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Motivasi Ibu Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam Saat Mendongeng Pada Anak 

Usia Dini 

Alif Anisa Rewo 

Intisari 

Kegiatan mendongeng memberi pelajaran tanpa terkesan menggurui, sehingga sangat cocok 

menjadi media penanaman nilai-nilai agama Islam untuk anak usia dini. Sehingga tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui gambaran motivasi Ibu menanamkan nilai-nilai agama 

Islam saat mendongeng pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang ibu 

yang mendongeng pada anak mereka sejak usia dini. Hasil mengungkapkan bahwa motivasi 

Ibu menanamkan nilai-nilai agama Islam melalui mendongeng adalah secara instrinsik 

mengetahui pentingnya dalam perkembangan anak sejak usia dini, manfaat yang ada dalam 

nilai-nilai agama Islam dan mendongeng, ibu memiliki minat pada mendongeng, harapan 

anak menjadi sosok yang lebih baik dari orang tuanya. Sedangkan secara ekstrinsik, 

informan terinspirasi dari kejadian yang dialaminya ketika masih berusia dini, dan orang di 

sekitarnya juga mendongengkan kepada anaknya. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa 

kegiatan mendongeng lebih efektif bila Ibu menunjukkan langsung nilai-nilai yang 

terkandung dalam dongeng yang diceritakan dalam kegiatan sehari-hari, baik Ibu memberi 

contoh atau mengajak anak secara langsung melakukannya.  

Kata kunci: Anak Usia Dini, Ibu, Mendongeng, Motivasi, Nilai Agama Islam  
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Motivation of Mothers Instilling Islamic Religious Values when Storytelling in Early 

Childhood 

Alif Anisa Rewo 

Abstract 

Storytelling activities provide lessons without giving the impression of being patronizing, so 

it is very suitable to be a medium for inculcating Islamic religious values for early childhood. 

The purpose of this study was to find out the description of the mother's motivation to instill 

Islamic religious values when storytelling in early childhood. This study uses a qualitative 

approach with phenomenological methods. The subjects in this study were three mothers 

who told stories to their children from an early age. The results reveal that the mother's 

motivation to instill Islamic religious values through storytelling is intrinsically knowing the 

importance of children's development from an early age, the benefits that exist in Islamic 

religious values and storytelling, mothers have an interest in storytelling, hopes for children 

to become better figures. from his parents. Meanwhile, extrinsically, the informant was 

inspired by the events he experienced when he was young, and the people around him also 

told stories to their children. In this study, it was also found that storytelling activities were 

more effective when the mother directly demonstrated the values contained in the fairy tales 

told in daily activities, whether the mother gave an example or they invited the child directly 

did it. 

Key Word: Early Childhood, Islamic Religious Value, Mother, Motivation, Storytelling  
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MOTTO 

 

 

ۡئنَا بِِمۡثِلٖه قُْل لَّۡو َكاَن اۡلبَۡحُر ِمَداًدا ل ِـَكِلٰمِت َرب ِۡى لَـنَِفَد اۡلبَۡحُر قَۡبَل اَۡن تَـۡنفََد َكِلٰمُت َرب ِۡى َولَۡو جِ 

 َمَدًدا

“Katakanlah (Muhammad), ‘Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-

kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).’ (Al-

Qur’an Surah Al-Kahfi:109)” 

 

 

“.……”  

(Pujangga Tanpa Sangka) 

 

 

  ”مَ ْن َجدَّ َوَجدَ “
(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil) 

‘Where there is a will there is a way’ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era dimana semua berbasis digital yang bersifat instan saat ini membuat segala sesuatu 

didapat membuat aktivitas jadi semakin mudah. Namun berdampak negatif pada segala yang 

berbau konvensional dimana metode lama dianggap usang dan ketinggalan zaman. Begitu 

pula dalam hal pendidikan anak usia dini yaitu tradisi mendongeng yang merupakan cara 

paling efektif dalam menanamkan nilai dan moral, perlahan mulai memudar (Yaqin, 2019). 

Pada era globalisasi ini, bangsa Indonesia mengalami yang namanya krisis karakter 

dimana terjadi penurunan nilai dan moral dalam diri anak bangsa saat ini. Sehingga sangat 

diperlukan pendidikan sejak anak usia dini untuk membentuk karakter anak. Anak-anak 

dibiarkan tumbuh dewasa tanpa dibekali pendidikan karakter. Maka dari itu sebuah 

pendidikan tidak hanya berupa ilmu pengetahuan semata, tetapi juga pendidikan karakter 

perlu diberikan kepada anak sejak dini, karena anak-anak merupakan penerus dan harapan 

dalam membangun bangsa Indonesia kelak (Fitroh & Sari, 2015). 

Tapi sayangnya, anak-anak sekarang lebih senang dengan bermain gadget untuk 

mencari kesenangan, misalnya bermain game online, menonton film kartun di televisi atau 

youtube, yang terkadang tontonan mereka berupa sinetron atau film yang tidak cocok untuk 

usia mereka. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa pengawasan yang orang dewasa dengan 

cermat akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi perkembangan anak-anak.  

Selain itu terdapat pula fenomena negatif yang berupa kejadian kontroversional dan 

sering menjadi tontonan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih sering tidak bermanfaat. 

Melalui media cetak maupun elektronik anak usia dini diberitakan bahwa mereka sudah 

mulai meniru ujaran kebencian (hate speech), berbicara kurang sopan, senang meniru adegan 
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kekerasan maupun meniru perilaku orang dewasa yang belum sepantasnya dilakukan anak-

anak seusia itu. Kondisi ini tentu cukup beralasan, mengingat menurut para ahli pada fase 

tersebut dimana anak usia 0-6 merupakan fase peniruan (imitasi). Sehingga peristiwa-

peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan anak tersebut akan sangat cepat diserap dan ditiru 

yang nantinya dijadikan sebuah kebiasaan. Jika yang dilihat anak cenderung ke arah negatif 

maka anak akan memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang di masa depan. Kondisi 

tersebut tidak seharusnya terjadi dalam proses pendidikan anak usia sejak dini dimana dunia 

anak seharusnya merupakan dini.  

Hambatan lainnya yang sering terjadi saat ini dalam usaha pengembangan karakter anak 

dalam keluarga adalah kesibukan kedua orang tua. Orang tua yang sibuk memiliki waktu 

yang sedikit dalam membimbing dan mengembangkan karakter anak-anak, bahkan untuk 

mendongeng sekalipun. Sebuah survei di Inggris yang dilakukan pada lima ratus anak pada 

usia 3-8 tahun menyatakan bahwa hampir 2 dari 3 anak yang disurvei menginginkan 

orangtuanya meluangkan waktu untuk membacakan cerita sebelum mereka tidur, terutama 

oleh sang ibu (Dini, 2012).  

Pada preliminary test wawancara yang dilakukan peneliti, tanggal 03 Maret 2021 

dengan Bu IU, seorang tenaga pengajar pada salah satu Taman Kanak-Kanak (TK) di 

Purwomartani, Kalasan Sleman. Beliau menyatakan bahwa yang dilakukan oleh guru tidak 

cukup hanya pendidikan agama di sekolah saja. Pendidikan masih berlanjut di rumah juga 

karena anak-anak menghabiskan lebih banyak waktunya bersama keluarga di rumah. Namun 

pendidikan tidak mampu terealisasikan dikarenakan orang tua yang tidak kembali mendidik 

anaknya dengan memberikan contoh perilaku pada anak untuk ditiru, seperti kegiatan salat 

maupun mengaji.  
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Pendidikan dilaksanakan anak usia pra sekolah atau rentang usia 3-6 tahun yang 

dianggap sebagai usia emas (golden age) pertumbuhan anak-anak (Harususilo, 2018). Pada 

usia tersebut, anak-anak memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang begitu cepat. Pada 

usia emas itulah pondasi sikap dan watak anak terbentuk untuk kedepannya.  

Pendidikan adalah tahap dimana proses belajar mengajar terjadi. Pendidikan 

dilaksanakan dalam suatu lembaga baik formal maupun informal. Pendidikan formal 

dilaksanakan di sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sedangkan 

Pendidikan informal dilaksanakan di tempat bimbingan belajar, contohnya tempat kursus 

dan les. Selain hal tersebut,  pendidikan dapat dilaksanakan secara eksternal, yaitu 

pendidikan dalam keluarga  (Fitriaji, 2012)  

Setiap anak yang baru lahir memiliki sifat suci (fitrah) yang merupakan anugerah sang 

pencipta, Allah SWT. Sehingga orangtua dan lingkungan keluarga mempunyai peran utama 

dan memiliki hak serta kewajiban dalam mendidik serta mengarahkan pembentukan 

kepribadian anak yang kelak menentukan masa depan anak. Karena keluarga merupakan 

faktor dalam penentuan pendidikan dasar anak. Rasullulah SAW bersabda, “Setiap anak 

yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orangtuanyalah yang menentukan anak itu akan 

dijadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi (Hr Bukhari). (Suharti, 2017) 

Penelitian Habsari (2017) menyatakan bahwa penanaman nilai-nilai karakter dalam 

lingkungan keluarga dapat dilakukan oleh orang tua dengan mendongeng di waktu luang 

atau sebelum tidur, menyediakan buku yang menarik minat baca anak, atau mengajak 

langsung anak untuk membeli dan memilih buku (cerita atau lainnya) yang disukainya ke 

toko buku. Orangtua juga dapat mengajukan pertanyaan untuk mengetahui ingatan dan 

pemahaman pada dongeng yang telah anak baca atau dengar. (Habsari, 2017) 
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Keluarga adalah lembaga dari komunitas terkecil masyarakat yang berperan sebagai 

tempat pendidikan pertama dan paling utama bagi anak-anak. Anak akan memulai pelajaran 

etika, moralitas dan nilai nilai kehidupan lainnya yang pertama serta memiliki 

kecenderungan akan lebih tertanam dalam ingatan dibandingkan lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya (Administrator, 2017). Keluarga (orang tua) memiliki hak dan kewajiban 

dalam melakukan sesuatu yang dapat membantu anak memiliki rasa kepercayaan diri 

sehingga mampu menumbuhkan pola pikir dan kepribadian anak. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai moral dan agama pada anak-anak 

sejak usia dini melalui dongeng.  

Padahal, ibu seharusnya menjadi "perpustakaan" pertama bagi anak-anaknya. 

Konstruksi biologis dan psikologis manusia dimulai sejak anak berusia dini yaitu 0 tahun. 

Ibu yang banyak membaca memiliki peluang lebih tinggi memiliki anak-anak yang cerdas 

secara intelektual dan mental (Santoso, 2020).  

Dongeng memiliki manfaat dalam perkembangan pola pikir, moral dan agama anak. 

Karena di dalam sebuah dongeng terkandung penyampaian nilai-nilai moral dan agama yang 

akan lebih mudah dipahami dan ditanamkan kepada anak. Sebuah dongeng terdapat berbagai 

karakter yang berbeda-berbeda lewat penokohan yang ada dalam dongeng tersebut. Alur dan 

penokohan cerita yang beragam membuat imajinasi anak berkerja dan menumbukan rasa 

keingintahuan pada sang anak. 

Tetapi masih banyak orang tua yang memiliki antusiasme tinggi dalam memperhatikan 

pendidikan anak sejak usia dini baik dalam keluarga maupun non-formal (Wardani, dkk, 

2016; dan Husnan &Helwani, 2018). Orang tua memiliki motivasi yang tinggi dan keinginan 

yang kuat untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak mereka sejak usia dini agar 

mereka menjadi sosok yang lebih baik dari orang tua mereka. Dalam penelitian L. S. 
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Wardani, dkk (Wardani , Hidayah, & Mahpur, 2016) ditunjukkan bahwa orang tua masih 

memiliki minat dalam orang tua memodifikasi dongeng untuk penanaman nilai anak 

didorong oleh inspirasi kritis masa lalu yang dihayati orang tua dalam pengalaman 

kepengasuhannya dan membentuk motivasi orang tua dalam mendongeng. Orang tua 

mendongeng melahirkan positive parenting yang memudahkan orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai dalam diri anak mereka. 

Hal tersebut menunjukan bahwa ada motivasi dalam diri orang tua menanamkan nilai-

nilai baik agama maupun nilai lainnya kepada anak sejak usia dini melalui mendongeng. 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam penelitian kali ini. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana gambaran motivasi ibu menanamkan 

nilai-nilai Islam saat mendongeng pada anak usia dini.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran motivasi ibu dalam menanamkan 

nilai-nilai Islam pada anak usia dini saat mendongeng. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini mampu menambah referensi penelitian 

dan pustaka bagi penelitian selanjutnya. Terutama penelitian yang berkaitan dengan 

motivasi ibu dalam pembentukan karakter  pada anak di usia dini dengan menanamkan 

nilai-nilai agama melalui dongeng. 

2. Manfaat Praktis 
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Peneliti juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa 

informasi terutama kepada orang tua maupun pendidik. Harapannya, di waktu yang akan 

datang orang tua, terutama Ibu, memiliki lebih banyak kesadaran diri dan motivasi dalam 

menanamkan nilai-nilai agama Islam saat mendongeng pada anak sejak usia dini agar anak 

mampu membentuk nilai-nilai karakter yang baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketiga informan memiliki 

motivasi dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam saat mendongeng pada anak-

anak mereka sejak usia dini, baik secara instrinsik maupun ekstrinsik. Secara 

instrinsik, Informan mengetahui mengetahui bahwa karena dongeng yang memiliki 

banyak manfaat, informan menggunakan dongeng sebagai media penanaman nilai-

nilai agama Islam. Mendongeng dapat dijadikan sarana menanamkan nilai-nilai 

agama dari buku-buku yang bisa membangun imajinasi anak-anaknya, sehingga 

mereka mampu mengambil nilai-nilai dari cerita-cerita yang didongengkan. 

Menunjukan bahwa ibu tidak hanya menanamkan nilai-nilai agama Islam melalui 

mendongeng, tetapi juga dengan memberikan penjelasan dari mendongeng dan 

menerapkan perilaku yang ada di dongeng ke dalam kehidupan sehari-hari anak. 

Informan yang memiliki minat membaca juga berkeinginan agar anak-anak mereka 

lebih mengenal kosa kata dan kalimat, serta gemar membaca buku.  

Informan termotivasi karena tidak ingin anak-anaknya terpengaruh efek negatif 

dari mudahnya akses informasi saat ini. Informan juga memiliki harapan bahwa 

anak-anaknya akan menjadi anak yang saleh dan solehah, cerdas pikiran dan akhlaq, 

serta memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. 

Ibu memiliki keyakinan bahwa anak yang memiliki kecintaan pada Tuhan maka 

orang itu akan lebih dimudahkan dalam kebaikan. Kemudian nilai dasar dalam diri 
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anak akan terbentuk dan nilai yang lainnya akan lebih mudah ditanamkan. Informan 

memiliki harapan bahwa anak-anaknya akan menjadi anak yang saleh dan solehah, 

cerdas pikiran dan akhlaq, serta memiliki masa depan yang lebih baik daripada 

orang tuanya.  

Mendongeng akan lebih efektif apabila anak-anak memang menyukai cerita 

dongeng. Kegiatan mendongeng akan tidak memiliki dampak apabila setelah 

menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng, orang tua tidak 

menunjukkan langsung nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari.  

Penanamkan nilai-nilai agama tidak hanya melalui mendongeng karena 

mendongeng tidak bisa dilakukan setiap waktu. Maka dari itu aktivitas mendongeng 

tetap harus didukung dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng 

pada kegiatan sehari-hari dengan cara mengulangi apa yang diceritakan pada anak.  

 

B. Saran 

Peneliti memiliki beberapa saran bagi pembaca berdasarkan kesimpulan yang 

didapatkan dalam penelitian ini. Diantaranya; 

1) Bagi para orang tua yang memiliki anak usia dini, penting untuk menanamkan 

nilai-nilai yang positif pada anak untuk membentuk karakter mereka melalui 

berbagai metode yang menyenangkan bagi anak. 

2) Bagi penelitian selanjutnya, jika meneliti topik yang sama dengan penelitian ini 

disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif ataupun eksperimen untuk 

bisa melihat efektivitas penggunaan metode dongeng terhadap pembentukan 

karakter anak. Selain itu, penelitian berikutnya juga disarankan untuk 
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melakukan kajian konseptual secara komprehensif tentang penanaman nilai-

nilai agama, tidak hanya agama Islam. Atau menggunakan sudut pandang nilai-

nilai yang bersifat universal pada subjek yang berbeda, contohnya pada sisi 

motivasi ayah dalam keluarga. Peneliti juga perlu lebih mengeksplorasi 

gambaran motivasi dan peran ibu secara lebih dalam dalam penanaman nilai-

nilai agama melalui mendongeng pada anak usia dini ataupun bagaimana 

dampaknya pada anak. Pertanyaan penelitian lebih diluaskan lagi. 
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