age 
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anak sangat baik jika dilihat dari beberapa pengasuhan terdapat pola asuh pada 

anak yang benar-benar  pilu dan tidak berhasil
11

.  

Pendidikan akan menjadi wadah yang paling penting pada kehidupan 

bangsa. Karena melalu bangsa yang memiliki pendidikan yang tinggi dan luas 

akan menentukan nasib-nasib masyarakat pada waktu yang akan datang. Secara 

global terbukti bahwa jika seseorang berpendidikan maka tingkat karakter, 

attitude, wawasan dan tingkat pendapatan nya semakin baik. Seperti yang terisi 

pada peraturan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang 

menjelaskan bahwasan nya :  

“Edukasi pembelajaran akan dijadikan sebagai pedoman usaha yang 

dilakukan secara nyata dan tersusun dalam mewujudkan lingkungan 

belajar serta kegiatan pembelajaran supaya murid-murid bisa aktif  

dalam menumbuhkan kemampuan dalam diri senndiri  dan mampu 

mengkolaborasikan kekuatan spiritual keagamaan, pengawasan pada 

diri, kepribadian, keahlian, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.12 

Akan tetapi, perkembangan ditahap selanjutnya setelah era pembaharuan 

Indonesia sudah memasuki pada barisan Kawasan daerah yang stabil 

kerakyatannya kemudian lingkup Pendidikan anak usia dini (PAUD) masuk 

pada bagian Undang-Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14 yang 

berkomitmen hingga “Pengajaran dalam dunia pendidikan anak usia dini 

(PAUD) mewujudkan suatu usaha pembinaan yang dapat ditunjukkan kepada 

masing-masing anak dari sejak lahir sampai anak berusia enam tahun.  
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Konsep pengajaran pada anak usia dini (PAUD) pembinaannya 

dilakukan melalui pemberian pemberian rangsangan pendidikan yang berguna 

membantu fase pertumbuhan dan perkembangan setiap anak, melalui 

pengenalan perkembangan fisik jasmani dan jiwa rohani nya. Perkembangan 

dan pertumbuhan dari setiap anak dilakukan agar anak memiliki kesiapan 

secara fisik dan mental ketika menempuh pendidikan selanjutnya”
13

.  

Melalui pasal 28 menjelaskan bahwa “Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

bisa diselenggarakan melalui jenjang Pendidikan formal, diantaranya seperti 

tempat penitipan anak (TPA), Kelompok bermin (KB), dan taman kanak-kanak 

(TK) atau Raudathul Athfal (RA), Arahan pembelajaran wajib yang 

dikhususkan untuk seluruh anak yang berusia 0-6 tahun ini dilakukan untuk 

membentuk pendidikan yang terjadi dalam keluarga serta sebuah kewajiban 

pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungannya.  

Maka dari itu pendidikan yang diajarkan sejak dini, orang tua harus 

mendukung dalam rangka menjadikan setiap anak didik menjadi tonggak 

dalam pembangunan potensi manusia yang dapat dikembangkan dalam 

mencerahkan masa depan dan berguna untuk setiap anak mampu menghadapi 

perkembangan sesuai dengan masanya, yaitu pada seluruh kehidupan bangsa 

Indonesia  yang memiliki sifat keberagamaan dan kerakyatan karakter sikap, 

dan kepribadian melalui toleransi yang beragam.   

Ketika menjalankan pendidikan sesuai kelompok anak usia dini 

mengajarkan pada setiap peserta didik terutama yang sudah memasuki usia 
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sekolah taman kanak-kanak (TK) pada tahapan-tahapan keyakinan yang 

dipercayai dari setiap manusia, kitab yang diyakini dari setiap umat bergama 

sangat lah penting. Seiring berjalannya waktu pemahaman anak akan makna 

kesatuan dan kerukunan pemeluk keyakinan melahirkan sebuah harapan 

melalui hidup setiap orang
14

.  

Aktivitas sehari-hari anak ketika disekolah mulai memahami dan berfikir 

untuk melakukan interaksi dengan nyata dan bersama  kelompok orang-orang 

yang memiliki perbedaan, memiliki pendirian dan keyakinan yang berbeda 

disekitar lingkungan yang dikunjungi. Jika setiap anak telah memahami bahwa 

pada karakter berfikirnya dimulai dengan cara memahami tentang keagaman, 

maka setiap pendidik dan orang tua saling memberi pemahaman bahwa selain 

keyakinan yang dipercayai, terdapat kitab harus dibaca, diyakini dan cara 

pandang yang berbeda dari setiap agama yang dianut oleh seseorang.  

Kehidupan keagamaan yang baik terlihat jelas dalam diri anak dan 

dipengaruhi pada lingkungan keluarga. Ayah dan ibu terus menerus memberi 

pemahaman hingga kepedulian melalui kegiatan sehari-harinya melalui  

kegiatan yang nyata dan dapat dicontoh, terutama dalam melakukan ritual 

keagamaan. Kegiatan ritual keagamaan ini tergantung agama yang dipercayai 

oleh keluarga masing-masing. Pengenalan kegiatan pada anak diantara nya 

seperti kegiatan sholat, membaca alqur‟an, ibadah puasa.  

Melalui penerapan kegiatan-kegiatan bermacam jenis, setiap makhluk 

akan melihat dan mencontohkan kelakuan yang dikerjakan melalui kelompok-
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kelompok orang terdekat terutama yang pertama dilihat dari ayah dan ibu 

ketika berada dirumah. Kepedulian dan kasih sayang akan cukup 

mempengaruhi masa perubahan pada seseorang pada fase kemudian nanti.  

Didasarkan melalui pola asuh yang baik pada orang tua, anak akan 

berkembang membentuk pribadi yang cerdas serta kreatif melalui situasi pasti, 

diibaratkan seperti dalam mengungkapkan cerita, mau membantu, memiliki 

tata krama pada orang sekitarnya. Demikian pula jika ayah dan ibu tidak 

memperdulikan keinginan setiap anaknya terutama kepentingan pada 

kepedulian serta rasa cinta, kepentingan melalui kehidupan yang damai, 

kepentingan agar mendapatkan kebahagiaan,  dan juga meskipun melalui cara 

yang berlebih.  

Dalam fase ini orang tua dan guru harus benar-benar saling bekerja sama 

bagaiaman cara menerima penjelasan yang mudah difahami secara baik dan 

sungguh-sunguh kepada anak yang pada masa usia dini rasa ingin tahu tentang 

pengalaman yang ditemukan sehari-hari semakin meningkat. Pada fase 

perkembangan ini setiap anak belum terlalu termotivasi atau tidak meyakinkan 

kesadaran agama yang diketahui setiap agama itu adalah sama. Karena, kita 

sama-sama mengerjakan ibadah shalat, kita sama-sama membaca kitab suci, 

kita sama-sama pergi ke rumah ibadah. 

Setiap orang tua dan guru harus benar-benar memberi pemahaman 

kepada setiap peserta didik baik pada anak yang beragama mayoritas maupun 
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yang beragama minoritas.
15

 Apalagi dimasa sekarang, keyakinan dipandang 

kecil melalui sifat seseorang yang sangat dibutuhkan melalui perjalanan 

aktivitas manusia, secara keseluruhan (universal) setiap makhluk ingin 

membaktikan dirinya  kepada sang pencipta Tuhan yang maha agung melalui  

rasa cinta dan mencintai Tuhan yang ditafsir bagaikan dzat yang mempunyai 

kekuasaan tertinggi.  

Sikap toleransi berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

menjadi bagian dari karakter sifat atau sikap yang saling menghargai, 

membiarkan, memperbolehkan  dalam memberi pendapat, serta pandangan 

ketika sebuah kepercayaan, kelakuaan, dan kebiasaan terjadi. Sikap toleransi 

juga sering  memiliki perbedaan pendapat dengan kepercayaan pada sendiri 

atau dorongan sistem yang memiliki aturan pada ketetapan hati (kepercayaan) 

dan cara beribadah nya pada sang pencipta yang Maha kuasa dan tata kaidah 

yang sangat berkaitan melalui sosialisasi antara setiap umat.  

Sikap toleransi merupakan sebuah cara penghormatan, pujian, dan 

penghargaan tentang keragaman yang sangat luas melalui ciri kebudayaan dari 

berbagai dunia
16

. Diungkapkan pada bentuk ekspresi dalam diri dan konsep 

hidup sebagai manusia, situasi itu sangat dijaga melalui berbagai sumber ilmu 

pemahaman, transparansi, hubungan komunikasi, jiwa serta keleluasaan 

berfikir pada sebuah akidah yang dipercayai. Melalui sikap toleransi 

merupakan  lambang keharmonisan melalui variasi  yang meluas   

                                                           
15

 Muhammad Izzudin Taufiq, Panduan Lengkap Dan Praktis Pembelajaran Agama 
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Memberi pemahaman agama minoritas kepada anak yang beragama 

mayoritas menjadi tantangan yang besar bagi guru. Pembelajaran yang dikaji 

anak usia dini tidak bisa menggunakan pembelajaran yang abstrak, melainkan 

pembelajaran yang konkrit. Pembelajaran yang konkrit pada pengenalan agama 

minoritas jika dalam lingkungan sekolah itu tidak ada anak yang beragama 

mayoritas akan sangat sulit di fahami oleh anak.  

Dengan kata lain dinamika keberagamaan diterapkan melalui 

pembelajaran pada keyakinan yang dianut oleh masing-masing orang melalui 

tabiat keyakinan  yang diyakini oleh masing-masing orang memiliki fungsi 

bagaikan bentuk penilaian pembelajaran tertinggi yang berisi aturan-aturan 

tertentu. Secara global konsep dinamika memiliki ketentuan dari setiap 

keyakinan keagamaan akan dijadikan sebagai kerangka dan acuan dalam 

memahmi kehidupan agamanya, bagaiaman cara bertingkah laku dan memiliki 

karakter yang baik dalam menjalankan tujuan pada keyakinan yang 

dianutnya
17

.  

Kehidupan umat beragama sangat memahami norma-norma yang ada 

dalam kepercayaan yang diyakini untuk memotivasi setiap pemeluknya dalam 

menjalankan kehidupan secara berdampingan meski berbeda agama. Melalui 

penjelasan ini, bahwasannya sebuah keyakinan agama setiap insan mampu 

menjadi konsekuensi ketika mempererat kelompok masyarakat. Sehingga 

keyakinan memiliki kesenjangan, jika hubungan solidaritas dan persaudaraan 
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melemah dan tidak akrab, Karena sikap fanatic dari beberapa kelompok dalam 

kehidupan masyarakat yang beraneka ragam mampu menjadi imbas dalam 

mengikat persaudaraan,  

Dengan demikian, melalui latar belakang yang telah diceritakan, tentunya 

permasalahan ini tidak bisa terjadi begitu saja. Seorang guru harus bisa 

menjelaskan secara khusus kepada masing-masing peserta didik, bahwa kita 

sebagai masyarakat Bangsa Indonesia memiliki beberapa kepercayaan agama 

di negara kita, setiap kepercayaan meyakini pemahaman yang berbeda-beda 

melalui keyakinan agama yang dianut nya.  

Tugas seorang guru sangat lah berat pada bagian ini terutama seorang 

guru yang memiliki lokasi tempat tinggal di Aceh serta mayoritas keagamaan  

yang dianut nya yaitu agama islam. Maka dari itu peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian guna mengetahui lrbih dalam bagaimana Perkembangan 

Keberagamaan Pada Anak Pemeluk Agama Minoritas (Studi Kasus Di Tk 

Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh)”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka masalah ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana dinamika keberagamaan anak pemeluk agama minoritas ? 

2. Bagaimana agama minoritas menjadi faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak di sekolah TK di kecamatan langsa kota ?  
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3. Bagaimana agama minoritas berimplikasi pada perkembangan agama anak 

sekolah TK di kecamatan langsa kota ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini berfokus pada 

tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

a.  Untuk mengetahui bagaimana dinamika keberagamaan anak pemeluk agama 

minoritas  

b. Untuk mengetahui bagaimana agama minoritas menjadi faktor yang 

mempengaruhi dalam perkembangan anak 

c. Untuk mengetahui bagaiamana agama minortis berimplikasi pada 

perkembangan agama anak  

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis.  

a. Secara teoritis yang disampaikan penulis adalah :  

Melalui hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi peneliti lain yang 

memiliki prospek terutama dalam bidang pendidikan untuk mengetahui 

seberapa pengaruh literasi kehidupan beragama minoritas dikalangan 

kehidupan beragama mayoritas terhadap perkembangan agama anak. 

b. Secara praktis yang di sampaikan penulis yaitu terkait pada:  

1) Kepada Orang Tua 
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a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan tersendiri bagaimana melatih 

tingkat ketaatan agama pada anak ketika berada di lingkungan yang beragama 

mayoritas  

b) Memberikan informasi bahwa setiap orang tua memiliki metode tersendiri 

dalam penananaman mutu dan kualitas keagamaan yang dianut oleh sertiap 

anak melalui keluarga. 

2) Kepada Pendidik 

Di harapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi 

setiap pengajar. Perlu diketahui  bahwa banyak hal yang harus dilatih dari 

setiap penerapan dan metode-metode nilai keagamaan pada anak. Orang tua 

dan guru harus bisa berkolaborasi dalam meningkatkan aspek nilai keagamaan 

dan moral anak, dengan memberi keyakinan pada anak bahwa setiap kelompok 

agama yang kita anut masing-masing memiliki cara tersendiri dimulai dari 

membaca oa, melalukan praktik ibadah, dan merayakan hari-hari besar 

keagamaan 

3) Kepada Peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan setiap peneliti 

diharapkan dapat memahami tentang bagaimana cara melatih perkembangan 

agama anak minoritas ditengah keberadaan pada kelompok masyarakat yang 

beragama mayoritas. 

 

 



22 
 

 

D. Kajian Pustaka  

Penggunaan kajian Pustaka ditujukan guna menelaah hal-hal sulit untuk 

mendapatkan tujuan yang jelas telah diungkapkan sebelum nya, maka perlu 

ditinjau adakah persamaan serta perbedaan mya sehingga ditemukan 

kecocokan ide yang tertera pada artikel, jurnal, skripsi, maupun tesis. Melalui 

adanya kajian pustaka ini penulis mampu menghindari plagiasi dari hasil 

penelitian sebelumnya dan dapat mengembangkan hasil penelitiannya. Ini 

dilakukan untuk mendapatkan kerangka kerja juga memperoleh hasil 

sebagaimana yang diharapkan, antara lain :  

Prof. Dr. Amroeni Drajat M.Ag telah melakukan hasil artikulasi informasi 

observasi yang membahas gambaran aktivitas kehidupan melalui kelompok-

kelompok umat beragama. Ketika kegiatan belajar-mengajar sekolah dasar 

pada sebuah daerah yang mayoritas dan minoritas masyarakat nya menganut 

Agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara. Melalui hasil observasi yang 

diteliti ini maka dalam kegiatan pembelajaran terjadi ketidak seimbangan 

dalam kehidupan keberagamaan sesuai yang diyakini oleh pemeluk agamanya 

masing-masing. Namun kelompok masyarakat ini umat islam berada pada 

posisi minoritas, sehingga masyarakat yang menganut agama islam di sekolah 

dasar tersebut tidak bisa mencapai keinginan, kelompok masyarakat yang 

beragama muslim mengalami kesulitan serta tindakan ketika menjalankan 

kegiatan belajar-mengajar disekolah dasar terutama saat pembelajaran tentang 

ilmu agama. Tetapi pada kelompok masyarakat yang beragama Kristen dan 

mereka pada situasi kelompok minoritas, maka kelompok masyarakat tersebut 
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akan melangsungkan beberapa rangkaian aktivitas keagaamaan secara terbuka 

serta tidak pernah mengalami  gangguan selama kegiatan berlangsung
18

. 

Islam, minoritas, dan pluralism di Indonesia menurut pendapat Moh 

Hasim dampak kelompok umat beragama tumbuh melalui akar kebudayaan 

yang mendewakan perbandingan revolusi Industri Eropa pada tahun XVIII. 

Perbandingan revolusi ini menyatakn terdapat bukti-bukti kekuasaan dalam 

kelompok umat beragama serta kekuatan akal. Sehingga masing-masing 

kelompok umat beragama merekontruksi ajaran nya berdasarkan keyakinan 

yang dipercayai nya melalui kecanggihan teknologi yang diciptakan manusia 

melalui cara memilukan kabut-kabut hitam pada mitos umat beragama
19

.   

Faradila Fadlia dan Ismar Ramadani melalui hasil penelitiannya pada  

sebuah “Analisis of Sense dalam Pendidirian Rumah Ibadah di Aceh” 

menyatakan bahwa keberadaan rumah ibadah sangat mempengaruhi toleransi 

of Sense di Aceh. Karena, daerah Aceh sendiri tidak pernah membeda-bedakan 

suku dan ras. Tetapi karena beberagama agama minoritas hadir di Aceh ini 

penyebab tidak didukung sepenuhnya ketika agama minoritas akan melakukan 

sebuah kegiatan keagamaan yang akan mengganggu masyarakat muslim 

lainnya.
20
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20

 Faradila Fadlia, Ismar Ramadhani “sebuah analisis sense of place dalam pendirian 

rumah ibadah agama minoritas di aceh”, Journal Political Sphere Volume 1 No.01 (2020). 

Hal. 57-59  



24 
 

 

Artikel yang ditulis oleh Yasin Bin Ali dengan judul Negara Khilafah dan 

Kaum Minoritas, hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan umat 

beragama Islam sampai saat ini tidak mengalami fikiran kelompok konsep 

umat beragama minoritas. Penduduk yang berasal dari Negara Khilafah Islam 

merupakan siapa saja yang tinggal didaerah kekdaulatan agama Islam dan 

sanggup untuk hormat dan mematuhi sistem peraturan hakikat hukum-hukum 

Islam. Kabar kelompok umat beragama minoritas hadir seiring munculnya 

rancangan nasionalisme, seketika kehidupan budaya barat menjalani kehidupan 

politik nya sesaat runtuh nya koordinasi bangsawan di negara Eropa
21

. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyadi melalui judul “Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi 4.0 Dengan Pendekatan Humanistik 

di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Gunung Kidul ”Hubungan 

pembelajaran pendidikan agama islam di Era revolusi industri 4.0 tidak hanya 

mengalihkan susunan budaya serta pola kehidupan masyarakat, melainkan 

hasil dari pembelajaran Pendidikan agama islam ini mampu memberi dorongan 

guna membentuk konsep-konsep baru dalam ruang lingkup keagamaan 

(religuitas), serta keyakinan nilai-nilai kehidupan sosial. Terwujud nya konsep-

konsep baru melalui kegiatan pembelajaran pada dunia pendidikan harus 

difahami dengan sungguh-sungguh. Karena agama merupakan Rahmatan Lil‟ 
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alamin akan membentuk perubahan keadaan saat menghadapi perkembangan 

zaman
22

.   

Penelitian yang di lakukan Argio Ismawardi yang berjudul “Syariat Islam 

dalam Lingkup Keberagamaan di Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa masyarakat Aceh sudah mengenal syari‟at Islam jauh sebelum 

Indonesia lahir dan bahkan mempunyai legalitas tertinggi dalam aturan 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena pergolakan yang berujung 

kepada peperangan dan konflik, nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan mulai 

terkikis namun tidak berarti menghilangkan pemahaman masyarakat Aceh 

tentang keislaman. Pelaksanaan syari‟at Islam di Aceh banyak mendapat 

berbagai tanggapan baik dari kalangan internal masyarakat Aceh sendiri 

maupun luar Aceh. Kemajemukan masyarakat Aceh yang beragam baik dari 

suku, bahasa dan agama sangat sedikit terjadi konflik ummat beragama, sosial 

kemasyarakatan ummat beragama yang dibangun dengan semangat 

kebersamaan saling membantu dan menghargai hak-hak sesama serta 

membangun komunikasi yang baik dapat meminimalisir terjadinya konflik 

ummat beragama, hal ini juga didorong dengan adanya regulasi dari 

pemerintah yang mengantur hak-hak dan kewajiban ummat beragama dengan 

tidak mendiskriminasi ummat minoritas dan menjunjung tinggi nilai kearifan 

lokal.
23

. 
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Penelitian yang di ungkapkan oleh Muhammad Fadhil Alghi Fahri Majid 

dan Suyadi pada judul “Menarik Kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam 

(PAI) mengintegrasikan nya melalui teori belajar Behavioristik dalam 

membantu setiap pendidik serta peserta ketika proses pembelajaran 

berlangsung”. Melalui teori behavioristik kegiatan pembelajaran mampu 

memberikan rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respon) yang memiliki 

aspek penguatan yang baik untuk diterapkan pada perkembangan karakter 

sikap anak-anak. Tahapan penguatan serta pengulangan yang diberikan pada 

peserta didik diharapkan mampu terbentuk perubahan sikap dan perilaku ke 

arah lebih baik. Dapat disimpulkan tahapan yang dilakukan di SDN Nogopuro 

yaitu :  

1.Penguatan  pada tahapan ini merupakan  pembahasan  ulang  atau memebri 

refleksi melalui  pelajaran Pendidikan  Agama  Islam (PAI) yang  telah  dipelajari  

sebelumnya. Penguatan  ini   dilakukan agar seluruh peserta didik mampu  untuk  

meningkatkan  daya  ingat pada pembelajaran sebelumnya.  

2.Motivasi    pada tahapan ini dilakukan saat sebelum penyampaian materi 

pembelajaran  PAI di mulai, guru  Pendidikan  Agama  Islam (PAI) di  SDN  

Nogopuro terlebih dahulu memberikan  motivasi  melalui kajian pembelajaran  

yang  akan  disampaikan.  Bisa dicontohkan  ketika dalam  materi  ajar  menelaah 

kajian sejarah  islam. Maka, pendidik akan menceritakan secara singkat  mengenai 

kisah-kisah  inspiratif Rasulullah SAW. 

3.Rangsangan pada tahapan ini akan di jadikan sebuah proses pembelajaran pada 

guru Pendidikan Agama Islam  di SD  Nogopuro. Pemberian rangsangan 
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(stimulus) ini akan mampu memberikan semangat seluruh peserta didik saat 

proses pembelajaran berlangsung serta guru menjanjikan sebuah hadiah (reward) 

pada anak yang berhasil menjawab bagian-bagian pertanyaan guru.  

4.Memberikan latihan soal pada tahapan ini merupakan strategi penyelesaian 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dari setiap kelas. Materi 

pembelajaran ini diberikan melalui soal essai atau choise. Kegiatan ini diberikan 

sebelum guru mengakhiri pertemuan pada hari itu juga
24

.Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Fatullah terkait pembelajaran PAI pada SMAN di Kota 

Banjarmasin dapat dideskripsikan dalam menemukan tujuan pembelajaran guna 

meningkatkan mutu pendidikan dalam konsep kerukunan umat beragama 

mayoritas dan minoritas. Hasil penelitian ini beberapa solusi ditemukan 

diantaranya sebagai berikut:  (1) Guru mata pelajaran PAI yang terdapat di SMAN 

Kota Banjarmasin sudah mencoba melakukal hal yang maksimal dalam 

menanamkan Pendidikan kerukunan antara umat beragama pembelajaran PAI 

akan menjadi pembelajaran yang bersifat normative antar umat dalam memeluk 

kayakinannya masing-masing. Konsep pembelajaran ini bisa diterapkan melalui 

cerita-cerita kenabian yang memiliki nuansa kehidupan yang rukun dan damai 

dalam lingkungan nya walaupun masa itu berada dalam masa penjajahan, melalui 

konsep cerita yang difahami dari setiap siswa maka sikap-sikap positif akan 

muncul melalui diri mereka dan setiap siswa harus mampu mengambil makna 

positif agar tetap saling bertoleransi antar penganut agama. (2) Melalui ruang 

lingkup pendidikan, karakter kerukunan yang di ajarkan oleh guru PAI selama 

                                                           
24

  Suyadi, Muhammad Fadhil Alghi Fahri Majid, “Penerapan Teori Belajar 

Behavioristik Dalam Pembelajaran PAI,” Journal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling, Volume 

1, No. 3 (2020). Hlm. 98-101 



28 
 

 

penelitian berlangsung, terdapat beberapa faktor dan ide-ide pokok dalam 

membuat kurikulum pembelajaran muatan lokal mengenai tolerasi dan hidup 

rukun sesama masyarakat  juga belum sepenuhnya dilaksanakan. bahwa guru 

tidak akan mungkin terlalu mendesak dalam pengelana konsep kerukunan, dan 

keyakinan yang dianut oleh masing-masing siswa berbeda, dan mayoritas siswa di 

sekolah ini dominan beragama muslim. (3) Masing-masing guru mata pelajaran 

PAI di sekolah ini setiap siswa wajib memahami bagaimana ajaran-ajaran yang 

harus dilakukan dalam mengenal keagamaan nya sendiri. Berbicara tentang hidup 

toleransi dan kerukuan, melalui pelajaran PPKn dan IPS juga diterapkan bahwa 

setiap manusia harus mengetahui bagaiaman cara hidup rukun dan toleransi antar 

kelompok masyarakat baik etika di sekolah ataupun dilingkungan masyarakat
25

. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Erni Munastiwi, Bahbibi Rahmatullah, dan 

Marpuah melalui penelitian The Impactof Islamic Religious Education On The 

Development Of Early Childhood Religious And Moral Values During The 

Covid-19 Pandemic In Indonesia And Malaysia. Penyelenggaraan pendidikan 

Islam dilembaga PAUD/RA/TK harus memiliki tujuan dan karakteristik tertentu. 

Tujuan yang paling krusial adalah untuk menanamkan keimanan dan akhlak pada 

anak sejak dini melalui berbagai situasi pendidikan Islam berdasarkan aspek 

perkembangan anak. Orang tua dan guru membimbing dan menanamkan 

pendidikan Islam pada anak usia dini melalui kebiasaan yang baik agar nantinya 

anak dapat menerapkan nilai-nilai Islam saat berada dilingkungan sosial. 

Pendidikan agama slam adalah pendidikan yang menitikberatkan pada pengajaran 
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dan pembelajaran tentang agama, khususnya ajaran agama Islam. Pendidikan 

Agama Islam memiliki ajaran dalam pelaksanaannya. Ada pengetahuan tentang 

iman untuk mengenal Allah sebagai Tuhan semesta alam dan berbagai ibadah 

untuk menyembah dan memuliakan-Nya. Pendidikan Agama Islam yang 

dilaksanakan dilembaga pendidikan harus berlandaskan pada pedoman Al-Qur'an 

dan As-Sunnah. Dalam mengajarkan pendidikan Islam, tugas pendidik harus 

diikuti dengan sifat keikhlasan dan keimanan yang kuat untuk memberikan contoh 

yang baik kepada peserta didik. Pendidikan Islam apabila dilaksanakan dilembaga 

pendidikan harus berpedoman pada kurikulum pendidikan Islam yang bertumpu 

pada pembinaan peserta didik
26

. 

Evan Hamzah Muchtar melakukan penelitian yang berjudul pendekatan 

wilayah studi islam (perkembangan kehidupan keagamaan dan aktivitas 

masyarakat minoritas muslim di Asia Tenggara) dapat disimpulkan bahwa 

tahapan ini dilakukan agar masyarakat muslim secara sadar serta sistematis 

mampu memahami hubungan agama Islam yang mendalam terutama pada 

kehidupan sejarah, serta kegiatan praktik secara nyata dalam kehidupan. Agama 

Islam muncul di Asia Tenggara pada abad ke 14 dan ke 15. Sehingga pada masa 

awal umat beragama Islam muncul masyarakat dilokasi daerah setempat saling 

mempengaruhi asketisme Hindu-Budha dan senkritisme  kepercayaan lokal 
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disebabkan kelompok toleransi umat beragama masih bertentangan melalui 

praktik unilitarianisme Islam.
27

 

E. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan dengan 

menggunakan metode deskiptif. Yakni suatu jenis penelitian dengan memahami 

fenomena-fenomena tentang apa yang di alami oleh objek penelitian, baik perilaku, 

motivasi, tindakan secara menyuluh (holistic) di TK Kota Langsa. Pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial pendidikan yang diteliti. Maka, teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini bersifat purposive, yaitu menentukan 

pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus dan memenuhi kriteria yang 

mendukung (kriteria inklusi dan eksklusi) serta sesuai dengan tujuan penelitian
28

.  

2. Data dan Sumber Data  

Sumber data pada penelitian ini yaitu subjek dimana data akan diperoleh
29

. 

Sumber data dalam penelitian ini terdapat beberapa lokasi, diantara nya TK 

Siwi Kencana,  Jln Pang Latief Desa Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa 

Kota, Kota Langsa. TK Taman Indria Jln. Ade Irma Suryani Desa Gampong 

Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. TK Tunas Harapan Kebun Lama, 

Dusun Cendana Desa Seulalah baru, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. 
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Peneliti mengambil data dibeberapa sekolah untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan keberagamaan pada anak pemeluk agama minoritas (Studi 

Kasus di TK Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa). 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah utama peneliti untuk 

mendapatkan data. Dalam penelitian perkembangan keberagamaan pada anak 

pemeluk agama minoritas membutuhkan data dengan penggabungan beberapa 

jenis metode serta alat pengumupul data
30

.  

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, peneliti 

menggunakan Teknik pengumpul data dan informasi, peneliti menggunakan 

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif, 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut uraiannya  

a. Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti 

terlibat langsung dalam mengamati proses perkembangan agama peserta didik 

minoritas dilingkungan sekolah TK kecamatan Langsa Kota (TK Taman Indria, 

TK Siwi Kencana, TK Tunas Harapan Kebun Lama). Untuk mendukung data 

lapangan yang valid, peneliti melakukan tekhnik pengumpulan data observasi, 

dengan cara peneliti mencatat atau merekam baik secara terstruktur atau semi 

terstruktur.  
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Gambar 1.2 Teknik Pengumpulan Data Observasi 

Metode pengumpulan data melalui observasi peneliti lakukan agar 

peneliti mengetahui kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilakukan dalam 

mengamati perkembangan keberagamaan pada anak minoritas jika 

diperhatikan melalui pembelajaran serta cara guru memberi fasilitas dalam 

meningkatkan perkembangan agama anak minoritas. Kegiatan observasi ini 

dilakukan untuk melihat, mendengar, merasakan, dan memahami konteks 

proses belajar-mengajar di TK Kecamatan Langsa Kota (TK Taman Indria, TK 

Siwi Kencana, TK PTPN 1 Kebun Lama). 

b. Wawancara. 

 Wawancara dalam tahapan ini dilakukan secara terstruktur untuk menggali 

informasi lebih lengkap melalui tatap muka antara pewawancara dengan 

responden tentang focus penelitian. Metode wawancara yang dilakukan secara 

spesifik untuk menjelaskan lebih detail tentang orang, kegiatan, motivasi dan 
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lain-lain sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya
31

. Untuk 

mengdapatkan informasi yang diinginkan maka peneliti mewawancarai guru 

kelas yang mengampu peserta didik beragama minoritas, kepala sekolah,  serta 

peserta didik terkait fasilitas kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan 

keagamaan peserta didik pemeluk agama minoritas disekolah TK kecamatan 

Langsa Kota, Kota Langsa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Teknik Pengumpulan Data Wawancara 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara 

mencari bukti yang berkaitan dengan objek yang diteliti, berupa tulisan, 

gambar atau karya-karya dari seseorang.
32

 Adapun dokumen yang di gunakan 

dengan tujuan mencari data baik itu berupa profil lembaga, RPPH, catatan 

anekdod, lembar observasi, serta proses pembelajaran yang disajikan melalui 

catatan – catatan yang ada hubungannya dengan objek penelitian sebagai 
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sumber data yang bersifat nyata di TK kecamatan Langsa Kota (TK Siwi 

Kencana, TK Taman Indria, TK PTPN 1 Kebun Lama). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Teknik Pengumpulan Data Documentasi 

  

 Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen-

dokumen baik bersifat pribadi atau resmi yang menunjang data mengenai 

perkembangan keberagamaan pada anak pemeluk agama minoritas (Studi 

kasus di  TK Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa). Seperti: gambaran 

umum sekolah TK, dokumentasi berupa foto kegiatan pembelajaran, struktur 

organisasi sekolah, serta dokumentasi dengan informan. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dengan cara membagi data kedalam katagori, memaparkan, 

melakukan penggabungan, menyusun ke dalam pola, memilih yang akan 
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dipelajari, dan membuat suatu kesimpulan yang dapat difahami oleh semua 

orang.
33

  

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data berdasarkan hasil 

reduksi dan display data yang dilakukan baik secara manual ataupun hasil dari 

pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak (software) NVivo 12. 

Perangkat lunak NVivo 12 di gunakan untuk memudahkan menganalisa data 

hasil wawancara, hasil pengamatan, secara langsung yang dilakukan terus-

menerus pada bagian-bagian tertentu, studi literatur dan studi dokumen pada 

bagian atau sub bagian terkait dengan implementasi akademik dari sekolah 

yang akan diteliti. 

Melalui hal ini kesamaan data yang ditemukan dari berbagai macam 

meotde pengumupulan dan sumber data. Analisis data yang digunakan terdapat 

tiga aktivitas diantara nya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

atau verifikasi kesimpulan. Adapun desain penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.5 Desain Penelitian Kualitatif NVivo 12 
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a. Pengumpulan Data (Data Collection) 

 Pengumpulan data sebagai proses yang dilaukan peneliti untuk 

menghimpun data-data berupa keterangan atau informasi yang berhubungan 

dengan focus penelitian seperti observasi proses pembelajaran, aktivitas 

sekolah dan kegiatan wawancara dengan subjek informan di sekolah. Pada 

tahap seluruh nya dikumpulkan tanpa adanya seleksi terhadap data yang 

ditemukan.  

1) Kata-Kata Narasi  

 Kata-kata narasi didapatkan melalui hasil wawancara, partisipasi, dan 

observasi. Berbagai jenis dan bentuk data didapatkan dari pimpinan sekolah, 

guru kelas, dalam kegiatan proses pembelajaran. 

2) Tindakan 

 Melalui kegiatan observasi dan partisipasi, Tindakan diamati melalui 

berbagai kegiatan proses pembelajaran serta pengunaan media belajar untuk 

meningkatkan perkembangan keberagamaan  pada anak pemeluk agama 

minoritas 

3) Dokumentasi dan Form 

 Pada saat di lakukan dokumentasi, bahan tertulis yang digunakan bisa 

berbentuk catatan form terkait system pembelajaran selama kegiatan 

berlangsung, baik dikerjakan secara manual ataupun hasil output dari laporan 

pembelajaran peserta didik. Seperti, penilaian harian, catatan anekdod, RPPH, 

dan lain sebagai nya.  
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a) Situasi 

 Ketika peneliti melangsungkan observasi serta pengambilan data lainnya, 

situasi sangat berhubungan langsung dengan data-data pelengkap baik dari alat 

pembelajaran edukatif (APE) luar kelas maupun dalam kelas untuk melihat 

perkembangan keberagamaan pada anak pemeluk agama minoritas. 

b) Peristiwa  

 Pada saat pengambilan data, peneliti harus memahami apakah terdapat 

kejadian yang dialami selama pengambilan data berlangsung. Kejadian yang 

dianalisis dalam penelitian ini merupakan kejadian yang menunjukkan adanya 

keterhubungan pada substansi masalah penelitian. Kejadian tersebut bersifat 

rutin ataupun insidentil yang akan melengkapi data-data lain nya.  

 

G. Uji Keabsahan Data  

 Uji keabsahan data merupakan keikutsertaan peneliti dalam melakukan 

perpanjangan dan ketekunan dalam pengamatan. Hal yang dimaksut yaitu 

menemukan unsur-unsur dalam situasi yang relevan melalui persoalan yang 

sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal yang rinci, terus menerus 

sehingga memperoleh data jenuh.  

 Melalui hasil penelitian data-data diperoleh dari kegiatan observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi diperiksa kembali keabsahan data nya 

menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang berbeda dari data yang dibutuhkan.  
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Dalam penelitian kualitatif teknik keabsahan data juga harus diperhatikan. 

Karena, hasil penelitian nya tidak aka nada arti nya jika tidak dipercaya. Untuk 

memperoleh data yang akurat peneliti melakukan pemeriksaan sumber data 

yaitu dengan beberapa tahapan, diantara nya :  

a. Memperpanjang waktu keikutsertaan  

Peneliti memperpanjang waktu keikutsertaan melalui responden atau sumber 

data dengan cara meningkatkan frekuensi pertemuan bersama pimpinan 

sekolah, guru kelas, memperhatikan kegiatan belajar-mengajar, serta melihat 

perkembangan peserta didik melalui keberagamaan peserta didik pemeluk 

agama minoritas. 

b. Melakukan pengamatan secara tekun  

Peneliti melakukan pengamatan secara tekun dan terus menerus guna 

menemukan ciri-ciri atau unsur spesifik yang sesuai dengan situasi yang 

diteliti, secara lebih cermat, serta mendalam. Melalui kegiatan pengamatan 

secara tekun dan mendalam, maka akan menemukan hal-hal yang bermakna 

ataupun tidak bermakna.  

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber meliputi pada seorang peneliti dalam mengumpulkan data 

dari sumber yang sama. Peneliti melakukan kegiatan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencari data yang bersifat memiliki 

kredibiltias yang tinggi dan untuk menghindari subjektifitas oleh sumber data. 

Triangulasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat pengecekan keabsahan 
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data yang menyebabkan data bisa atau tidak valid karena disebabkan beberapa 

hal.  

d. Bahan referensi yang cukup 

Pendukung utama untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti 

yaitu dengan memanfaatkan bahan referensi sebanyak mungkin. Upaya ini 

dilakukan untuk meningkatkan keabsahan informasi yang diperlukan 

menggunakan dukungan bahan referensi secukupnya. Dukungan data dalam 

penelitian kualitatif berupa foto, video, hasil rekaman wawancara, dokumen 

referensi berupa dokumen-dokumen yang digunakan saat kegiatan 

pembelajaran dilakukan sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data 

yang telah ditemukan oleh peneliti. 

e. Member Check 

Fungsi member check mengacu pada proses pengecekan data yang didapatkan 

peneliti kepada pemberi data (pihak sekolah). Tujuan member check yaitu 

untuk melihat seberapa jauh data yang diperoleh objektif denga napa yang 

diberikan oleh pemberi data. Penelitian dikatakana objektif jika data yang 

didapatkan data yang valid. Member check dilakukan secara individual dengan 

cara peneliti datang langsung untuk memastikan apakah data-data yang 

terkumpul sudah lengkap, tidak ada kekurangan, dan kegiatan ini dilakukan 

pada setiap peneltian berakhir melalui wawancara dengan informan.  
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H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara sistematis serta setiap 

bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda, akan tetapi substansi pembahasannya 

saling berhubungan. 

BAB I : Peneliti mendeskripsikan  pendahuluan, yang didalam nya terdapat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kajian pustaka dan 

sistemaika pembahasan.  dari penelitian ini yang saling berkaitan dengan pengaruh 

literasi digital terhadap perkembangan agama minoritas dalam kehidupan.  

BAB  II :  Peneliti memperjelas pembahasan melalui teori-teori yang dijadikan sebagai  

pedoman dalam penelitian ini yaitu teori perkembangan keberagamaan dalam dunia 

pendidikan terhadap kelompok agama minoritas. 

BAB III : Peneliti akan memaparkan metode penelitian yang digunakan selama kegiatan 

penelitian berlangsung yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek 

penelitian, metode pengumpulan data dan metode keabsahan data  

BAB IV : Hasil yang dikaji pada pembahasan, penelitian ini berbentuk deskripti setelah 

data-data dilapangan telah terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan 

berpedoman terhadap metode analisis data dan kerangka teori yang di gunakan, lalu 

kemudian akan dideskripsikan secara analitik.  

BAB V : Terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi atau saran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan keberagamaan  pada anak pemeluk agama minoritas maka, 

penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dinamika keberagamaan anak pemeluk agama minoritas 

Konsep dinamika keberagamaan anak minoritas dideteksi melalui potensi-

potensi pada anak. Potensi terus digali melalui orang tua dan guru melalui 

penanaman aqidah pada nilai-nilai moral dan nilai-nilai keagamaan. Seorang 

guru Ketika mengajar harus memiliki metode agar Ketika anak berada didalam 

kelas merasa aman dan nyaman. Metode ini dilakukan agar guru tidak akan 

kewalahan dalam membimbing dan menanmkan nilai keagamaan pada anak 

jika orang tua sudah memperkenalkannya sejak awal pada anak. Peserta didik 

yang menganut agama minoritas guru memberi penguasaan dan kebebasan 

pada anak-anak. Ketika anak-anak sedang berada dilingkungan sekolah waktu 

demi waktu akan terus mengalami perubahan teruma pada masa pertumbuhan 

dan perkembangannya.. Perubahan yang ditemui akan menjadi pemahaman 

mendasar bagi seluruh pendidik dengan tugas mulianya (mengajar). Guru harus 

mengetahui secara khusus seluk beluk bagaimana penanaman nilai-nilai agama 

yang diterapkan di rumah oleh peserta didik yang beragama minoritas. 
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2. Proses pembelajaran mengakomodasi perkembangan anak sekolah TK  

Penanaman nilai-nilai agama dan moral yang diterapkan disebuah 

Lembaga TK memiliki tujuan, target pencapaian, serta substansi dari seluruh 

aspek perkembangan. Perkembangan agama merupakan landasan dasar yang 

memiliki makna tertinggi dalam lingkup pendidikan. Sekolah TK Kecamatan 

Langsa Kota (TK Siwi Kencana, TK Taman Indria, dan TK Tunas Harapan) 

membagi beberapa tahapan dalam melihat bagaimana proses akomodasi 

seko;ah dalam melihat hasil pembelajaran pada perkembangan agama anak 

sekolah TK  

a. Perencanaan, Dalam perencanaan kegiatan pembelajaran, guru wajib 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH), menyiapkan 

media pembelajaran sesuai tema yang disajikan saat kegiatan pembelajaran, 

menentukan tujuan pembelajaran dan pengenalan tema. 

b. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar guru 

memiliki beberapa tahapan yang harus dikuasai. Proses kegiatan belajar pada 

anak taman kanak-kanak (TK) menggunakan pendekatan saintifik yang 

mencakup pada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar, serta mengkomunikasikan.  

c. Penilaian pembelajaran. Konsep penilaian pada ruang lingkup sekolah taman 

kanak-kanak (TK) terbagi beberapa tahapan penilaian. Tahapan penilaian yang 

dirincikan melalui penilaian pada catatan anekdod, penilaian cheklist, dan 

penilaian portofolio untuk bisa mendapatkan hasil akhir pada seluruh aspek 

tahapan perkembangan peserta didik. Diharapkan melalui beberapa tahapan 
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penilaian anak akan bisa berkembang sesuai tingkatan perkembangannya 

melalui seluruh aktivitas berekspresi, bereksplorasi dan menguasai suatu tanpa 

batas sesuai kesenangan dan minat bakat nya.  

3. Fasilitas yang diberikan guru dalam melihat perkembangan agama anak 

minoritas 

Kegiatan pembelajaran yang diterapkan dilingkungan sekolah TK pada 

peserta didik yang beragama minoritas tidak memiliki perbedaan pada 

kelompok peserta didik yang beragama mayoritas. Kebutuhan pembelajaran 

dilihat dari aspek perkembangan agama peserta didik minrotias tidak terjadi 

secara intens. Karena, lingkungan sekolah dan peserta didik banyak yang 

menganut mayoritas agama muslim. Maka peserta didik yang beragama 

minoritas hanya sering mengungkap perbedaan kegiatan yang biasa dilakukan 

ketika peserta didik melakukan ibadah sesuai agama yang dianut nya. 

Kesempatan yang diberikan guru pada seluruh peserta didik untuk bisa saling 

menghargai dan menghormati akan menanamkan nilai kerukukan dan 

perdamaian pada anak ditengah perbedaan keyakinan yang dianut nya.  

Hasil kontribusi melalui dinamika keberagamaan anak pemeluk agama 

minoritas di TK Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Daerah Istimewa Aceh 

yaitu melalui kegiatan bermain sambil belajar yang diterapkan dilingkungan 

sekolah taman kanak-kanak (TK) akan membantu pertumbuhan anak dari 

seluruh aspek perkembangan, anak melakukan dan memperkenalkan 

kegiatannya secara suka rela, anak memahami konsep bermain secara bersama 

dan berbagi, anak memiliki cara yang dinamis dalam belajar, serta anak akan 
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memiliki pengaruh unik dalam pembentukan hubunganya pada seluruh peserta 

didik tanpa memandang agama yang dianut oleh peserta didik untuk sesuatu 

yang esensial pada kelestarian hidup manusia. 

Proses kegiatan pembelajaran pada usia kelompok taman kanak-

kanak(TK) sangat inspiratif dan menyenangkan. Kegiatan anak yang suka 

meniru, anak mulai memahami contoh perbuatan dan sikap yang sopan dan 

santun, mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya, mengucapkan doa 

sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, serta membiasakan peserta didik 

untuk rajin beribadah.  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan disekolah taman kanak-kanak (TK) 

harus memiliki strategi dan metode. Kelengkapan media pembelajaran serta 

alat-alat peraga edukatif (APE) akan menjadikan anak untuk bisa berfikir 

secara kritis pada seluruh kegiatan pembelajaran. Setiap proses pembelajaran 

akan memiliki potensi yang harus dicapai pada peserta didik.  Mendeteksi 

perkembangan agama pada anak akan menjadikan sebuah dasar-dasar impuls 

yang bersifat linear dalam sebuah perbuatan moral dan nilai-nilai keagamaan 

anak (Anak memiliki perbuatan yang baik, sopan santun, saling menghargai, 

serta mematuhi apa yang menjadi kewiban dan larangan-Nya). 

 

B. Saran/Rekomendasi  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil saran/rekomendasi untuk melihat perkembangan keberagmaan pada 

anak pemeluk agama minoritas yang berada dilingkungan sekolah TK Siwi 
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Kencana, TK Taman Indria, dan TK Tunas Harapan (TK Kecamatan Langsa 

Kota). Berikut ini adalah rekomendasi yang disampaikan:  

1. Dalam melakukan proses kegiatan belajar hendaknya guru harus terus 

memperhatikan peserta didik yang memeluk agama minoritas. Guru harus bisa 

memberikan perhatian penuh kepada peserta didik (jangan mengasingkan 

peserta didik yang beragama minoritas ketika peserta didik mayoritas 

memasuki kelas sentra ibadah). 

2. Pimpinan sekolah wajib memberikan pembinaan khusus kepada peserta guru 

dan orang tua ketika mempercayakan anak nya untuk berada di sekolah yang 

mayoritas peserta didik nya beragama muslim. 

3. Pimpinan sekolah perlu menambah alat pembelajaran edukatif (APE) yang bisa 

dipelajari oleh seluruh peserta didik dalam mengenal keaneka ragaman agama 

yang terdapat di Indonesia. 
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