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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usia dini adalah usia emas (golden age), yang merupakan salah satu 

tahapan terpenting pada perkembangan potensi atau kecerdasan peserta didik. 

Pada usia dini selalu memiliki rasa ingin mengetahui dan mempelajari banyak 

hal. Menurut Suyadi; “Anak usia dini selalu diwarnai keberhasilan 

mempelajari banyak hal dan menaruh optimisme yang tinggi untuk berhasil, 

meskipun dalam praktiknya masih banyak kekurangan.”1 

Masa golden age hanya sekali dialami oleh peserta didik dan 

selanjutnya mereka berada pada tahapan yang berbeda. Oleh karena itu 

hendaknya masa ini dimanfaatkan dengan memberikan stimulasi atau 

rangsangan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan 

optimal. “Inilah masa dimana perkembangan intellectual quotient (IQ), 

emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient (SQ) sangat dibutuhkan.” 2  

Semakin banyak stimulasi yang diberikan kepada peserta didik maka 

semakin tinggi tingkat perkembangan mereka. Dibuktikan dari temuan 

neurosains mengenai otak anak yaitu: 

“Bahwa ketika anak lahir sel-sel otaknya mencapai 100 miliar, tetapi 
belum saling berhubungan kecuali hanya sedikit, yaitu hanya sel-sel otak 
yang mengendalikan detak jantung, pernafasan, gerak reflek, 
pendengaran dan naluri hidup. Ketika anak usia 3 tahun sel otak telah 
membentuk sekitar 1.000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis. Jumlah 

                                                             
1    Suyadi. Teori Pembelajaran Anak Usia Dini  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

hal. 30 
2   Fauzi Ranchman. Islamic Parenting (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hal. 7 
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ini 2 kali banyak dari yang dimiliki orang dewasa. Sebuah sel otak dapat 
berhubungan dengan 15.000 sel lain. Sinaps-sinaps yang jarang 
digunakan akan mati sedangkan yang sering digunakan akan semakin 
kuat dan permanen. Setiap rangsangan atau stimulasi yang diterima anak 
akan melahirkan sambungan-sambungan baru atau memperkuat 
sambungan yang sudah ada.”3 
  

Temuan neurosains mengenai otak anak di atas menunjukkan bahwa 

sangat penting pemberian stimulasi kepada peserta didik usia dini agar 

sinapsis - sinapsis dapat berfungsi dan secara otomatis akan memacu pada 

aspek-aspek perkembangan peserta didik. Sedangkan kurangnya adanya 

stimulasi akan menyebabkan perkembangan otak tidak berkembang dengan 

optimal. Stimulasi yang dimaksudkan di sini adalah pemberian pendidikan. 

Hakikat pendidikan adalah “membentuk manusia sempurna atau insan 

kamil.  Manusia yang sempurna adalah manusia yang berkembang seluruh 

potensi atau kecerdasan, baik potensi jasmani, ruhani, maupun akal.”4 Sama   

halnya dengan pendidikan anak usia dini, pada hakikatnya adalah 

“pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh atau 

menekankan pada seluruh aspek kepribadian peserta didik.”5 Jadi pendidikan 

sebagai upaya membantu peserta didik menjadi manusia yang lebih baik, 

dengan memberi dasar kepribadian peserta didik dalam sikap, perilaku, daya 

cipta serta kecerdasan, seperti mampu dalam mengendalikan diri, memiliki 

pengetahuan dan memiliki rasa cinta dan kasih sayang.  

                                                             
3  Suyadi loc. Cit., hal. 31 
4   Ahmad Tafsir. Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)  hal. 32 
5  Suhadi loc. Cit.,hal. 22  
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Pendidikan anak usia dini (PAUD) telah dinyatakan di dalam  

Undang- Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  pasal 28 pada ayat 1-6 sebagai berikut: 

1. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan sebelum jenjang 
pendidikan dasar; 

2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur 
pendidikan formal, nonformal atau informal;   

3. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA atau 
bentuk lainnya yang sederajat; 

4. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal: KB, TPA, 
atau bentuk lainnya yang sederajat; 

5. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan 
keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan  oleh lingkungan dan 

6. Ketentuan yang mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih 
lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.6 
  

Merujuk pada Undang-Undang Pendidikan Nasional di atas bahwa 

pendidikan anak usia dini dapat diselenggarkan melalui tiga jalur pendidikan 

yaitu :  

1. Pendidikan formal seperti TK, RA dan bentuk pendidikan lain yang 

sederajat, 

2. Pendidikan nonformal seperti KB, TPA dan bentuk pendidikan lain yang 

sederajat dan  

3. Pendidikan informal seperti  pendidikan keluarga atau pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lingkungan. 

Taman Kanak-kanak (TK) yaitu salah satu lembaga formal pendidikan 

anak usia dini yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

                                                             
6    Undang-Undang Pendidikan Nasional N0. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 28 ayat 1-6 
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mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal dan menyediakan 

berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek diantaranya 

meliputi kognitif, bahasa, sosial, emosional, fisik, dan motorik. 

Pendidikan peserta didik menjadi tangung jawab guru sebagai fasilitor 

yaitu dengan memberikan pembelajaran, bimbingan dan dapat menjadi 

teladan yang baik dan benar kepada peserta didik. Demikian pula 

pembelajaran shalat menjadi tanggung jawab guru, maka guru berkewajiban 

untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran shalat dengan cara 

yang kreatif, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

Pembelajaran shalat diberikan kepada peserta didik sebagai sarana 

untuk mempersiapkan dan melatih dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

kepada Allah SWT saat peserta didik telah menjelang tamyiz (baliqh). Sesuai 

dengan ajaran Islam mengenai perintah mengerjakan shalat kepada anak, 

disebutkan dalam sabda Rasulullah sebagai berikut: 

َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب ، َعْن َأِبْیِھ ، َعْن َجدِِّه َقاَل َرُسْوُل اِهللا َصَلى اُهللا 

َعَلْیِھ َوَسلَّم ُمُرْوا َأْوَلاَدُكْم ِبالصََّلاِة ِإَذا َبَلُغْوا َسْبًعا، َواْضِرُبْوُھْم َعَلْیَھا 

.َوَفرُِّقْوا َبْیَنُھْم ِفى اْلَمَضاِجِعِإَذا َبَلُغْوا َعْشًرا،   

“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, Rasulullah 
SAW. Bersabda, “perintahkan anak-anak kalian mengerjakan shalat apabila 
usia mereka telah mencapai tujuh tahun, dan pukullah mereka ( lalai 
shalat)telah mencapai sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur 
mereka.”7 

                                                             
7    Abu Abdurahman. Shahih Fiqih Sunnah (Jakarta, Pustaka as-Sunnah , 2009), hal. 217 

Hasan Shahih. (HR. Abu Dawud no. 495)  
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Dari hadits Rasulullah di atas, bahwa anak usia 7 tahun sudah 

diperintahkan untuk shalat, dan dipukul jika telah mencapai usia 10 tahun 

apabila lalai melakukan shalat. Sedangkan peserta didik usia dini belum 

mencapai usia 7 tahun dan perintah melaksanakan shalat belum ditujukankan 

kepada mereka. Suatu upaya dalam pembiasaan dan mengenalkan tatacara 

shalat  mulai dari gerakan, bacaan  do’a dan ayat-ayat al-Quran dalam shalat, 

perlu dilakukan pembelajaran shalat mulai usia dini.  

TK ABA Muzdalifah kecamatan Wagir kabupaten Malang 

memberikan pembelajaran shalat kepada peserta didik usia dini, selain dapat 

menghasilkan output peserta didik yang terampil dalam melaksanakan shalat 

dan cukup hafal do’a-do’a dalam shalat. TK ABA Muzdalifah juga semakin 

diminati oleh masyarakat, dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah 

peserta didik, dan TK ABA Muzdalifah merupakan tempat peneliti mengajar.  

Hal tersebut sangat menarik dan mendukung untuk dilakukan 

penelitian tentang pembelajaran shalat bagi anak usia dini dan peneliti 

memutuskan bahwa Pembelajaran Shalat bagi Anak Usia Dini di TK ABA 

Muzdalifah Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sebagai judul dalam 

penelitian.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa 

masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran shalat bagi anak usia dini di TK ABA 

Muzdalifah ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran shalat bagi 

anak usia dini di TK ABA Muzdalifah ? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran shalat bagi anak usia dini di TK ABA 

Muzdalifah ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

             Tujuan penelitian ini ialah : 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran shalat bagi anak usia dini di TK 

ABA Muzdalifah. 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran 

shalat bagi anak usia dini di TK ABA Muzdalifah. 

3. Mengetahui hasil pembelajaran shalat bagi anak usia dini di TK ABA 

Muzdalifah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga, upaya peningkatan 

mutu pendidikan dan  guna menambah wawasan tentang pembelajaran 

shalat bagi anak usia dini di TK ABA Muzdalifah  

2. Bagi Sekolah  

Penelitian ini menjadi bahan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

memudahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang proses 

pembelajaran shalat bagi anak usia dini khususnya di TK ABA 

Muzdalifah. 

3. Bagi Orang Tua 

Dapat memperoleh informasi dan menambah motivasi dalam usaha 

meningkatkan pembelajaran shalat pada peserta didik. Khususnya kerja 

sama orang tua dan sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar shalat 

peserta didik sehingga tercapai tujuan pendidikan dalam keluarga dan 

sekolah. 

4. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat mengetahui peristiwa atau aktivitas pembelajaran shalat  

yang terjadi di TK ABA Muzdalifah. Secara umum penelitian ini 

diharapkan sebagai rujukan untuk berbagai kebutuhan dan sebagai 

rujukan untuk penelitian selanjutnya 
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E. Batasan Istilah 

Guna memfokuskan pembahasan dalam penelitian maka batasan 

istilah perlu disajikan agar peneliti lebih mudah untuk mencapai tujuan 

penelitian ini.  

1. Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran menurut Kamus Bahasa Indoesia adalah “proses, 

cara dan perbuatan menjadikan orang belajar.”8 Maksud pembelajaran 

pada penelitian ini adalah proses pembelajaran yang terjadi di TK ABA 

Muzdalifah yang meliputi beberapa hal yaitu: 

a. Kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik 

b. Cara atau strategi guru dalam menyampaikan materi 

c. Upaya yang dilakukan guru untuk memudahan peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan 

d. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

e. Penilaian terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik..   

2. Pengertian Shalat 

Menurut bahasa shalat berarti “ اُءالدَُّع  (do’a) atau rahmat” dan 

secara menurut istilah “suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan 

perbuatan tertentu yang  dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam.”9  

                                                             
8   Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Bahasa Indoesia. (Jakarta : 2008) 

hal. 24 
9 Sayyid Sabi. Fiqih al-Sunnah I, Bayrut :Dar al-Fikr, Hal. 78 
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Maksud pembelajaran shalat pada penelitian ini adalah kegiatan 

pembelajaran secara menyeluruh mengenai hal yang berhubungan dengan 

tata cara shalat yaitu sebagai berikut : 

a. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam shalat 

b. Bacaan-bacaan do’a dalam shalat  

c. Ayat-ayat al-Quran yang dibaca dalam shalat 

Semua aspek tersebut diupayakan dapat dikuasai dan dipraktekkan 

oleh peserta didik. Pembelajaran shalat lebih ditekankan pada 

pembelajaran shalat dhuha karena waktu yang bertepatan dan 

memungkinkan untuk melakukan shalat dhuha. 

3. Pengertian Anak Usia Dini  

Anak usia dini adalah sekelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosial emosional, 

bahasa dan komunikasi secara bertahap. Tahapan tersebut dibagi menjadi 

tiga tingkatan  yaitu:  

a. Masa bayi yaitu usia 0 sampai dengan 12 bulan 

b. Masa toddler atau balita, usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan 

c. Masa early chil atau usia pra sekolah, usia 3 - 6 tahun.10 

Istilah anak usia dini yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

peserta didik berusia 4-6 tahun yang berada dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan pada berbagai aspek yaitu : 

                                                             
10   Diana Mutiah.  Psikologi Belajar Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2010) Hal.7  
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a. Aspek fisik 

b. Aspek intelijensi 

c. Aspek bahasa 

d. Aspek sosial 

e. Aspek moral 

Melalui pendekatan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, 

seperti memberikan stimulus melalui pembelajaran shalat, diharapkan 

dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara 

menyeluruh pada aspek perkembangan mereka serta peserta didik dapat 

secara aktif berinteraksi sehingga mendapatkan hasil pembelajaran yang 

mampu mengantarkan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan 

perkembangan selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Guna memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulisan skripsi 

ini disusun secara sistematika yang merupakan urutan yang saling berkaitan 

antara bab satu dengan bab yang lain. Sistimatika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab  I     : Pendahuluan; terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuaan penelitia, manfaat penelitian, batasan istilah, dan 

sistematika penulisan.  

Bab II :Tinjauan Pustaka; terdiri dari pembahasan tentang landasan 

pembelajaran shalat pada anak usia dini di TK ABA Muzdalifah. 
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Bab III : Metode Penelitian; terdiri dari pendekatan penelitian, pemilihan 

wilayah penelitian, penentuan obyek, penentuan informan, sumber 

data yang dari wawancara, observasi, dokumentasi dan teknis 

analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian; terdiri dari penyajian data berupa profil lembaga, 

hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi. dalam bab ini 

berupa pembahasan proses pembelajaran faktor pendukung dan 

penghambat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran shalat di 

TK ABA Muzdalifah. 

Bab V :   Kesimpulan dan Saran; terdiri tantang kesimpulan dari pembahasan 

yang telah dilakukan yaitu mengenai pembelajaran shalat di TK 

ABA Muzdalifah, saran-saran dan bagian terakhir pada skripsi ini 

adalah daftar pustaka yang memuat rujukan (referensi) ini dan 

lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


