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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan anak usia dini pada dasarnya adalah upaya dan tindakan yang 

dilakukan oleh pendidik dan orangtua dalam bentuk pengasuhan, perawatan 

dan pemberian pendidikan pada anak demi mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Anak usia dini di kategorikan sebagai kelompok manusia 

yang berusia 0-6 tahun, pernyataan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, pada usia 0-6 tahun inilah 

anak memiliki rasa ingin tahu yang sanggat tinggi, daya imajinasi yang sangat 

tinggi dan pandai meniru. Pada dasarnya anak usia dini belajar melalui meniru 

baik yang di tirunya itu baik atau buruk, itulah sebabnya kita sebagai orang tua 

atau pendidik sangat berperan penting untuk mengarahkan tumbuh kembang 

anak. Adapun firman Allah yang mewajibkan umatnya agar mendidik manusia 

yang tidak tahu menjadi tahu, berdasarkan firman Allah surat Al-alaq, yaitu : 

                            

                          

Artinya : “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan 

perantara kalam. Dia mengajar kepadamanusia apa yang tidak 

diketahuinya.” (QS.Al-Alaq : 1-5) 

 Pendidikan anak usia dini seharusnya memberikan fasilitas untuk 

mendukung tumbuh kembang dan seluruh aspek kepribadian anak. Lembaga 

pendidikan anak usia dini ini sudah sewajarnya menyediakan kegiatan-kegiatan 

anak yang mendukung berbagai aspek  perkembangan seperti kognitif, bahasa,
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 sosial-emosional, seni, fisik-motorik, moral dan nilai-nilai agama (Suyadi dkk,  

2014:22)  

 Setiap aspek perkembangan penting bagi kecerdasan Anak Usia Dini baik 

itu kognitif, bahasa, sosial-emosional, seni, fisik-motorik maupun moral dan 

nilai agama. Aspek perkembangan tersebut dapat berkembang dengan pesat 

apabila anak mendapatkan stimulasi lingkungan yang memadai. Aspek 

perkembangan tersebut belum lengkap jika tidak di dilengkapi dengan 

pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang sangat 

penting di tanamkan sejak dini karena mejadi peran penting untuk menentukan 

hitam putihnya atau baik buruknya kualitas hidupnya dimasa yang akan datang, 

hal ini di perkuat oleh hadist Rasul SAW yang berbunyi : 

“Barang mempunyai anak yang baru lahir maka berilah nama dengan 

nama yang baik dan didiklah adab(akhlak)” (HR.Baihaqi). 

 Seorang pendidik tentunya ingin peserta didiknya mempunyai akhlak yang 

terpuji, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu senantiasa memberi contoh 

tauladan yang baik bagi anak karena apapun kebiasaan yang dilakukan 

pendidik atau orang tua akan ditiru dan menjadi contoh kebiasaan anak sehari 

hari, misalnya; melakukan kegiatan rutin, kegiatan spontan dan pemberian 

teladan/contoh yang baik. Adapun macam-macam akhlak menurut Abdullah 

(2007) yaitu; akhlak kepada Allah, Akhlak terhadap sesama manusia, dan 

akhlak terhadap alam. Akhlak kepada Allah contohnya meyakini adanya allah, 

beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersyukur atas ciptaan Allah 

dan berserah diri kepada allah dengan cara pembiasaan beribadah. 

 Pembiasaan ibadah khususnya ibadah shalat merupakan ibadah yang wajib 

dilakukan oleh umat islam dan tidak ada perintah paling dipentingkan dalam Al 

-Qur’an selain shalat. Maka dari itu sangat penting membiasakan shalat sejak 

dini, Rasulullah shallallaahu’alaihi wasallam bersabda : 

“suruhlah anak kalian shalat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah 

berusia 10 tahun  meninggalkan shalat, maka pukullah ia.” 
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  Ibadah shalat merupakan bentuk akhlak terpuji kepada Allah SWT, 

namun kenyataannya bahwa dewasa ini masih banyak anak-anak bahkan orang 

dewasa belum bisa melakukan shalat karena berbagai hal. Oleh karena itu 

sebagai orangtua atau pendidik sudah menjadi kewajiban untuk mengajarkan 

shalat sejak dini kepada anak.  Mengajarkan shalat kepada anak usia dini bisa 

dengan cara pembiasaan baik itu di rumah maupun di sekolah, adapun di 

sekolah dapat dibiasakan melalui shalat dhuha dan shalat dzuhur bersama, 

dalam kegiatan shalat ini secara tidak langsung dalam anak akan menambah  

nilai keimanannya, nilai akhlaknya dan tentunya untuk melatih sejak dini akan 

pentingnya shalat baik itu shalat wajib ataupun shalat sunnah. Lembaga 

pendidikan di Sukabumi yaitu TK Islam An-Nuur, menekankan nilai 

keagamaannya sesuai dengan visi misi di sekolah tersebut dengan tujuan untuk 

menjadikan peserta didik agar memiliki akhlak yang terpuji. 

 Berdasarkan hasil observasi awal di TK Islam An-nuur kelurahan Kebon 

Jati kota Sukabumi kegiatan ibadah shalat dhuha di lakukan setiap hari Selasa 

dan hari Rabu sebelum kegiatan inti di laksanakan tepatnya pada pukul 8.30 

setelah melakukan ikrar. Pembiasaan yang dilakukan di TK Islam An-nuur ini 

khususnya di kelompok B membiasakan anak untuk berprilaku baik sebagai 

cerminan akhlak terpuji, diantaranya akhlak kepada Allah (shalat dhuha), 

akhlak kepada alam sekitar (dengan tidak menghamburkan air), akhlak kepada 

sesama (tolong menolong dan sabar menunggu giliran).  

 Berdasarkan pembahasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

informasi tentang keistimewaan dan hal-hal yang terkait dengan pembentukan 

akhlak Anak Usia Dini pada pembiasaan shalat dhuha. Peneliti tertarik untuk 

memfokuskan kajian terhadap “Implementasi Pembentukan Akhlak Terpuji 

Melalui Pembiasaan Shalat Dhuha pada Kelompok B Usia 5-6 Tahun Tk 

Islam An Nuur Tahun Ajaran 2018-2019”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah proses pembiasaan shalat dhuha dalam membentuk akhlak 

terpuji di TK Islam An-nuur ? 

2. Bagaimanakah hasil pembiasaan shalat dhuha dalam membentuk akhlak 

terpuji di TK Islam An-nuur ? 

 

C. Batasan masalah  

 Akhlak terpuji peserta didik yang masuk dalam penelitian ini merupakan 

prilaku yang menonjol pada peserta didik di TK Islam An nuur khususnya 

kelompok B4, maka dari itu peneliti membatasi masalah diantara lain;  

disiplin, ingat waktu shalat, mampu bersabar, sopan santun dan mampu 

saling tolong menolong. 

  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjabarkan proses pembiasaan shalat dhuha dalam membentuk 

akhlak terpuji di TK Islam An-nuur. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil pembiasaan shalat dhuha dalam membentuk 

akhlak terpuji di TK Islam An-nuur. 
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E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar daat memberikan manfaat sebagai berikut 

1. Manfat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

pentingnya mebiasakan shalat mulai dari sejak usia dini untuk bembentuk 

kepribadian anak menjadi pribadi yang berakhlak terpuji. 

2. Manfat praktis 

a. Bagi Orangtua 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu motivasi bagi orang tua untuk 

membiasakan shalat dhuha kepada anak mengingat betapa pentingya 

menanamkan kepribadian yang berakhlak terpuji sejak dini. 

b. Bagi Lembaga/Sekolah 

Penelitian ini di harapkan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain 

untuk membiasakan melaksanakan kegiatan shalat dhuha bersama di 

sekolah dalam pembentukan karakter akhlak terpuji. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan 

masukan terutama untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengembangkan akhlak terpuji bagi anak melalui pembiasaan shalat 

dhuha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


