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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Setiap orang tua pada dasarnya menginginkan anak-anaknya menjadi 

anak yang pintar, cerdas, baik, berakhlak mulia, mempunyai ilmu yang 

banyak dan bermanfaat. Itulah sebabnya, setiap orang tua memberikan 

pendidikan yang terbaik kepada putra-putrinya, mulai dalam kandungan ibu 

sampai dewasa. Pendidikan anak sangat penting, terutama dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini atau prasekolah. 

Pendidikan anak prasekolah pada jenjang pendidikan formal yaitu 

Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) dikembangkan 

melalui beberapa aspek kecerdasan (multiple intelligence), baik secara 

jasmani maupun rohani  berupa pengembangan kemampuan bahasa, daya 

pikir/kognitif, fisik/motorik, keterampilan/seni, sosial-emosional, moral dan 

nilai-nilai agama agar proses transfer pendidikan dapat diterima dengan baik 

yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya untuk pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa 

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal, yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, 
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sosial emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk 

siap memasuki sekolah dasar 
1
. 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua 

(keluarga), sekolah maupun masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kerjasama 

antara guru dan orang tua dalam meningkatkan pendidikan anak dalam 

belajar. Pendidikan pertama pada anak diberikan di lingkungan keluarga 

sebagai dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh orang tua, terutama 

dalam hal pendidikan agama. Jika dalam keluarga telah diberikan pendidikan 

dasar, terutama agama pada anak-anaknya dan ditanamkan pada jiwa, 

perilaku serta kebiasaan beragama dalam kehidupan sehari-hari, maka anak 

akan memiliki pengalaman beragama dengan terbiasa  berperilaku keagamaan 

dengan baik sejak usia dini. 

Anak sebagai calon generasi penerus bangsa merupakan bahan baku 

utama yang baik untuk membangun dan mengokohkan generasi masyarakat 

yang menjaga al-Qur‟an dan as-Sunnah sehingga dibutuhkan peran aktif 

orang tua untuk memperhatikan belahan jiwa mereka agar menjadi buah yang 

matang secara lahir dan batin dengan penanaman imtaq (iman dan taqwa) 

serta iptek (ilmu pendidikan dan teknologi) sebagai bekal dalam perjalanan 

masa depannya. Orang tua harus senantiasa berperan aktif dalam mendidik 

anak yang berperan sebagai pendidik pertama dalam keluarga, terutama 

dalam hal pendidikan agama, orang tua harus penuh perhatian dan 

menciptakan suasana keluarga yang penuh kasih sayang, rasa aman sekaligus 

islami, menentramkan dan menyenangkan anak sehingga pertumbuhan serta 

                                                           
1
 Depdiknas, Pedoman Pembelajaran Bidang Pengembangan Fisik/Motorik di Taman 

Kanak-Kanak (Jakarta: 2007), hal. i. 
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perkembangan anak menjadi optimal. Sebaliknya, jika suasana keluarga tidak 

harmonis, kurang kasih sayang dan tidak islami, maka akan berdampak pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang tercermin dalam perilakunya 

sehari-hari. 

Akibat keterbatasan yang dimiliki orang tua baik dari segi waktu dan 

kemampuan, setelah anak menerima pendidikan pertama di keluarga, 

selanjutnya ketika usia anak mulai memasuki usia prasekolah, orang tua 

memberikan tambahan pendidikan selain pendidikan keluarga, yaitu dengan 

mengenalkan pendidikan di luar rumah atau pendidikan prasekolah pada masa 

kanak-kanak/usia dini yang ada di tingkat TK/PAUD.  

  Menurut para ahli psikologi, usia dini (0-8 tahun) sangat menentukan 

bagi anak dalam mengembangkan potensinya. Usia ini sering disebut “usia 

emas” (the golden age) hanya datang sekali dan tidak dapat diulang lagi, yang 

sangat menentukan untuk pengembangan kualitas manusia selanjutnya. Keith 

Osborn, Burton L. White, dan Benyamin S. Bloom berdasarkan hasil 

penelitiannya mengemukakan bahwa intelektual anak terjadi sangat pesat 

pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50% variabilitas kecerdasan 

orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% 

berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau 

akhir dasawarsa kedua
2
. 

Masa inilah seluruh informasi dapat diserap dengan cepat oleh anak 

melalui seluruh panca inderanya (berfikir indrawi), artinya anak belum 

mampu berfikir secara maknawi sehingga diperlukan contoh, teladan, 

                                                           
2
 Depdiknas, Pengembangan Model Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak  (Jakarta: 

2008), hal. 1. 
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pembiasaan dan latihan-latihan, karena pada masa ini anak cenderung meniru 

sehingga semua pengalaman yang dilaluinya membentuk akhlak tertentu 

padanya. Ketika seorang anak masuk ke dunia Taman Kanak-Kanak/TK, 

maka selanjutnya seorang guru TK adalah orang pertama yang melakukan 

pembiasaan dengan sengaja berdasarkan kurikulum dan metode yang sesuai 

dengan perkembangan dan pertumbuhan yang dilalui anak pada jenjang 

pendidikan formal. Proses tersebut terdapat di segala aspek dalam semua 

bidang pendidikan, terutama dalam hal pendidikan Agama Islam, maka guru 

TK diharapkan dapat melanjutkan pendidikan agama yang terbina di dalam 

keluarga, memperbaiki moral yang salah dan mendidik anak kepada 

pendidikan agama yang lebih baik. 

Salah satu pendidikan Agama Islam adalah pendidikan al-Qur‟an. 

Dengan pendidikan al-Qur‟an sejak dini, fitrah suci anak niscaya dapat 

dilestarikan dengan baik, kearifan anak di segi keagamaannya akan baik 

dengan mempelajari kitab suci. Di era globalisasi ini, guru TK ditantang dan 

dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas dan mutunya serta dapat 

berinovasi terutama dalam upaya menyeleksi teknologi (high tech) dan 

pendekatan manusiawi (high touch) yang tepat guna untuk memperkaya 

strategi dan penyajian tema-tema pembelajarannya.  

Melihat realita yang ada pada zaman sekarang ini, akibat pengaruh 

dari berkembangnya ilmu dan teknologi yang semakin canggih dengan 

mewabahnya virus televisi, hp/telepon genggam, internet, permainan/game, 

facebook, twitter, dan lain-lain, banyak menyerang anak-anak yang membuat 

mereka enggan dan malas untuk belajar, mengaji serta mempelajari ajaran 
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agama yang ada di TPA-TPA; apalagi yang namanya menghafal al-Qur‟an 

sebagai firman Allah SWT, mereka tidak ada minat sama sekali, mereka lebih 

senang menonton televisi dan lainnya karena bagi mereka hal itu lebih 

menarik dan tidak membosankan. Untuk itu, orang tua yang juga sebagai 

pendidik utama anak harus pandai mencari metode dan model pembelajaran 

yang variatif, efektif dan menyenangkan serta faham akan psikologi anak. 

Tugas seorang pendidik, terutama pada masa usia dini, diperlukan 

metode serta model pembelajaran yang sesuai dengan masa pertumbuhan dan 

perkembangan anak dengan menggunakan prinsip pembelajaran utama, 

yaitu“belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar” selain itu dengan 

penggunaan metode lain yang lebih menarik, mudah, praktis dan mudah 

dipahami serta tidak membosankan sehingga anak tidak merasa terbebani dan 

jenuh dengan pendidikan yang diberikan terutama pendidikan dan penanaman 

nilai-nilai agama untuk mencapai Standar Kompetensi (SK), pada tingkat TK 

disebut Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) yaitu mengenal Tuhan 

melalui agama yang dianutnya dan pencapaian Kompetensi Dasar (KD) atau 

Capaian Perkembangan (CP) dengan mengenal Tuhan serta penerapan 

Indikator Pencapaian (IP) dengan mengucapkan dan menghafal surat-surat 

pendek al-Qur‟an bagi anak TK/PAUD. Agar pembelajaran tersebut dapat 

tercapai dengan baik serta dapat menarik minat anak untuk belajar al-Qur‟an, 

pada mulanya yang harus ditanamkan pada anak adalah rasa cinta terhadap al-

Qur‟an sebagai Firman Allah SWT salah satunya dengan bercerita tentang 

kekuasaan Allah SWT dan kisah-kisah Nabi dan Rasul yang ada dalam al-

Qur‟an.   
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Materi al-Qur‟an pada dasarnya merupakan pelajaran yang 

dijadualkan dalam intrakurikuler. Tetapi dikarenakan al-Qur‟an berbahasa 

Arab (bertulisan Arab) yang bagi anak merupakan bahasa asing, maka 

kesulitan pokok yang dihadapi pada umumnya adalah melafalkan dan 

membacanya. Apalagi dalam hal menghafal surat-surat pendek untuk anak 

prasekolah/PAUD dengan tepat dan benar serta menyenangkan merupakan 

suatu kesulitan/kendala tersendiri bagi anak. Maksud dari menghafal surat-

surat pendek bagi anak adalah agar mereka terampil dan cakap dalam 

mengucapkan surat-surat pendek di luar kepala melalui model pembelajaran 

yang efektif, kreatif dan menyenangkan serta tidak membosankan.  

Pembelajaran Agama Islam di TK/PAUD tentang menghafal surat-

surat pendek ini sangat erat hubungannya dengan meniru bacaan guru dan 

melafalkan bacaannya dengan baik dan benar, baik secara makhroj maupun 

tajwidnya. Jika dilakukan secara terus menerus dan dalam suasana, dengan 

metode dan model pembelajaran yang menyenangkan serta tidak 

membosankan, maka anak akan mampu melafalkan dengan baik dan lancar 

serta dapat menghafalnya dengan mudah dan cepat. 

Menghafal surat-surat pendek merupakan penunjang dalam 

pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah shalat. Untuk kegiatan seperti ini 

diperlukan kemampuan, kemauan, kesadaran dan dedikasi dari seorang guru 

agama dan peranan orang tua dalam mendidik anaknya. Di samping 

kesadaran yang tinggi, juga perlu diketahui bahwa shalat dan al-Qur‟an 

adalah suatu kemampuan dasar yang harus dicapai oleh anak secara individu, 

khususnya pada kelompok A di TK Muslimat 08 Singosari Malang. Agar 
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mereka dapat mengamalkan al-Qur‟an, khususnya materi pelajaran bidang 

pengembangan nilai-nilai agama dengan mengucapkan surat-surat pendek, 

dengan fasih, baik dan benar serta dapat menghafalnya. 

Ahda Bina mengatakan bahwa mengajari anak dan belajar Al-Qur‟an 

merupakan sebaik-baik manusia. Mengajarkan dan belajar di sini mencakup 

semua hal yang berkaitan dengan al-Qur‟an, baik membaca, menghafalkan, 

maupun mengartikan dan memahaminya, sehingga yang mengajari maupun 

yang diajari sama-sama sedang menjadi sebaik-baik manusia. Rasulullah 

SAW bersabda: 

 وَعَلَّمَهُ اْلقُرْاَنَ تَعَلَّمَََ مَنْ خَيْرُكُمْ

Artinya: “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar dan 

yang mengajarkan al-Qur’an.” (HR. Bukhori)
3
 

 

 

Mata pelajaran al-Qur‟an merupakan sub dari pendidikan Agama 

Islam, sedangkan di dalam kurikulum pendidikan prasekolah/PAUD 

disebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam disebut bidang 

pengembangan pembiasaan nilai-nilai agama atau pengembangan spiritual 

intelligence yang salah satu fungsinya untuk memperkuat iman dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bertujuan agar anak terbiasa 

melakukan kegiatan keagamaan dengan baik dan benar sejak usia dini. 

Pelaksanaan pembelajaran bidang pengembangan nilai-nilai agama 

dan moral di TK Muslimat 08 Singosari Malang pada tahun pelajaran 2013-

2014 mempunyai program kurikulum yang berbeda dengan sekolah TK 

                                                           
3
 Ahda Bina, Jurus Jitu Agar Anak Rajin Shalat, Cepat Hafal Al-Qur’an dan Berbakti 

Kepada Orang Tua (Surakarta: 2013), hal. 20. 
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lainnya dalam penerapan kurikulum pembelajaran TK, khususnya  dalam 

Indikator Perkembangan (IP). Dalam materi mengucapkan surat-surat pendek 

dan menghafalnya, terutama pada anak kelompok A, sebelumnya pendidik 

menggunakan model pembelajaran klasikal tetapi sekarang menggunakan 

model pembelajaran “Estafet” dengan tujuan agar pembelajaran menjadi 

lebih efektif dan efisien. Dengan model ini, anak akan lebih mudah dan cepat 

dalam mengucapkan dan menghafalkan surat-surat pendek dengan fasih dan 

benar serta dalam suasana yang menyenangkan, tidak membosankan dan 

yang paling utama dari model pembelajaran ini dapat lebih meningkatkan 

konsentrasi dan daya ingat anak. Dari permasalahan di atas, peneliti 

mengangkat judul “Efektivitas Model Pembelajaran “Estafet” dalam 

Menghafalkan Surat-Surat Pendek pada Kelompok A di TK Muslimat 

08 Singosari Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran “Estafet” di TK 

Muslimat 08 Singosari Malang? 

2. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran “Estafet” di TK Muslimat 

08 Singosari Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk: 
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1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan model pembelajaran “Estafet” di TK 

Muslimat 08 Singosari Malang. 

2. Mengetahui efektivitas model pembelajaran “Estafet” di TK Muslimat 08 

Singosari Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritik-akademik 

a. Penerapan model pembelajaran “Estafet” dalam menghafalkan surat-

surat pendek al-Qur‟an bagi siswa TK/PAUD dapat lebih 

menfokuskan perhatian siswa sehingga materi yang diajarkan mudah 

ditangkap/dimengerti siswa. 

b. Peneliti berharap dapat memperoleh gambaran tentang cara, metode, 

dan model yang digunakan dalam rangka mendidik anak terutama 

pada usia dini untuk menghafal surat-surat pendek al-Qur‟an bagi 

anak TK/PAUD. 

c. Memperoleh gambaran upaya untuk meningkatkan hafalan surat-surat 

pendek al-Qur‟an bagi anak TK/PAUD. 

d. Menjadi sumbangsih bagi para pembaca, masyarakat, dan para calon 

orang tua yang menginginkan anaknya mengerti tentang agama serta 

menjadi seorang anak pada usia dini di TK/PAUD yang hafal surat-

surat pendek al-Qur‟an yang sekaligus menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan dalam dunia pendidikan Islam bagi anak usia 

prasekolah di TK/PAUD. 
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2. Praktis 

Penerapan model pembelajaran “Estafet” dalam menghafal surat-

surat pendek al-Qur‟an dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis sebagai pendidik serta dapat memberikan pengalaman langsung 

pada calon pendidik dan para pendidik yang terlibat dalam memperoleh 

pengalaman baru untuk menerapkan model pembelajaran yang lebih 

kreatif dan inovatif serta tidak membosankan dan mudah diterima oleh 

anak. Dengan adanya penulisan ini terutama dalam hal mengetahui 

berbagai model pembelajaran pada aspek kemampuan pengembangan 

nilai-nilai agama/intelligence spiritual dalam penerapan indikator  

mengucapkan surat-surat pendek al-Qur‟an serta menghafalnya bagi anak 

usia prasekolah di TK/RA/PAUD. 

 

E. Batasan Istilah 

Agar tidak menyimpang dari judul di atas, maka kami perlu 

mempertegas istilah-istilah berikut ini: 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris “effective” yang berarti 

berhasil, tepat atau manjur. Efaktivitas memiliki beberapa arti, yaitu: 

“tempat, mujarab, tepat guna, atau manjur”. Sesuatu dapat dikatakan 

efektif jika hal telah terukur dari segi kuantitas, kualitas dan waktu. Jadi 

yang dimaksud dengan efektivitas adalah ukuran yang sejauh mana 

sasaran atau tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Efektivitas 

adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan 
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sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil 

mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan 

tujuan operasional.  

2. Model  

Menurut Prawiradilaga, istilah model dapat diartikan sebagai 

tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur atau sistematis, dan 

mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan berikut saran. 

Uraian atau penjelasan menunjukkan bahwa suatu model desain 

pembelajaran menyajikan bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas 

dasar teori-teori seperti belajar, pembelajaran, psikologi, komunikasi, 

sistem dan sebagainya
4
. 

Model merupakan pola yang dijadikan contoh atau acuan dalam 

merancang sesuatu. Dalam hal ini, pola pembelajaran yang dijadikan 

contoh dan acuan oleh pendidik sebagai pendidik profesional dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang hendak difasilitasinya yang memiliki 

berbagai tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan pembelajaran. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Prawiradilaga adalah suatu sistem yang 

terdiri atas tujuan pembelajaran, kajian isi/materi ajar, strategi 

pembelajaran (metode, media, waktu, sistem, penyampaian), serta 

asesmen belajar. Pembelajaran diartikan sebagai Kegiatan Belajar 

                                                           
4
 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran: Instructional Design 

Principles (Jakarta: 2008), hal. 33. 
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Mengajar (KBM) konvensional di mana guru dan peserta didik langsung 

berinteraksi
5
.  

Menurut Hamalik, pembelajaran merupakan suatu proses 

penyampaian pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan 

metode imposisi dengan cara menuangkan pengetahuan kepada siswa
6
. 

4. Estafet 

Istilah “Estafet” merupakan nama cabang olahraga atletik, lari 

sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan 

atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Dalam satu 

regu lari sambung terdapat empat orang pelari, yaitu pelari pertama, 

kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan 

yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan 

tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. 

Pengertian estafet ini dijadikan sebagai contoh dan tahapan dalam 

pelaksanaan model pembelajaran dalam pencapaian indikator 

mengucapkan dan menghafal surat-surat pendek al-Qur‟an terutama pada 

anak kelompok A di TK Muslimat 08 Singosari Malang. Sesuai dengan 

nama dan istilah estafet model pembelajaran ini sistem pelaksanaannya 

juga sama seperti pelaksanaan lari estafet yaitu anak menghafalkan surat-

surat pendek dengan cara setiap anak mengucapkan satu ayat dari satu 

surat yang telah ditentukan pendidik secara bergiliran atau bergantian 

secara berurutan sesuai tempat duduk atau secara acak dengan ditunjuk 

oleh pendidik.  

                                                           
5
  Ibid., hal. 136. 

6
  Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung: 2007), hal. 24. 
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5. Menghafal 

Menghafal adalah berusaha meresapkan pikiran agar selalu ingat. 

Menghafal berasal dari kata dasar hafal artinya telah masuk ingatan 

(tentang pelajaran) atau dapat mengucapkan di luar kepala (tanpa melihat 

buku atau catatan lain) bertujuan untuk melatih daya ingat anak sejak 

usia dini. 

6. Surat-Surat Pendek 

Pengertian surat-surat pendek di sini adalah surat-surat pendek 

yang terdapat dalam al-Qur‟an pada juz 30/Juz „Amma. Dalam hal ini 

surat yang dibaca dan dihafal dibatasi hanya 6 surat pada kelompok A di 

TK Muslimat 08 Singosari Malang, meliputi surat al-Fatihah, an-Naas, 

al-Falaq, al-Ikhlas, al-Ashr, dan al-Kautsar. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penelitian dan mengetahui pokok-pokok 

penulisan dalam skripsi ini diperlukan sistematika penulisan, sebagai berikut: 

BAB I  : berupa  pendahuluan  yang  berfungsi  sebagai  pengantar 

informasi penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : berisi kajian pustaka tentang istilah-istilah yang digunakan pada 

judul. 

BAB III : metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, sumber 

data, wilayah penelitian, penentuan obyek/sekolah sasaran, 
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penentuan informan/responden, teknik pengumpulan data, dan 

analisa data.  

BAB IV : hasil  penelitian berisi tentang penyajian data, pembahasan dan 

analisis data. 

BAB V   : penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


