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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang 

dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif 

dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Proses pembelajaran 

pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan 

konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui 

pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas 

dan rasa ingin tahu secara optimal.1 Pendidikan pada masa anak usia dini 

merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam 

memberikan kerangka dasar guna terbentuk dan berkembangnya dasar-

dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak.  

Keberhasilan proses pembelajaran pada masa dini akan menjadi 

dasar untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu pembelajaran 

yang diberikan harus menarik minat anak dan menunjukkan aktifitas serta 

rasa ingin tahu anak secara optimal. Seperti halnya pengenalan ajaran 

agama Islam. Menurut Sudarsono “ajaran Agama Islam perlu dikenalkan 

sejak dini agar kepribadian anak terbentuk. Apabila kepribadiannya 

dipenuhi oleh nilai-nilai agama, maka ia akan terhindar dari kelakuan-

                                                           
1Yuliani Nurani Sujiono, Bambang Sujiono, Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak 

(Jakarta: PT Indeks, 2010), cetakan 1, hal. 5. 



2 
 

kelakuan yang tidak baik”2. Ajaran agama Islam yang penting dikenalkan 

sejak dini ialah shalat. “Guru  harus menegaskan kepada anak didik betapa 

penting keberadaan shalat dalam kehidupan muslim. Shalat merupakan 

penghubung antara hamba dengan Rabbnya, sebagai do’a, tasbih, rasa 

syukur, dan permohonan kepada-Nya agar diberi pertolongan”3.  

Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah 

SWT, dimana  perintah tersebut disampaikan secara langsung oleh-Nya 

tanpa perantara malaikat Jibril. Untuk itu shalat harus dikerjakan bagi 

setiap orang beragama Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT, 

sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini dipertegas juga 

oleh Allah dalam firman-Nya:  

                           

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. 

Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (QS. Al-Baqaarah 

(2): 238)4. 

                           

Artinya : Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 

selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat 

aku.  

                                                           
2 Sudarsono, Etika Islam tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), cetakan 

5, hal. 22 
3 Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim (Surabaya: Pustaka Elba, 2010), hal. 

10. 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. 

Suara Agung, 2010), cetakan ke-2. Al-Baqaarah [2]: 238. hal. 39. 
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(QS. Thaaha (20) : 14)5. 

Dari dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang 

beragama Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT diwajibkan 

untuk memelihara shalat dengan khusyuk dan sebagai persaksian bahwa 

tiada Tuhan selain Allah maka diwajibkan untuk menyembah Allah dan 

mendirikan shalat untuk mengingat-Nya. 

      Suatu keharusan bagi orang tua untuk berjuang keras dan tekun 

dalam memperbaiki kesalahan anak setiap saat, serta membiasakan mereka 

untuk selalu melakukan kebaikan. Inilah jalan para nabi dan rasul terdahulu, 

sebagaimana Nabi Nuh a.s. menyerukan anaknya agar beriman kepada 

Allah. Nabi Ibrahim a.s. berwasiat kepada anak-anaknya agar menyembah 

Allah6. Selain itu tujuan hidup manusia hidup di dunia ialah beribadah 

sebagaimana firman Allah:  

                 

 Artinya:  dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku7. (QS. Al-Dzariyat (51) : 56) 

Dengan berlandaskan pada ayat tersebut, jelas bahwa manusia 

diciptakan Allah adalah untuk menyembah dengan sepenuh hati. 

Pengabdian dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan, baik yang 

berupa ketentuan pokok dan berupa ketentuan anjuran. Ibadah yang paling 

pokok adalah shalat. Hal ini sesuai pendapat Harun Nasution bahwa “di 

                                                           
5 Ibid. Thaaha (20): 14. hal. 313. 
6Muhaimin, et.al, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, (Jakarta: Karya Abditama, 2005), 

cetakan ke-1, hal. 26-27.   
7Departemen Agama RI., Op.Cit., QS. Al-Dzariyat [51]:56. hal. 523.  
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antara ibadah dalam Islam, shalatlah yang membawa manusia terdekat 

kepada Tuhan”8. 

Pembelajaran shalat yang diberikan pada anak didik sepatutnya 

dapat mengantarkan anak didik untuk melakukan proses secara aktif, 

sehingga diperlukan metode-metode yang sesuai dengan karakteristik anak 

didik tersebut. Metode yang sesuai dan dapat digunakan ialah metode 

ceramah dan metode demonstrasi. “Metode ceramah digunakan melalui 

penuturan guru. Komunikasi guru dan anak didik umumnya searah. Oleh 

karena itu, guru dapat mengawasi kelas secara cermat”9. Kemudian 

diberikan dengan metode demonstrasi. Jadi, selain dengan ceramah juga 

melalui praktek. Jika hanya dengan ceramah atau penjelasan anak tidak 

akan mengetahui secara nyata atau dalam angan-angan saja. Hal ini sesuai 

dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr  “Ada kalanya 

penjelasan dengan praktik lebih kuat pada pelajaran yang berkaitan dengan 

amalan dari pada (penjelasan dengan) ucapan, dimana Nabi telah bersabda: 

َعا لَْيَس اْْلَبَ ُر كَ 
ُ
ْامل

 يَ َنة  
Artinya: “Berita tidaklah seperti menyaksikan sendiri”10. 

Agar anak didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama 

khususnya shalat, maka akan mudah bila terlebih dahulu mereka memahami 

                                                           
8 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1985), cetakan 

ke-4, hal. 37. 
9 Sumiati, Asra, Metode Pembelajaran (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), hal. 98. 
10 Fu’ad bin Abdul Aziz asy-Syalhub, Begini Seharusnya Menjadi Guru (Jakarta: Darul Haq, 

2010), hal. 109 
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inti ajaran Islam yang terutama dalam keimanan (aqidah), keislaman 

(syariah), dan ikhsan (akhlak)11. 

            Bertolak dari tiga inti ajaran Islam tersebut, kemudian dijabarkan 

dalam bentuk rukun iman, rukun Islam dan akhlak dan beberapa keilmuan 

seperti tauhid, ilmu fiqih dan ilmu akhlak. Ketiga kelompok ilmu agama 

yaitu Al-Qur’an dan al- Hadits serta ditambah lagi dengan sejarah Islam 

(tarikh) sehingga secara berurutan meliputi ilmu tauhid/keimanan, ilmu 

fiqih, al-Qur’an, hadits, akhlak dan tarikh Islam.12  

Adapun yang bertanggung jawab batas keberhasilan pembelajaran 

agama di sekolah adalah guru. Oleh karena itu, guru harus semaksimal 

mungkin memberikan pembelajaran, agar tugas yang diembannya dapat 

menghasilkan sesuai dengan tujuan. Di samping itu, guru hendaknya 

meningkatkan kemampuannya agar lebih profesional. Begitu juga dengan 

keberhasilan pada pembelajaran shalat, tentunya melalui evaluasi yang 

pelaksanaanya setiap tiga hari sekali dalam seminggu. TK Bani Ahmad 

menerapkan pembelajaran shalat pada murid pada hari Selasa dan Jum’at. 

Hari Selasa materi tentang bacaan dalam shalat dan pada hari Jum’at ialah 

praktek shalat13. 

Kondisi yang memprihatinkan masyarakat, khususnya para orang tua 

dan para guru ialah kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau delinquency 

anak-anak adalah salah satu problem lama yang senantiasa muncul di 

                                                           
11 Aat Syafaat, et al., Peranan Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 50 
12 Zuhairini, et al., Metodologi Pendidikan Agama (Solo: Ramdhan, 1993), cetakan ke-1, hal. 

61. 
13 Hasil wawancara dengan Ibu Rumiyati Ningsih pada hari 
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tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut hidup berkembang dan 

membawa akibat tersendiri sepanjang masa14. Kenyataan sehari-hari 

menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang melakukan kejahatan sebagian 

besar kurang memahami norma-norma agama, bahkan mungkin lalai 

menunaikan perintah-perintah agama15. 

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak memiliki peran, fungsi, dan 

posisi sentral dalam proses peletakan dasar-dasar, sikap, perilaku, 

pengetahuan, ketrampilan, daya cipta anak- anak untuk hidup dan 

kehidupannya di kemudian hari16. Oleh karena itu, peran guru Taman 

Kanak-Kanak adalah mengembangkan berbagai potensi anak didik sebagai 

persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Eksistensi dan esensi lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak  

dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional secara resmi diakui di 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990. Menurut PP No. 27 

Tahun 1990:  

“ Penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dimaksudkan untuk 

membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, 

pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak 

didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta untuk 

pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya”17. 

 

Jadi, pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam hal ini berfungsi 

sebatas mempersiapkan peserta didik untuk bisa beradaptasi dengan 

                                                           
14 Aat Syafaat, et al., Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), cetakan ke-1 hal.2 
15 Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta : 2004), cetakanakan ke-4, hal. 120. 
16 Muliawan Jasa Ungguh, Manajemen Play Group Dan Taman Kanak-Kanak (Yogyakarta: 

2009), hal. 69 
17 Ibid.  
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lingkungan dan mempersiapkan mental yang diperlukan untuk mengikuti 

jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama. 

TK Bani Ahmad merupakan salah satu taman kanak-kanak yang berada 

di  Kec. Lowokwaru Kota Malang. Peneliti memilih sekolah ini untuk 

dijadikan gambaran karena memberikan pembelajaran tentang shalat sejak 

dini kepada anak didiknya. Atas dasar tersebut peneliti tertarik melakukan 

penelitian ini dengan judul “Pembelajaran Shalat Di TK Bani Ahmad Kec. 

Lowokwaru Kota Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

beberapa masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Apa materi pembelajaran shalat yang disajikan di TK Bani Ahmad  

Kec. Lowokwaru Kota Malang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menunjang dan menghambat dalam 

pembelajaran  shalat di TK Bani Ahmad  Kec. Lowokwaru Kota 

Malang? 

3. Apa hasil yang didapat setelah dilakukan pembelajaran shalat di TK 

Bani Ahmad  Kec. Lowokwaru Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka secara umum 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang 

pembelajaran shalat namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mendeskripsikan materi yang diberikan untuk pembelajaran shalat di 

TK Bani Ahmad  Kec. Lowokwaru Kota Malang. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menunjang dan 

menghambat dalam penyajian pembelajaran  shalat di TK Bani Ahmad  

Kec. Lowokwaru Kota Malang. 

3. Mendeskripsikan hasil yang didapat setelah dilakukan pembelajaran 

shalat di TK Bani Ahmad  Kec. Lowokwaru Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat meningkatkan kualitas keilmuan tentang pembelajaran 

shalat dan dapat mengimplementasikan bagi anak didik Taman Kanak-

Kanak. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan tambahan strategi dan 

evaluasi pembelajaran shalat. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat dijadikan salah satu acuan pengambilan kebijakan yang berkaitan 

dengan pancapaian kompetensi anak didik dalam pembelajaran shalat. 

Juga sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan supervisi, agar 
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kegiatan belajar mengajar dapat lebih optimal sehingga tercipta anak 

didik yang berintelektual Islami dan memiliki skill yang memadai.                                                                                                                                                                                                                                               

E. Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu diberi 

pengertian agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap informasi dari 

peneliti yaitu : 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Trianto merupakan aspek kegiatan manusia yang 

kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan18. 

Pembelajaran menurut undang-undang ialah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar19. 

Jadi pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang 

hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun.  

2. Shalat 

Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengan Nya kita 

beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat telah ditentukan20. Shalat 

menurut Pengertian lain dari shalat ialah salah satu sarana komunikasi 

                                                           
6Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: 2010),hal. 8. 
19Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20  
20Sidi Gazalba, Asas Agama Islam (Jakarta: 1975) 



10 
 

antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk, ibadah yang di 

dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan 

dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri 

dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah 

ditentukan syara’21. 

Dari dua pengertian shalat di atas dapat disimpulkan bahwa 

shalat ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam dan merupakan rahmat dari Allah SWT bagi 

hamba-hambaNya. 

3. TK Bani Ahmad 

TK Bani Ahmad merupakan salah satu pendidikan nonformal yang 

terletak di Kec. Lowokwaru Kota Malang. Lokasi TK Bani Ahmad 

mudah dijangkau karena dekat dengan jalan raya. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penelitian skripsi ini disusun dalam lima bab yang 

saling berkaitan antara bab satu dengan bab-bab selanjutnya, setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bagian, diantaranya: 

a. BAB I,   Pendahuluan 

Terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penelitian 

b.  BAB II, Tinjauan pustaka  

                                                           
21Imam Bashari Assayuthi, Fiqih Shalat, Lentera, 1997 
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    Terdiri atas pembahasan pembelajaran shalat dan ruang 

lingkupnya, faktor-faktor penghambat, penunjang dan hasil 

dalam pembelajaran shalat 

c. BAB III,  Metode penelitian  

Terdiri atas pendekatan penelitian, penentuan lokasi 

penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan 

metode analisa data. 

d. BAB IV,  Hasil penelitian 

Terdiri atas latar belakang obyek penelitian, penyajian dan 

analisa data. 

e. BAB V,  Kesimpulan dan saran 

   Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran 

  


