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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak pada usia dini merupakan  masa dimana anak mengalamai perkembangan 

dalam berbagai kemampuan. Sejak lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar, 

anak mengalami masa Golden Age dalam kehidupannya. Masa ini merupakan masa 

penting dalam pembentukan dasar – dasar kepribadian, kemampuan berfikir, kecerdasan, 

ketrampilan dan kemampuan bersosialisasi
1
. 

 Mengingat pentingnya Al-Qur’an bagi kaum muslim, maka pembelajaran Al- 

Qur’an sabaiknya dimulai sejak usia dini atau anak-anak. Sebab pada usia tersebut 

kemampuan untuk menyerap ilmu sangat luar biasa, sehingga dapat memberikan hasil 

yang optimal. Ibnu Khaldum mengatakan bahwa Al Qur’an adalah ilmu yang pertama 

kali harus diajarkan pada anak termasuk syariat islam yang dipegang teguh oleh para ahli 

agama dan di junjung tinggi oleh setiap Negara Islam
2
.  

Pada masa usia dini anak masih sangat suka bermain, sehingga semua 

pembelajaran dilakukan dengan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. 

Prinsip bermain sambil belajar, adalah  sebuah disain kegiatan belajar yang sesuai dengan 

karakter usia pra sekolah. Bermain sambil belajar juga merupakan prinsip induk  (utama) 

dalam mengembangkan seluruh potensi  anak usia prasekolah melalui stimulasi 

                                                             
1 Suyadi,  Psikologi Belajar PAUD, (Jakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2010 )  hal 23. 
2
 Abuddin Nata,  Filsafat Pendidikan Islam I,  (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)  hal 176 
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pendidikan. Bermain sambil belajar bukanlah bermain liar atau tanpa arah. Bermain 

sambil belajar merupakan suatu kondisi aktivitas yang dirancang secara terprogram dan 

mengandung esensi tujuan yang jelas
3
.   

Kelebihan dari belajar sambil bermain yaitu anak akan lebih mudah dalam  

menangkap informasi baru karena dilakukan sambil bermain. Bermain merupakan suatu 

aktivitas yang menyenagkan karena itu akan lebih mudah bagi anak untuk menyerap 

berbagai informasi baru yang ia tanggapi dengan sikap yang positif dan tanpa paksaan. 

Dalam bermain, anak dapat menciptakan  scaffolding secara mandiri, baik dalam kontrol 

diri, penggunaan bahasa , daya ingat, dan kerja sama dengan sesama teman
4
. 

Di usia prasekolah, anak perlu belajar berpisah dengan orang tua atau 

pengasuhnya. Perpisahan dengan orang tua atau pengasuhnya tidak akan begitu dirasakan 

oleh anak apabila dilakukan dalam situasi bermain yang menyenangkan hatinya. 

Sebaliknya , melalui bermain pula, anak akan semakin mahir  bersosialisasi dengan orang 

lain dan teman – teman bermain sebayanya. Bersosialisasi diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk dapat berbaur dengan orang lain, menyesuaikan diri dengan kegiatan 

dengan kegiatan dan kebiasaan kelompok, dan dengan segala macam orang yang 

memiliki karakteristik unik
5
. Anak pun belajar untuk berbagi  degan sesama teman, 

menunggu giliran sehingga ia belajar untuk bersabar diri. 

Peter Kline dalam Gordon D mengatakan :belajar akan efektif jika dilakukan 

dalam suasana menyenangkan. Kaitannya dengan hakikat belajar anak usia dini pada 

nilai-nilai keagamaan, seharusnya kita memahami bahwa hal itu harus beroreantasi pada 

                                                             
3 Otib satibi Hidayat, Metode Pengembangan Moral dan Nilai-Nilai Agama , (Jakarta : Universitas Terbuka, 2011) 

hal. 7.16 
4 Rini Hildayati,dkk,  Psikologi Perkembangan Anak , ( Jakarta :Universitas Terbuka ,2011), hal 4.7 
5 Ibid, hal 4.8 
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fungsi pendidikan pada anak usia dini, yaitu sebagai fungsi adptasi, fungsi pengembangan 

dan fungsi bermain
6
. Melalui bermain maka anak dapat menyalurkan energi tubuhnya 

yang sedang senang bergerak sehingga ia pun memperoleh kepuasan dan tidak merasa 

dirinya dikekang. 

Kegiatan  bermain sangat digemari oleh anak-anak pada masa prasekolah dan 

pada umumnya sebagian besar waktu mereka digunakan untuk bermain. Dengan 

demikian yang menjadi tantangan bagi pendidik adalah bagaimana menanfaatkan 

kegiatan bermain untuk membantu anak belajar dalam suasana hati yang menyenangkan 

dan tanpa beban. Untuk itu pendidik, pada Anak Usia Dini di tuntut memiliki 

kemampuan professional dan komprehensif  terutama dalam memilih dan menentukan 

metode dan pendekatan yang efektif. Dengan demikian proses belajar mengajar akan 

berlangsung dengan baik tanpa mengorbankan anak, tanpa merebut hak anak untuk 

bermain, artinya bentuk kegiatan dilakukan dalam suasana terbuka dan menyenangkan. 

Permainan adalah jalan bagi anak-anak mengembangkan kemampuan 

menggunakan lambang dan memahami  lingkungan mereka. Ketika anak-anak bermain 

dengan benda dan barang di lingkungan mereka, mereka memperoleh pengetahuan 

tentang kekayaan alam dunia tempat mereka hidup.  Permainan akan membimbing 

perkembangan mereka dan bahwa bahasa tulis bertumbuh dari bahasa lisan lewat 

permainan lambang. Permainan juga merupakan jalan bagi anak-anak bisa melakukan 

ketrampilan baru, mencoba peran sosial baru, dan  memecahkan  masalah rumit. Lewat 

permainan, anak-anak mempunyai kesempatan untuk menyelidiki secara mendalam  dan 

memperhatikan secara rinci sekali hal-hal yang menarik bagi mereka. Permainan  

                                                             
6
Ibid, hal 7.17 
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memberi  anak-anak  kesempatan untuk berperan secara mandiri dan menantang diri 

mereka sendiri secara fisik dan intelektual
7
. 

Demikian juga dalam proses pembelajaran Al-Qur’an, diperlukan suatu    metode 

yang membuat anak didik menjadi senang dan mudah dalam belajar membaca dan 

menulis huruf Al-Qur’an. Pembelajaran Agama termasuk baca  Al-Qur’an diberikan pada 

usia dini, karena nilai-nilai agama akan tumbuh dan berkembang pada jiwa anak melalui 

proses pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya sejak kecil. Seorang anak yang tidak 

memperoleh pendidikan dan pengetahuan nilai-nilai keagamaan sebagai pengalaman 

belajarnya, akan dimungkinkan menimbulkan ketidak pedulian yang cukup tinggi dalam  

menghayati apa yang telah dipelajarinya. Seperti tidak merasa butuh , kurang tertarik, dan 

tidak serius dalam mempelajarinya. Lain halnya dengan anak yang mendapatkan 

pendidikan agama yang cukup dan diberikan dengan suasanya yang menyenagkan yaitu 

dengan permainan sehingga anak merasa senang dan tertarik untuk memepelajarinya, 

maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kedepannya.  Selama ini 

pembelajaran baca Al-Qur’an diberikan dengan anak membaca huruf  hijaiyah dan 

menulisnya yang itu tentunya anak menjadi bosan dan jenuh, karena anak pada usia dini 

kadang ada yang malas menulis dengan berbagai alasan. Akan tetapi membaca Al-Qur’an 

dengan permainan, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Karena dalam 

pendidikan anak usia dini bermain sambil belajar adalah kegiatan yang tidak terpisahkan. 

Kelebihan dari permainan ini adalah anak akan merasa senang dalam belajar, guru juga 

akan lebih mudah menyampaikan pelajaran terhadap peserta didik karena dilakukan 

dalam suasana yang menyenagkan. 

                                                             
7 Carol Seefeldt & Barbara A.Wasik. Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT.Indeks, 2008). hal 68 
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Proses pembelajaran terkait dengan penngenalan huruf hijaiyah, menuntut siswa 

untuk berperan aktif dalam serangkaian belajar mengajar. Kebutuhan sekolah-sekolah 

Islam terhadap pembelajaran Al-Qur’an dirasa semakin lama semakin besar. 

Pembelajaran membaca Al-Qur’an yang baik sangat membutuhkan sebuah sistem yang 

mampu  menjamin mutu bahwa setiap anak usia lulus TK/SD/MI harus bisa membaca Al-

Qur’an secara tartil. Banyaknya sekolah atau TPQ yang membutuhkan solusi bagi 

kelangsungan pembelajaran Al-Qur’an bagi siswa siswinya. Permasalahan yang sering 

terjadi adalah anak-anak kadang merasa bosan dan jenuh jika harus belajar baca tulis Al-

Qur’an. 

Bertolak  pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan metode 

permainan menyusun huruf hijaiyah sebagai bahan penelitian. Dengan alasan,  metode ini 

pengajarannya mudah, riang gembira serta sesuai dengan anak usia dini yang masih 

sangat suka bermain. Disamping itu, permainan ini melibatkan semua fisik motorik anak, 

yaitu mereka berlari menyusun huruf hijaiyah. Penerapan permainan  di TK Aisyiyah 19  

pernah dilakukan oleh anak kelas A, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi 

peneliti untuk meneliti kelebihan dan kelemahan permainan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pembelajaran baca Al-Qur’an melalui permainan menyusun huruf 

hijaiyah di Aisyiyah 19 Malang ?  
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2. Bagaimana hasil pembelajaran baca Al-Qur’an dengan menggunakan permainan 

menyusun huruf hijaiyah di TK Aisyiyah 19 Malang ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan  masalah tersebut di atas, maka peneliti mengemukakan bahwa tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan   pembelajaran  baca  Al-Qur’an  melalui permainan menyusun 

huruf hijaiyah di Aisyiyah 19 Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran baca Al-Qur’an melalui permainan menyusun 

huruf hijaiyah di Asiyiyah 19 Malang 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi : 

1. Guru TPQ  dan Guru TK dapat memanfaatkan hasil penelitian  ini untuk 

pembelajaran baca Al-Qur’an pada usia dini maupun usia Sekolah Dasar. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah bisa memberi kebijakan kepada setiap guru untuk menggunakan 

metode ini pada pembelajaran baca Al-Qur’an. 

3. Bagi Anak  

 Penelitian ini anak dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar. 
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4. Bagi Peneliti 

Penelitan ini akan lebih menambah pengetahuan tentang pembelajaran baca Al-

Qur’an.   

 

E. Batasan Istilah  

Ada beberapa hal yang akan di uraikan pada bagian ini yaitu: 

1. Pembelajaran  

Pembelajaran  adalah  sebagaimana yang dinyatakan Muhaimin dkk, pembelajaran 

adalah upaya untuk membelajarkan siswa
8
. Sejalan dengan pernyataan Muhaimin dkk 

tersebut, DR.Ahmad Zayadi dan Abdul Majid menyatakan  istilah pembelajaran 

bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang 

melalui berbagai upaya dan berbagai strategi metode dan pendekatan kearah 

pencapaian tujuan yang telah direncanakan
9
. Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran  ialah segala upaya untuk membelajarkan siswa dengan berbagai 

metode untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

2.  Baca  Al-Qur’an 

     Baca dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melihat serta  memahami 

apa yang tertulis dengan melisankan atau dalam hati. Menurut Tarigon yang dikutib 

Sumarlin, membaca dapat pula diartikan sebagai metode yang kita pergunakan untuk 

berkomunikasi dengan diri sendiri maupun orang lain
10

. 

                                                             
8
 Imin Muhai,dkk, Strategi Belajar Mengajar:Penerapan Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama, 

(Surabaya:C.V.Citra Media Karya Anak Bangsa,1996). hal 45 
9 Zayadi Ahmad.Majid Abdul, Tadzakirah Pembelajaran Agama Islam (PAI) Berdasarkan Pendekatan Kontektual. 

(PT Raja Grafindo Persada,2005). hal 27 
10 Qonita Alya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta :PT Indah Jaya Adipratama), hal 45 
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Al-Qur’an adalah  kitab yang sempurna dan konsep hidup yang lengkap
11

.  

Sedangkan definisi dari Al-Qur’an  ialah kalam  Allah SWT yang merupakan  

mu’jizat yang diturunkan  (diwahyukan) kepada nabi Muhammad  SAW  dan yang 

dituliskan  di mushaf dan diriwayatkan  dengan mutawir serta membacanya adalah  

ibadah
12

.  

     Dari  uraian di atas dapat disimpulkan, baca  Al-Qur’an yaitu  melihat serta 

memahami apa yang tertulis dan dapat melisankan baik dalam  hati maupun lisan  

huruf-huruf Al-Qur’an, dalam  penelitian ini huruf Al-Qur’an yaitu huruf  hijaiyah.  

3.  Permainan Menyusun  Huruf   Hijaiyah  

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan  

bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati (dengan menggunakan alat-

alat tertentu atau tidak)
13

. Dalam penelitian ini permainan dapat diartikan juga dengan 

bermain. Bermain menurut Piaget, bermain merupakan latihan untuk 

mengkonsolidasikan berbagai pengetahuan dan ketrampilan kognisi yang baru 

dikuasai , sehingga dapat berfungsi secara efektif.
14

 Menyusun huruf  hijaiyah yaitu 

merangkai huruf  Al- Qur’an, sehingga membentuk suatu kata.  Jadi dalam penelitian  

ini yang dimaksud  permainan  menyusun huruf hijaiyah yaitu suatu permainan 

merangkai huruf Al-Qur’an (hijaiyah) sehingga membentuk suatu kata. 

 

 

 

                                                             
11  Qudsi Media, Rahasia Rasul mendidik anak ( Sleman ,Yogyakarta),  hal 67 
12

 Departemen Agama RI, Al Qur’an  dan Terjemahnya, Bandung,  (Penerbit Diponegoro, 2005),  hal 21 
13 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal 335 
14 Dwi Yulianti, Bermain Sambil Belajar Sains di TK ( Jakarta :PT Indeks ,2010),  hal 32 
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4.  Anak Usia  Dini 

 Anak usia Dini adalah anak yang berusia 0 – 6 tahun
15

. Pendidikan pada anak usia 

dini berupaya untuk membimbing, mengasah dan memberi kegiatan pembelajaran 

yang berguna untuk perkembangan. 

 Anak usia dini adalah setelah kelahiran sampai dengan sekitar 6 tahun
16

. Jadi anak 

usia dini adalah anak yang sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, dan Pendidikan 

TK termasuk dalam pendidikan anak usia dini. Karena mereka rata-rata berusia 4 

sampai dengan 5 tahun. 

5. TK ABA 19 Malang 

 TK ABA 19 Malang adalah sebuah sekolah Taman Kanak-Kanak Islam milik 

yayasan Aisyiyah yang beralamat di jalan KH.Hasyim Asy’ari III No 13 Malang. 

Tujuan dari pendirian TK Aisyiyah 19 yaitu  memberi  kesempatan kepada anak didik 

berumur 3-6 tahun agar memiliki segala kemampuan yang diperlukan di bidang 

jasmaniah dan rohaniyah untuk perkembangan pribadinya.  

TK ABA 19 Malang terletak di  lokasi yang strategis karena berada di tengah kota 

dan dilewati oleh jalur angkutan umum bagi mereka yang tidak berkendara. Sehingga 

memudahkan kepada wali murid  serta anak-anak untuk ke sekolah karena meskipun 

di tengah kota tapi tidak langsung berdekatan dengan jalan raya, sehingga aman untuk 

anak-anak bermain dan orang tua menjadi tenang meninggalkan anak mereka di 

sekolah juga sekolah ini mudah di jangkau. 

 

                                                             
15 Uyu Wahyudin dan Mubiar Agustin, Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini ( Bandung: PT Refika Aditama, 

2011) hal 7 
16 Wiwin Dinar P,Psikologi Anak Usia Dini ( Jakarta: PT Indeks,2008 ) hal.55 



10 
 

F. Sistematika  Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan deskriptif tentang pembahasan penulisan skripsi secara 

menyeluruh. Skripsi hasil penelitian  ini  ditulis dalam lima bab. Dengan  sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I.   PENDAHULUAN Bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka , pada bab ini penulis akan membahas tentang Pembelajaran 

Al-Qur’an pada  anak usia dini dan hasil dari pembelajaran Al-Qur’an terhadap 

anak usia dini. 

BAB III. Metode Penelitian,  pada bab ini penulis membahas tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi  penelitian, sumber data, prosedur 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV.Hasil Penelitian, pada bab ini akan dideskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

baca Al-Qur’an melalui permainan  menyusun huruf hijaiyah, dan hasil 

pembelajaran baca Al-Qur’an melalui permainan menyusun huruf hijaiyah 

pada anak usia dini di TK Aisyiyah 19 Malang. 

BAB V. Kesimpulan dan saran, pada akhir pembahasan, penulis akan mengemukakan 

kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan realita hasil 

penelitian, kata penutup serta pada bagian terakhir penulis cantumkan Daftar 

Pustaka dan Lampiran-lampiran.  

 

 


