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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 pasal 20 BAB I Pasal 1 Ayat 

14 menyatakan bahwa:  

 

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini tertulis di 

dalam BAB I Pasal 1 Ayat 14 mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.  

 

Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan      

prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat 

tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Dengan adanya Taman Kanak-

kanak membantu orangtua agar dapat mencerdaskan dan mengembangkan 

potensi anaknya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

serta bertanggung jawab.  

Menurut Nasr dalam Hariyanto (2003: 4), menyatakan bahwa manusia 

sangat membutuhkan agama, tanpa agama ia belum menjadi manusia utuh. 

Setelah manusia dipisahkan dari agama, ia menjadi gelisah, tak tenang dan 

mulai membuat atau menciptakan agama-agama semu. Pendidikan agama 

sebenarnya sama dengan pendidikan lainnya, yakni mengangkat tiga aspek 

antara lain: kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini berarti pendidikan 

agama bukan hanya sekedar memberi pengetahuan tentang agama bukan hanya 

sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan, melainkan membiasakan 

siswa untuk taat dan patuh menjalankan ibadah dan berbuat serta bertingkah 

laku sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.  

 

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, maka pendidikan 

nasional diharapkan mampu pelaksanaan agama, pengembangan iman, taqwa, 

akhlak mulia dan aspek-aspek lainnya disamping aspek kecerdasan dan 

keterampilan sehingga akan terwujud keseimbangan. Pada tingkat sekolah 

Taman Kanak-kanak ruang lingkup bahan pelajaran meliputi al-Qur’an, 
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keimanaan, dan akhlak. Pada tingkat sekolah Taman Kanak-kanak ruang 

lingkup bahan pelajaran meliputi Al-Qur’an, keimanaan, dan akhlak. Ruang 

tingkat pendidikan Agama Islam begitu luas dan untuk mengukur keberhasilan 

siswa maka ditetapkan beberapa indikator pencapaian yang merupakan 

petunjuk yang akan dicapai siswa setelah mengikuti proses, salah satunya 

kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh lulusan Taman Kanak-kanak adalah 

siswa mampu beribadah dengan baik dan tertib. 

Sudah menjadi kewajiban kita untuk mengenalkan Allah SWT kepada 

anak-anak yaitu dengan menanamkan di dalam diri mereka bahwa Allah adalah 

Sang Maha Pencipta dan Sang Pemberi Rizki. Agar kedua mata terbuka sejak 

dini kepada perintah-perintah, hendaklah ia dibiasakan menjalankannya. Anak 

akan tumbuh dewasa pada suatu kebiasaan yang dibangun orang tuanya. Ia 

memang belum beragama dengan nalar, namun orang-orang dekatnya 

membiasakannya beragama. Tahap atau fase ini sangat berpengaruh dalam 

kehidupan anak-anak, sebab ia akan terus hidup menjadi memori dalam alam 

pikiran anak dan anak pun akan tumbuh berkembang dengan memori tersebut, 

sehingga ia seolah-olah menjadi dasar dalam pembelajaran sholat baginya. 

(Mushthafa, 2007: 35, 45, 70-71) 

 

Sholat dhuha adalah shalat sunat yang dikerjakan di pagi hari dimulai 

pada jam 07.00 sampai menjelang waktu zuhur atau sholat yang dikerjakan 

setelah matahari terbit sampai jam sebelas, sholat yang terdiri dari 2 rakaat 

sampai jumlah rakaat tertentu. Melaksanakan Sholat Dhuha merupakan salah 

satu upaya mewujudkan rasa syukur kepada Allah SWT. Melaksanakan Sholat 

Dhuha masuk dalam kategori orang yang mensyukuri segala nikmat. Menurut 

peneliti, metode yang dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan tersebut 

adalah melalui pelaksanaan pembelajaran melalui metode praktik langsung 

dengan harapan dapat mengajari anak sholat dhuha sejak dini, khususnya di 

Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu Raya.  

Metode praktik langsung adalah salah satu cara mengajar sholat dhuha 

secara sederhana di mana anak mempraktikkan secara langsung proses 

pembelajaran sholat dhuha. Selain itu, metode praktik langsung adalah anak 

mempelajari dan memecahkan masalah secara langsung pembelajaran. 

Keunggulan metode praktik langsung pada kegiatan pembelajaran dalam 

mengenalkan sholat dhuha adalah anak melakukan sendiri dengan bimbingan 
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guru berdasarkan perencanaan yang dibuat, dalam hal ini anak belajar dari 

pengalaman. 

Supaya anak didik bersemangat untuk beribadah sholat dhuha dengan 

baik dan disiplin maka perlu adanya pelaksanaan pembelajaran sholat dhuha 

yang dalam pelaksanaannya membutuhkan proses. Namun kenyataannya dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran ibadah sholat dhuha yang dilakukan di 

Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima Kubu Raya dalam pelaksanaan 

pembelajaran sholat dhuha masih belum efektif seperti anak masih main-main 

ketika sholat, serta suka mengganggu temannya yang sedang sholat.         

Selain waktu yang terbatas beberapa faktor juga bisa mempengaruhi misalnya, 

baik dari lingkungan keluarga, karena kehidupan beragama dalam keluarga 

sangat berpengaruh dalam pembinaan sikap seperti dalam menunaikan ibadah 

sholat. Mengatasi hal tersebut guru Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-

Karima Kabupaten Kubu Raya mengadakan pelaksanaan pembelajaran sholat 

dhuha melalui metode praktik langsung dengan harapan supaya anak-anak 

betul-betul dapat menjalankan ibadah sholat secara baik dan benar. 

Pembelajaran sholat dhuha sangat penting karena sholat dhuha merupakan 

perintah Allah SWT yang wajib dikerjakan diantara kewajiban-kewajiban lain, 

sholat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-ditawar. Orang bisa 

meninggalkan puasa bila tidak mampu, akan tetapi sholat tidak dapat 

ditinggalkan dengan alasan apapun.  

Peneliti dalam penelitian ini akan melihat dan mengobservasi secara 

mendalam untuk memperoleh informasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

sholat dhuha di TK yang telah dilaksanakan melalui metode praktik langsung 

agar anak dapat melaksanakan pembelajaran pelaksanaan sholat dhuha yang 

pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat dan dilakukan 

setelah belajar sebelum istirahat. Dimana penerapannya guru langsung 

mempraktikkan sholat dhuha. Pembelajaran ini meliputi pemberian materi 

berupa media yaitu RKH, tempat pelaksanaan sholat dhuha, perlengkapan 

sholat dhuha. 
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Peneliti akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

Pembelajaran Sholat Dhuha melalui Metode Praktik Langsung pada Anak Usia 

5-6 Tahun di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu 

Raya”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian 

ini adalah: Bagaimana Pelaksananaan Pembelajaran Sholat Dhuha melalui 

metode Praktik Langsung pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-kanak 

Islam Terpadu Kabupaten Kubu Raya. Dari fokus masalah tersebut dijabar 

dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran sholat dhuha melalui praktik 

langsung pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu 

Al-Karima Kabupaten Kubu Raya? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran sholat dhuha melalui praktik 

langsung pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu 

Al-Karima Kabupaten Kubu Raya? 

3. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran sholat 

dhuha melalui praktik langsung pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-

kanak Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu Raya? 

4. Bagaimananakah evaluasi pelaksanaan pembelajaran sholat dhuha melalui 

praktik langsung pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Islam 

Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu Raya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang: 

1. Perencanaan pembelajaran sholat dhuha melalui praktik langsung pada anak 

usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten 

Kubu Raya. 



5 

 

 

 

2. Pelaksanaan pembelajaran sholat dhuha melalui praktik langsung pada anak 

usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten 

Kubu Raya. 

3. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran sholat 

dhuha melalui praktik langsung pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-

kanak Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu Raya. 

4. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran sholat dhuha melalui praktik langsung 

pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima 

Kabupaten Kubu Raya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan bacaan kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan sholat dhuha pada anak.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitan ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu 

yang telah didapat dan memberikan pengalaman dan tambahan ilmu 

pengetahuan khususnya melalui pelaksanaan pembelajaraan sholat bagi 

anak usia 5-6 tahun. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru agar dalam meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran sholat dhuha bagi anak usia 5-6 tahun.  

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan motivasi anak agar 

selalu mau melaksanakan sholat dhuha. 

 

E. Definisi Operasional  

1. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan untuk menjadikan siswa belajar 

atau serangkaian aktivitas usaha dari guru yang diciptakan untuk 
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membelajarkan siswanya agar memudahkan proses belajar dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan.   

2. Pelaksanaan Sholat Dhuha 

Pelaksanaan sholat dhuha adalah sholat yang dikerjakan di waktu pagi hari 

dari sekitar pukul tujuh sampai dengan pukul sebelas. Dalam penelitian ini 

peneliti mengamati pelaksanaan sholat dhuha 2 rakaat yang dilakukan anak 

kelas B1 yaitu tentang bacaan sholat dhuha dan gerakan sholat dhuha yang 

baik dan benar. 

3. Metode Praktik Langsung  

Metode praktk langsung adalah metode yang dilakukan guru dengan cara 

melakukan praktik secara langsung sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan kepada anak-anak.   

 

 


