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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usia dini sering disebut dengan istilah usia emas (golden age), yang 

merupakan salah satu tahapan terpenting pada perkembangan potensi atau 

kecerdasan anak didik. Itulah Usia Dini merupakan masa yang tepat untuk 

meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosio-

emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama dalam diri anak.
1
 

Maka sebagai usahanya, perlu dilakukan pendidikan dan pembelajaran 

kepada anak didik pada lembaga-lembaga yang menaunginya. 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan teratur serta sistematis, 

yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab untuk 

mempengaruhi anak didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan 

cita-cita pendidikan. Pendidikan pada anak usia dini dimulai sejak anak usia 0 

sampai 6 tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU Sisdiknas (Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional) No. 20/2003 ayat 1.
2
 Saat usia dini 

tersebut anak didik diberikan pendidikan agama, karena pembelajaran agama 

yang diberikan sejak dini bisa lebih melekat dalam waktu yang lama ketika 

anak didik tersebut dewasa. 

Pendidikan agama menekankan pada pemahaman tentang agama serta 

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman pendidikan agama 

tersebut disesuaikan dengan tahapan perkembangan yang dimiliki oleh setiap 
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anak didik. Pendidikan agama Islam mengajarkan tentang nilai-nilai ke-

Islaman mulai dari tauhid, ibadah dan muamalah.
3
 

Salah satu pendidikan agama yang diterapkan kepada anak didik 

dalam kehidupan sehari-hari adalah ibadah. Hal ini diharapkan anak didik 

bisa mencontoh perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh agama Islam. Salah 

satunya adalah rukun Islam yang ke 2 yakni shalat. Sebab shalat merupakan 

kewajiban umat Islam yang tidak boleh ditinggalkan, dan menjadi hal yang 

perlu diajarkan kepada anak didik mulai dari usia dini. 

Sesuai dengan Hadits Nabi berikut ini : 

 اًثَالَث اَهدَ اَعأَ  ٍةَمِلَكِب َمّلَكَتا ذَ اِ  نَ اَك ُهنَّأَ  َملََّس وَ  ِهْيَلَع ُهللا ىلََّص َيبلنَِّا نََّع ٍسَنأَ  ْنَع
ر(لبخاا ه.)روااًثَالَث ْمِهْيَلَع َمّلَس ْمِهْيَلَع َمّلَسَف مٍ ْوَق ىَلَع ىَتا أَ ذَ اِ وَ  ُهْنَعُمَهْفَت ىتََّح  

 

“Dari Annas dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika beliau 

mengatakan sesuatu hal, beliau mengulangi tiga kali sampai orang-orang 

memahaminya dengan sebenar-benarnya darinya dan apabila beliau 

meminta izin untuk masuk, (beliau mengetuk pintu) tiga kali dengan memberi 

ucapan salam”. (HR. Al-Bukhari).
4
 

 

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan isi kandungannya yaitu 

bahwa dulu Nabi Muhammad SAW dalam berbicara selalu berulang-ulang 

sampai orang-orang memahaminya. Maka dari itu dalam kegiatan 

pembelajaran pada anak didik juga perlu dilakukan dengan pembiasaan atau 

berulang-ulang. Tujuannya agar anak didik mudah memahami dari apa yang 

disampaikan guru atau orangtua. 
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Anak adalah amanah orangtua. Maka, mendidik anak merupakan 

kewajiban orangtua karena termasuk pelaksanaan amanah. Terlebih mendidik 

anak didik untuk shalat, karena ada perintah langsung dari Rasulullah untuk 

memerintahkan anak didik shalat. Sebagaimana didalam hadits terdapat kata 

“perintahkanlah”, kalimat ini disebutkan dengan kalimat perintah, dan 

kalimat perintah menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan.
5
 

َالِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِننَي َواْضرِبُ  َها َوُهْم أَبْ َناُء َعْشِر ِسِننَي ُمُروا َأْواَلدَُكْم بِالصَّ وُهْم َعَلي ْ
نَ ُهْم ِِف اْلَمَضاِجعِ   َوفَ رُِّقوا بَ ي ْ

 

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat saat berumur tujuh 

tahun dan pukulah mereka jika tidak shalat saat berumur sepuluh tahun, dan 

pisahkanlah mereka dalam tempat tidur.” (HR. Abu Dawud II/167).
6
 

Mengajarkan dan membiasakan anak didik untuk melaksanakan shalat 

harus dilakukan sebelum anak didik mencapai umur tujuh tahun, Karena saat 

anak didik berumur tujuh tahun, anak didik sudah diperintahkan untuk shalat. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan pada fase ini, yaitu mengajarkan 

rukun-rukun shalat melalui pendekatan praktek langsung. Contohnya adalah 

pada waktu-waktu shalat orangtua mengajak anak didik untuk langsung 

melakukan shalat dengan bimbingan. Mulai dari tata cara berwudhu pada 

anak didik, bagaimana membentuk barisan shaf-shaf pada shalat dan diikuti 

dengan praktek shalat yang benar serta menghafalkan do’a-do’a secara 

bertahap. 
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Selain orangtua yang memberikan pembelajaran pembiasaan shalat 

kepada anak didiknya. Lembaga pendidikan juga berperan penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran keislaman kepada anak didik. Mulai dari Taman 

Kanak-kanak, anak didik diajarkan dan diperkenalkan bagaimana tata cara 

shalat yang benar serta do’a-do’a yang mengiringi shalat. Baik dengan cara 

praktek secara langsung maupun dengan cara bermain seperti memberikan 

gambar ilustrasi dan menunjukkan video anak didik yang sedang 

mempraktikkan shalat. Hal ini diharapkan agar setelah memperoleh ajaran 

dari lembaga pendidikan, anak didik di usia dini telah mengenal praktek 

shalat yang benar dan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan Malang, merupakan salah satu 

lembaga pendidikan pada jenjang usia dini yang mengenalkan kepada anak 

didik tentang pembelajaran shalat dan prakteknya secara sederhana. Meninjau 

dari cara pelaksanaannya, lembaga ini memberikan pengajaran kepada anak 

didik secara bertahap sehingga anak didik dapat memperhatikan langkah demi 

langkah pembelajaran shalat yang diajarkan oleh guru. 

Melihat pentingnya pembelajaran shalat kepada anak didik dan cara 

pelaksanaannya dalam lembaga pendidikan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Metode Pembelajaran 

Shalat bagi Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan 

Malang.” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi metode pembelajaran shalat bagi anak usia dini 

di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan Malang ? 

2. Bagaimana hasil implementasi metode pembelajaran shalat bagi anak usia 

dini di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan implementasi metode pembelajaran shalat bagi anak 

usia dini di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil implementasi metode pembelajaran shalat bagi 

anak usia dini di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Penelitian ini menjadi bahan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

memudahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang metode 

pembelajaran shalat bagi anak usia dini di Raudhatul Athfal Tarbiyatush 

Shibyan Malang. 

2. Bagi Orangtua 

Dapat memperoleh informasi dan menambah motivasi dalam usaha 

meningkatkan pembelajaran shalat pada anak didik. Khususnya kerjasama 

orangtua dan sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar shalat anak 

didik sehingga tercapai tujuan pendidikan dalam keluarga dan sekolah. 
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3. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat mengetahui peristiwa atau aktivitas metode pembelajaran 

shalat yang terjadi di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan Malang. 

Secara umum penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk berbagai 

kebutuhan dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga, upaya peningkatan 

mutu pendidikan dan guna menambah wawasan tentang metode 

pembelajaran shalat bagi anak usia dini di Raudhatul Athfal Tarbiyatush 

Shibyan Malang. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Analisis 

Analisis adalah suatu kegiatan pengamatan, penyelidikan, 

pendeskripsian, terhadap suatu peristiwa dan perbuatan mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
7
 

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis pada 

setiap peristiwa yang terjadi di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan 

Malang. 

2. Metode 

Kata “Metode” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 
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tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan.
8
 

Adapun metode yang dimaksud adalah cara yang dilakukan oleh 

guru di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan Malang dalam 

mengajarkan shalat kepada anak didik. 

3. Pembelajaran Shalat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembelajaran adalah 

proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.
9
 

Menurut bahasa shalat adalah do’a, sedang menurut istilah shalat 

adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, 

yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-

syarat tertentu pula.
10

 

Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran shalat adalah cara menanamkan pengetahuan terhadap anak 

didik tentang ibadah shalat yang diawali dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam. 

Pembelajaran shalat pada penelitian ini adalah shalat fardhu lima 

waktu, yaitu Shubuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Hal ini 

dimaksudkan agar anak didik dapat mengetahui jumlah rakaat shalat dan 

tata cara praktek shalatnya sekaligus. 
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4. Anak Usia Dini 

Anak usia dini merupakan anak yang masuk dalam rentang usia 0-

6 tahun.
11

 Anak Usia Dini yang menjadi objek penelitian ini adalah anak 

usia 5-6 tahun di Raudhatul Athfal Tarbiyatush Shibyan Malang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

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

masing bab terdiri dari sub bab yang menjelaskan mengenai hal-hal yang 

mendukung penelitian. Adapun kelima bab tersebut adalah : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang metode pembelajaran 

shalat bagi anak usia dini, karakteristik anak usia dini, dan 

pembelajaran shalat pada anak usia dini di Raudhatul Athfal 

Tarbiyatush Shibyan Malang. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 
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BAB IV : Hasil Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang hasil paparan objek penelitian, 

penyajian data, dan analisis data. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dan bagian akhir 

terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait dengan 

penelitian. 

 


