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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan informasi semakin hari semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan zaman seperti saat ini. Informasi yang terus bertambah akan 

berdampak terhadap pola kehidupan setiap orang yang mengikuti 

perkembangannya. Berbagai macam bentuk informasi yang dimiliki oleh 

setiap orang akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan yang dimilikinya. 

Pengetahuan tidak hanya bersumber pada bahan bacaan berbentuk penuh 

tulisan seperti buku. Pengetahuan bisa saja didapatkan melalui bahan bacaan 

yang tidak penuh dengan tulisan saja akan tetapi disertakan dengan gambar-

gambar yang menarik seperti komik.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komik adalah cerita 

bergambar (dalam majalah, surat kabar, atau bentuk buku) yang umumnya 

mudah dicerna dan lucu. Komik yang identik dengan gambar yang lucu dan 

menarik sangat tepat diberikan kepada anak-anak sebagai bahan bacaan. 

Komik adalah cerita bergambar dengan sedikit tulisan, bahkan terkadang ada 

gambar tanpa tulisan karena gambar-gambar pada komik sudah mampu 

“berbicara” sendiri. (Nurgiyantoro, 2004) 

Komik sebagai media dengan konsep gambar yang menarik mampu 

digunakan sebagai salah satu alat pembelajaran untuk anak- anak. Pada 

hakikatnya anak-anak senang belajar sambil bermain. Adanya gambar- 

gambar pada komik membuat anak-anak mampu berimajinasi dan mudah 

menyerap pesan yang ada dalam komik.  

Menurut Dhien (2006) komik terdiri dari beberapa jenis yaitu : komik 

superhero, komik laga, komik horor, komik roman, komik detektif, komik 

humor, komik spiritual, komik pendidikan, komik sport, komik wayang dan 

komik seks.  

Pendidikan terbaik, sebaiknya mulai diberikan sedini mungkin karena 

anak-anak di usia tersebut sedang mengalami masa usia keemasan yang sangat 

baik untuk diberikan pembekalan atau pengetahuan sesuatu. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
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Nasional menyatakan bahwa “pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun”. Melihat kondisi yang berada di sekitar pada saat ini usia 0 sampai 

dengan 6 tahun termasuk dalam tingkatan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) hingga Taman Kanak-Kanak (TK). 

Terkait dengan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada anak usia dini dengan menggunakan komik sebagai media  

untuk menyajikan pengetahuan-pengetahuan mengenai agama Islam. 

Pengetahuan dasar dalam agama Islam sangat penting untuk diajarkan pada 

anak sejak usia dini agar anak mampu merekam serta meresapi pengetahuan 

agama sedari kecil. Salah satu pengetahuan dalam agama Islam yang perlu 

diajarkan pada anak usia dini yaitu mengenai tata cara makan dan minum yang 

baik sesuai dengan syariat Islam seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Dalam ajaran agama Islam tata cara makan dan minum 

telah diatur mulai dari sebelum hingga sesudah makan karena Islam telah 

mengatur segalanya yang pada intinya semua untuk kebaikan.  

Tata cara makan dan minum yang baik berdasarkan syariat Islam juga 

dibenarkan dalam dunia kesehatan. Para pakar Islam dan ahli di bidang 

kesehatan telah berusaha meneliti tentang hikmah adanya anjuran dari Nabi 

Muhammad SAW terkait dengan masalah makan dan minum. Pada 

kenyataannya makan dan minum sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad 

SAW bukanlah sesuatu yang dianjurkan tanpa manfaat bagi manusia, baik dari 

segi etika terlebih pada masalah memelihara kesehatan yang sangat penting 

bagi kelangsungan hidup manusia. (Sohrah, 2016) 

Tata cara makan dan minum yang pertama dimulai dengan bacaan 

basmallah serta makan dan minum diperintahkan untuk menggunakan tangan 

kanan. Sabda Rasulullah SAW 

Artinya “Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah makan dengan 

tangan kanan dan apabila dia minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena 

setan apabila dia makan, makan dengan tangan kiri dan apabila minum, minum 
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dengan tangan kiri. Dalam pandangan pakar kesehatan, makan dengan tangan 

kanan berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh dan proteksi terhadap bakteri, 

karena tangan mengandung enzim RNAse yang disekresikan oleh tangan. RNAse 

merupakan enzim yang dihasilkan tengan terutama oleh tiga jari (jempol, telunjuk 

dan jari tengah) yang mempunyai kemampuan mengikat bakteri sehingga 

menghambat aktivitas bakteri jahat dalam tubuh. (Sohrah, 2016) 

Rasulullah SAW bersabda 

 

 

Artinya “ Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di mana beliau melarang 

seseorang minum sambil berdiri.” Qotadah berkata bahwa mereka kala itu 

bertanya (pada Anas), “Bagaimana dengan makan (sambil berdiri)?” Anas 

menjawab, “Itu lebih parah dan lebih jelek.” (HR. Muslim no. 2024). Menurut 

(Al-Rawi dalam Sohrah 2016) makanan dan minuman yang disantap pada saat 

berdiri, dapat berdampak pada refleksi saraf yang dilakukan oleh reaksi saraf 

kelana (saraf otak kesepuluh) yang banyak tersebar pada lapisan endotel yang 

mengelilingi usus. Refleksi ini apabiala terjadi secara keras dan tiba-tiba, 

dapat menyebabkan tidak berfungsinya saraf (vagal inlubition) yang parah, 

untuk menghantarkan detak mematikan bagi jantung, sehingga menyebabkan 

pingsan atau bahkan mati mendadak.  

Tata cara makan dan minum yang baik seperti yang dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW memberi gambaran kepada kaum muslimin tentang betapa 

pentingnya memelihara etika. Selain berkaitan erat dengan kesehatan pada 

tubuh manusia hal itu pula terdapat keberkahan apabila diikuti oleh manusia. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

1. Apakah terdapat pengaruh edukomik terhadap peningkatan 

pengetahuan tata cara makan dan minum berdasarkan syariat Islam 

pada anak usia dini 
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2. Bagaimana tinjauan islam tentang pengaruh edukomik terhadap 

peningkatan pengetahuan tata cara makan dan minum berdasarkan 

syariat Islam pada anak usia dini  

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya 

pengaruh edukomik terhadap peningkatan pengetahuan mengenai tata cara 

makan dan minum menurut syariat Islam pada anak usia dini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah  

1. Dapat memberikan gambaran mengenai peran edukomik dalam 

meningkatan pengetahuan tentang tata cara makan berdasarkan syariat 

Islam pada anak usia dini. 

2. Sebagai evaluasi untuk para pendidik dan orang tua yang memiliki 

anak di jenjang Taman Kanak-kanak dalam memberikan bahan bacaan 

yang tepat dan dapat digunakan untuk media pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan media komik untuk proses belajar mengajar. 

4. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kreativitas dalam upaya pemaksimalan penggunaan 

media edukomik sebagai bahan mengajar. 

5. Bagi siswa (anak usia dini), edukomik dapat menumbuhkan minat 

belajar mandiri dan mendorong siswa agar lebih termotivasi untuk 

memperoleh pengetahuan 

6. Bagi TK Ayah Bunda hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

acuan untuk mengadakan media komik sebagai salah satu metode 

pembelajaran untuk muridnya 

7. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan terhadap pendidikan anak 

usia dini dalam hal media pembelajaran.  
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1.5 Batasan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-Kanak Ayah Bunda Jakarta 

Utara dengan kriteria responden anak usia dini berusia 5-6 tahun dan sudah 

mampu membaca. Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini hanya mengkaji 

pengetahuan responden tentang adab makan dan minum sesuai syariat Islam. 

Pengukuran pengetahuan siswa dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan melalui daftar checklist  sebelum dan setelah literasi agama 

disampaikan dengan menggunakan edukomik. Pemeriksaan lebih lanjut untuk 

mengetahui apakah siswa menerapkan adab makan dan minum dalam 

keseharian setelah pemberian literasi informasi tidak dapat dilakukan, karena 

pada saat penelitian berlangsung bertepatan dengan bulan suci ramadhan 

sehingga peneliti tidak dapat melihat secara langsung aktifitas makan dan 

minum para siswa.  Selain itu, siswa yang menjadi subyek penelitian adalah 

siswa yang akan lulus dari TK Ayah Bunda sehingga setelah penelitian 

berlangsung, para siswa berpencar ke berbagai sekolah dasar dan sulit bagi 

penulis untuk melakukan pengamatan secara langsung penerapan makan dan 

minum dengan tata cara syariat Islam setelah diberikan literasi informasi 

melalui edukomik sebagai bukti adanya peningkatan pemahaman. 

 

 

  


