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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam agama Islam, shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan 

menempati kedudukan yang sangat penting sehingga tidak dapat ditandingi oleh 

ibadah manapun. 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- Baqarah  2: 

238)1 

                           

 

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

Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku. (QS. 

Thaaha 20: 14)2 

Bila diperhatikan lebih jauh akan keberadaan ajaran Islam yang harus 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari terutama ibadah shalat, maka telah 

diwajibkan sejak Rasulullah saw, memperoleh perintah shalat dalam peristiwa 

Isro’ Mi’raj pada tanggal 27 Rajab tahun 11 dari kenabiannya. Pada 

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

Agung, 2010), cetakan ke-2. Al-Baqaarah [2]: 238. 
2 Ibid. Thaaha[20]: 14 
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perkembangan berikutnya, ajaran Islam yang dikemas dalam pendidikan agama 

untuk diajarkan dan diamalkan melalui keluarga, mushola, masjid, dan kemudian 

melalui pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang memiliki visi dan peduli 

terhadap nilai-nilai agama terutama Islam. Pendidikan agama Islam, yang 

disajikan pada peserta didik akan lebih kuat setelah pemerintah mengakui dan 

mengeluarkan peraturan bahwa pendidikan agama wajib diberikan pada setiap 

lembaga formal atau lembaga pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan 

tinggi. 

Dengan demikian, pendidikan agama terutama merupakan tanggung 

jawab semua pihak. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas bangsa 

diperlukan kerjasama dari semua pihak. Salah satunya adalah pemerintah yang 

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan satuan 

pendidikan dengan ciri khas Islami yang tetap mengacu pada tujuan pendidikan 

nasional. Sebagai wujud dan dan peran serta agama dalam bidang pembangunan 

pendidikan, maka pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang 

dimulai dari tingkat dasar. 

Di sisi lain, anak didik (murid) itu sendiri merupakan sasaran pendidikan 

yang merupakan cikal bakal penerus pembangunan yang kehadirannya dapat 

mewarnai kehidupan dimasa mendatang. Dengan demikian, pendidikan agama 

memiliki peran yang sangat penting, sejak dini mulai ditanamkan, dari 

lingkungan keluarga terutama orang tua sebagai pemegang tugas atas pendidikan 

anak-anaknya sampai lingkungan masyarakat. Dalam memilih hidup dan 

kehidupan manusia baik di lingkungan sekolah, rumah (keluarga), maupun 
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masyarakat, maka pendidikan agama hendaknya dilaksanakan, agar tercipta 

suasana kehidupan Islami yang sehat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, 

maka anak didik tidak lepas dari campur tangan berbagai fihak terutama keluarga 

(orang tua), guru (sekolah) dan lingkungan masyarakat.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa: 

“Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan     

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.” 3 

Pendidikan taman kanak-kanak memiliki peran, fungsi, dan posisi sentral 

dalam proses peletakan dasar-dasar, sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, 

daya cipta anak- anak untuk hidup dan kehidupannya dikemudian hari.4 

Agar peserta didik dapat memahami dan mengamalkan agama khususnya 

ibadah shalat, maka akan mudah bila terlebih dahulu mereka memahami inti 

ajaran Islam yang terutama dalam keimanan (aqidah), keislaman (syariah), dan 

ikhsan (akhlak) 

                                                           
3 Muliawan Jasa Ungguh, Manajemen Play Group Dan Taman Kanak-Kanak (Yogyakarta: 2009), hal. 

69 
3 Ibid.  
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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 Islam5.  

Adapun yang bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan agama di 

sekolah adalah guru (pendidik). Oleh karena itu, guru (pendidik) harus 

semaksimal mungkin agar tugas yang diembannya dapat menghasilkan sesuai 

yang diinginkan. Di samping itu, guru (pendidik) hendaknya meningkatkan 

kemampuannya agar lebih profesional. Begitu juga dengan keberhasilan pada 

pengajaran shalat khususnya, tentunya melalui evaluasi yang pelaksanaanya 

setiap hari dikarenakan difokuskan pada usia dini. Dan di TK ABA 02 Dau ini 

memilih menerapkan pengajaran Shalat Dhuha, dikarenakan pendidikan shalat 

wajib sudah biasa diberikan dan diajarkan, bahkan anak cukup mengenal dan 

memahami tentang shalat wajib, namun untuk Shalat Dhuha dipilih untuk 

mengenalkan pada peserta didik adanya shalat sunnat di luar shalat wajib, dan 

juga pembelajaran pada anak tentang etika ketika berada di dalam masjid 

(dikarenakan pembelajaran langsung bertempat di dalam masjid), menambah 

hafalan surat-surat pendek, hafalan do’a sehari-hari, menambah kecintaan anak 

pada Tuhan (Allah SAW) dan juga hafalan bacaan do’a shalatnya. Sebelumnya, 

                                                           
5 Zuhairini, H, dkk, Metodologi Pendidikan Agama (1993:61) 



5 

 

pembelajaran shalat wajib biasa diberikan satu minggu satu kali untuk 

praktiknya, namun hasil yang diinginkan kurang maksimal. 

Pengenalan shalat sunnat ini penting diberikan karena di TK ABA 02 Dau 

ingin mengenalkan lebih dalam pada anak bukan hanya hafalan tentang nama-

nama shalat wajib dan shalat sunnat saja,  namun juga bentuk praktiknya untuk 

bekal kelak anak dewasa, karena shalat sunnat sendiri memiliki banyak 

keutamaan yanag agung diantaranya sebagai berikut: 

1) Sebagai penyempurna sekaligus pelengkap shalat fardhu 

2) Dapat meningkatkan derajat dan menghapus kesalahan 

3) Menjadi penyebab utama masuk surga berdampingan dengan Rasulullah 

SAW 

4) Merupakan amalan sunah fisik yang paling afdhal setelah jihad dan 

mempelajari atau mengajarkan ilmu 

5) Shalat sunnat di rumah dapat mendatangkan berkah 

6) Mendatangkan kecintaan Allah pada hamba-Nya 

7) Kesempurnaan shalat sunnat akan menambah rasa syukur6 

Seorang pendidik Taman Kanak-kanak harus memperhatikan moral anak, 

karena pada usia ini anak masih sangat labil, mudah terbawa arus, dan mudah 

terpengaruh. Mereka sangat membutuhkan bimbingan, proses latihan, serta 

pembiasaan yang terus menerus. Perkembangan dalam dunia mereka dapat dilihat 

dari sikap dan cara berhubungan dengan orang lain (sosialisasi), cara berpakaian, 

berpenampilan, sikap serta kebiasaan makan. Demikian pula, sikap dan perilaku 

anak dapat memperlancar hubungannya dengan orang lain 

                                                           
6Sa’id bin Ali binWahaf al-Qahthani, Panduan Shalat Sunnah dan Shalat Khusus (Jakarta: 

Almahira, 2008), hal. 3. 
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Penanaman moral kepada anak usia Taman Kanak-kanak dapat dilakukan 

dengan berbagai cara dan lebih disarankan untuk mengunakan pendekatan 

individual dan keteladanan. 

Bertolak dari uraian di atas, maka TK ABA 02 Dau Kabupaten Malang 

yang merupakan salah satu lembaga Islam yang ada di Mulyoagung Dau, 

berupaya ingin mengantarkan peserta didiknya untuk mempelajari pengetahuan 

umum maupun pengetahuan agama Islam melalui belajar mengajar di kelas 

maupun di luar kelas. Tidak kalah pentingnya juga adalah pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan 

diajarkan. Hal ini mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di TK ABA 

02 Dau Kabupaten Malang dengan judul “Pembelajaran Shalat Dhuha di TK 

ABA 02 Dau Kabupaten Malang”.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Shalat Dhuha di TK ABA 02 Dau 

Kabupaten Malang? 

2.  Faktor-faktor apakah yang menghambat dan menunjang pelaksanaan 

pembelajaran Shalat Dhuha di TK ABA 02 Dau Kabupaten Malang? 

3.  Apakah hasil dari pembelajaran Shalat Dhuha di TK ABA O2 Dau 

Kabupaten Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Shalat Dhuha di TK ABA 02 Dau 

Kabupaten Malang. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan 

pembelajaran Shalat Dhuha di TK ABA O2 Dau Kabupaten Malang. 

3. Mendeskripsikan capaian hasil dari pembelajaran Shalat Dhuha di TK ABA 

02 Dau Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat penting bagi penulis, karena hasil penemuannya mempunyai 

manfaat: 

1. Bagi peneliti sendiri, sebagai penambah pengetahuan dan wawasan serta 

keterampilan dalam praktik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama di bangku kuliah. 

2. Bagi guru (pendidik) khususnya guru TK ABA 02 Dau Kabupaten Malang, 

sebagai sumbangan pikiran demi pengembangan pendidikan agama Islam 

terutama pada lembaga pendidikan yang telah menjadi obyek penelitian. 

3. Bagi orang tua murid TK ABA 02 Dau Kabupaten Malang, diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan informasi dalam menciptakan suasana pendidikan 

agama Islam di lingkungan keluarga yang harmonis sehingga dapat membantu 

tercapainya prestasi belajar anak. 
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E. Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu diberi pengertian agar 

tidak terjadi kesalah fahaman pemahaman informasi dari peneliti, yaitu: 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan istilah yang diambil dari terjemahan kata 

“instruction”. Seringkali orang membedakan kata pembelajaran ini dengan 

“pengajaran”, akan tetapi tidak jarang pula orang memberikan pengertian 

yang sama untuk kedua kata tersebut. Menurut Arief S. Sadiman, kata 

pembelajaran dan kata pengajaran dapat dibedakan pengertiannya, kalau kata 

pengajaran hanya ada dalam konteks guru, murid di kelas formal, sedangkan 

kata pembelajaran tidak hanya ada dalam  guru, murid di kelas formal, akan 

tetapi juga meliputi kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri oleh guru 

secara belajar. Dengan kata lain definisi pembelajaran lebih luas 

dibandingkan dengan kata pengajaran.7 

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari 

kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui (dituruti) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi 

“pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau 

mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.8 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Pembelajaran 

juga bisa diartikan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

                                                           
7 Cepi Riyana, M. Pd, Komponen Pembelajaran (Bandung: Rajawali), 2003: 1 
8 Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM (Jakarta: Bumi  

Aksara), 2013 
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dengan baik. Proses pembelajaran dialami oleh seorang manusia sepanjang 

hayatnya serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. 

2. Pengertian Shalat 

Shalat menurut bahasa berarti do’a, pujian, rahmat dan agama. Dalam Al-

Qur’an juga disebutkan dalam surat At-Taubah Ayat 103. 

                         

           

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

 

Shalat menurut etimologi adalah do’a, sedangkan menurut terminologi para 

ahli fiqih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah shalat berarti 

beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah SWT menurut 

syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakiki ialah “berhadapan 

hati (jiwa) kepada Allah SWT, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya 

serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran dan kesempurnaan 

kekuasaan-Nya” atau “mendhahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah 

SWT yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-

duanya”. 

3. Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha yaitu shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu Dhuha, yakni 

dikala matahari sepenggalah naik hingga matahari tergelincir ke barat, dan 
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Shalat Dhuha bilangan raka’atnya itu sedikitnya dua rakaat hingga paling 

banyak dua belas raka’at dengan tiap-tiap dua raka’at satu salam. 

Shalat Dhuha adalah sunah muakad, sebab Nabi saw, senantiasa 

mengerjakannya, selain itu beliau juga senantiasa membimbing serta 

berpesan kepada sahabatnya untuk selalu mengerjakan shalat tersebut. Pesan 

Nabi saw, itu tidak hanya berlaku untuk para sahabat, tapi juga berlaku pada 

seluruh umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususan. Hal itu 

didasarkan pada hadits Abu Hurairah saw, yang bercerita “Kekasihku 

Rasulullah saw, berpesan tiga hal kepadaku (yang tidak akan pernah 

kutinggalkan sampai aku mati nanti), yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, 

dua rakaat Dhuha, dan shalat witir sebelum tidur”.9 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisa 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 penulisan 

b. BAB II Tinjauan Pustaka,  

Terdiri atas Pengertian Pembelajaran, Sahalat Dhuha. 

 
                                                           

9Ibid. hal. 83. 
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c. BAB III   Metode Penelitian,  

Terdiri atas jenis penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan 

data dan tekhnik analisa data. 

d. BAB IV   Hasil Penelitian,  

Terdiri atas latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis 

data. 

e. BAB V   Penutup 

    Terdiri atas kesimpulan dan saran 


