
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang 

tualah yang berperan untuk mendidik dan membentuk seorang anak menjadi anak yang 

berbakti kepada orang tua atau anak durhaka, karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan 

suci. Orang tua sebagai pemegang amanah berkewajiban untuk memberikan pendidikan bagi 

anak-anaknya. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama, 

karena anak memperoleh berbagai pengetahuan pertama kali dari lingkungan keluarganya 

dan pendidikan yang diperoleh tersebut akan berpengaruh pada kehidupan anak selanjutnya. 

1
 

Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan kepada anak 

sedini mungkin, karena pendidikan agama merupakan pondasi yang akan membentuk 

pandangan hidup seseorang. Pendidikan agama yang diberikan kepada anak meliputi 

perilaku yang baik, akhlak mulia, nilai-nilai moral dan ibadah. Ibadah yang diajarkan kepada 

anak terutama ibadah yang berhubungan dengan Rukun Islam, yaitu mengucapkan dua 

kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat dan pengenalan tentang ibadah haji. Anak-anak juga 

harus diajarkan pendidikan yang mengacu pada ilmu pengetahuan, sehingga terbentuklah 

anak yang cerdas ilmu pengetahuan serta bermoral.  

Shalat adalah kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim untuk beribadah 

kepada Allah, yang dilakukan sesuai dengan ajaran Nabi dan diatur dalam panduan fiqih. 
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Perintah untuk melaksanakan shalat terdapat pada beberapa surat dalam Al Qur’an. Ayat-

ayat yang menerangkan tentang shalat, antara lain : 

َأَ وَ  لىَ ه ل َأ َُمر  َبِالص  ط بَِك  اص  ل ي ه اِؕةَو  َع  ََر  ًااؕل   ْ ِِ َ َ لُك   ْ ََؕن  ًُك  ُْ ُنََن ر  ََن ح 

ال عَ   .يًِب تَُلِلت ق ىَ او 

dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah 

kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah 

yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang 

yang bertakwa.  

(QS:Tha Ha [20]:132). 

 

لَ  .َف ص  ر  اَن ح  َو  ب ك   لِر 
َََ 

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah[1605]. 

(QS: Al Kautsar [102]:2). 

 

[1605] Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan 

mensyukuri nikmat Allah. 

 

Ibadah shalat sebaiknya diajarkan kepada anak sedini mungkin, karena usia dini 

merupakan masa keemasan atau golden age dalam perkembangan manusia. Menurut 

Montessori, usia keemasan merupakan masa dimana anak mulai peka untuk menerima 

berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya baik disengaja 

maupun tidak disengaja.
2
  Oleh karena itu, masa keemasan merupakan masa yang paling 

tepat untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada anak, lebih-lebih ilmu agama.  

Mengajarkan shalat pada anak usia dini di sekolah merupakan kewajiban guru yang 

selalu menjadi figur yang dibanggakan dan ditiru anak. Guru dapat  mengenalkan dan 

mengajarkan shalat dengan cara yang menyenangkan dan mudah difahami anak. Hal-hal 
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yang perlu dikenalkan guru kepada anak adalah nama-nama shalat, jumlah rakaat shalat, 

waktu pelaksanaannya, tempat shalat, dan tata cara shalat. Anak-anak harus diajarkan tata 

cara shalat yang benar, karena akan menjadi pondasi keimanannya hingga dewasa nanti.  

Shalat yang diajarkan guru di sekolah merupakan suatu cara untuk mendidik anak 

beribadah kepada Allah dengan tertib,  sehingga  di saat anak menginjak usia remaja bahkan 

sampai dewasa, shalat merupakan kebiasaan yang tidak akan pernah ditinggalkannya. Selain 

itu, perlu ditanamkan kepada anak bahwa mengerjakan shalat merupakan wujud rasa syukur 

manusia terhadap Allah atas segala nikmat yang telah diberikan-NYA. Anggota badan yang 

sempurna, kesehatan, kepandaian, kekuatan, mampu berdiri, berjalan, bicara, selamat dari 

bencana adalah beberapa bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada manusia.  

Guru juga harus memberi pengertian kepada anak bahwa melaksanakan shalat akan 

mendapat pahala dan meninggalkannya akan berdosa.  Shalat wajib dilakukan dalam 

keadaan sehat maupun sakit. Orang yang dalam keadaan sakit diperbolehkan shalat dengan 

duduk, jika tidak mampu boleh dengan berbaring. Orang yang melakukan perjalanan jauh, 

mendapat keringanan dari Allah dengan menyatukan dua shalat dalam satu waktu atau 

meringkas shalat menjadi lebih sedikit. Hal ini perlu disampaikan kepada anak, agar anak 

faham dan tidak mudah meninggalkan shalat. 

Mengajarkan shalat kepada anak, sebaiknya dilakukan guru secara bertahap. Mula-mula 

anak diajarkan gerakan shalat beserta namanya, sehingga anak mengetahui nama gerakan 

shalat yang dilakukannya. Setelah  anak mampu melaksanakan gerakan shalat dengan benar, 

mulailah diajarkan bacaan shalat yang dibaca guru dengan keras ketika pembelajaran shalat 

sedang berlangsung.  Dengan demikian, anak akan mampu melaksanakan shalat beserta 

bacaannya dengan benar. 



TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 yang berlokasi di jalan Bauksit 45B Kelurahan 

Purwantoro Kecamatan Blimbing Malang, merupakan lembaga pendidikan yang membekali 

anak didiknya dengan dasar keimanan, akhlak, pengetahuan dan ketrampilan. TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 11 Malang adalah salah satu lembaga sekolah yang dikelola dibawah 

naungan yayasan persyarikatan Aisyiyah ranting Pandean.  

Peneliti memilih TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang sebagai tempat penelitian, 

karena 

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang adalah sekolah berbasis Islam, sehingga 

pendidikan agama yang merupakan pondasi keimanan anak terutama shalat, 

menjadi prioritas pembelajaran di lembaga ini. 

2. Shalat merupakan bagian dari kurikulum TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang, 

karena lembaga ini berkomitmen bahwa shalat sangat penting di ajarkan dan di 

biasakan pada anak usia dini demi terbentuknya anak muslim yang shalih shalihah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan 

penelitian guna mengetahui Upaya Guru dalam Mengajarkan Shalat Anak Usia Dini di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya guru dalam mengajarkan  shalat pada anak usia dini di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 11 Malang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi upaya guru dalam mengajarkan shalat pada 

anak usia dini di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang? 



 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian yang 

diharapkan adalah :   

1. Mendeskripsikan upaya guru dalam mengajarkan shalat pada anak usia dini di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang. 

2. Guna merumuskan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung bagi 

guru dalam mengajarkan shalat pada anak usia dini di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:  

1. Pengurus TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang sebagai bahan peningkatan kualitas 

pendidikan melalui pembelajaran shalat pada anak usia dini.  

2. Guru sebagai bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran shalat pada  anak usia dini di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang .  

3. Peneliti, guna menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya mengajarkan 

shalat pada anak usia dini.  

 

E. Batasan Istilah 

Guna membatasi agar penulis tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka ruang 

lingkup pembahasan ini dibatasi pada:  

a. Upaya 



Upaya menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai  

suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).
3
  

       Kata upaya dalam penelitian ini diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang disertai 

dengan komitmen, strategi dan evaluasi. Upaya dapat berupa support, keteladanan, 

konsep, rencana, pendampingan, pemikiran, keputusan, reward (pemberian hadiah) dan 

punishment (hukuman).  

b. Guru 

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, 

mengajar, dan membimbing peserta didik.
4
 

Guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua guru tetap Yayasan TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang yang mengajar di kelompok A. 

c. Mengajarkan 

Kata mengajarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti memberikan 

pelajaran.
5
 

Kata mengajarkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan pelajaran 

shalat kepada anak, sehingga anak dapat melaksanakan shalat dengan benar sesuai 

aturan agama Islam.  

d. Shalat 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, shalat adalah rukun Islam kedua, berupa 

ibadah kepada Allah SWT, wajib dilakukan oleh setiap orang muslim mukalaf dengan 

syarat, rukun, dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
6
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Shalat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah shalat lima waktu, karena shalat lima 

waktu adalah shalat yang diwajibkan, sedangkan shalat sunah yang lainnya akan 

mengikuti.  

e. Anak usia dini 

Anak usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua anak kelompok A 

yang berusia 4-5 tahun yang bersekolah di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Malang.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang mendukung penelitian.  

Adapun kelima bab  tersebut adalah: 

BAB I :     Pendahuluan 

Bab ini merupakan pengantar secara keseluruhan dari penelitian dan menjelaskan 

tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II :     Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan bab yang menerangkan tentang peran dan tugas guru 

menurut teori pendidikan dan teori Islam,  konsep dasar shalat, materi shalat  serta teori-teori 

tentang anak usia dini. 

BAB III :     Metode Penelitian 

Bab ini menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan metode dalam 

penelitian. Metode Penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa data. 

BAB IV :     Hasil  Penelitian 

Bab ini menerangkan tentang latar belakang obyek penelitian, penyajian data hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data hasil penelitian. 

BAB V :     Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bagian paling akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan 

dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian. 

 


