
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi  sangat 

dibutuhkan,  karena dengan persaingan hidup yang sangat  komplek menjadikan 

semakin banyak orang yang memilih sekolahan yang bekualitas meskipun harus 

membayar mahal.

Namun banyak sekali  keluhan yang terjadi dialami oleh murid karena 

mereka tidak bisa mengikuti  proses belajar mengajar dengan baik, dikarenakan 

situasi  kelas yang membosankan dan kurang variatif.  Oleh karena itu,  peranan 

guru sangat diperlukan dalam menjawab semua keluhan ini. 

Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia 

dini, pada jalur pendidikan formal untuk rentang usia empat sampai dengan enam 

tahun.  Meski  pendidikan  Taman  Kanak  Kanak  bukan  pendidikan  yang 

diwajibkan,  tetapi  keberadaannya  mampu  memberikan  kontribusi  dalam 

membantu anak  mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang dimilikinya

 Strategi  pembelajaran  merupakan  salah  satu  aspek  yang  menentukan 

keberhasilan pendidikan Taman Kanak-kanak. Strategi pembelajaran kelas yang 

berpusat pada anak merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berupaya 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal.  Kelas yang 

berpusat pada anak merupakan salah satu implementasi dari pendekatan belajar 

aktif.  Kelas  yang  berpusat  pada  anak  sangat  menekankan  pada  aspek 
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individualisasi pengalaman belajar anak, pemberian kesempatan pada anak untuk 

mengambil  keputusan  atau memilih  kegiatan  yang  sesuai  dengan minatnya 

di pusat  –  pusat  kegiatan,  serta  partisipasi  keluarga  melalui  kegiatan  yang 

dipersiapkan.  Ketiga  hal  tersebut  diwujudkan  dengan  menciptakan  lingkungan 

belajar  yang  menyenangkan  di  kelas,  menyediakan  banyak  pilihan  di area 

kegiatan, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak orang tua dengan 

melibatkan  mereka  dalam kegiatan  pembelajaran  baik  langsung  maupun  tidak 

langsung.

Peranan  guru  dalam pengelolaan  kelas  sangat  mempengaruhi  prestasi 

anak didiknya, karena jika guru bisa mengelola kelas dengan baik maka siswa jadi 

betah,  semangat  dan termotivasi  dalam belajar  tanpa  ada rasa beban,  sehingga 

tujuan dari proses belajar mengajar bisa tercapai. Tentunya akan berpengaruh pula 

pada  kualitas  pendidikan,  semakin  guru  semangat  dalam  mengembangkan 

kompetensinya  maka  kualitas  dari  peserta  didik  akan  meningkat,  terutama 

mengelola pembelajaran pada anak usia dini yang mana membutukan tenaga dan 

pikiran ekstra dibandingkan dengan mengajar anak usia dewasa.

Begitu pula pada pembelajaran Al-Quran pada anak, karena Al-Quran 

merupakan  dasar  pendidikan  Islam  pertama  yang  harus  diajarkan  ketika  anak 

masih usia  dini.  Sebagaimana yang disebutkan oleh Sa’ad Riyadh, (2009:  62), 

“barang siapa yang ingin membangun hubungan yang kuat dan dipenuhi kepuasan 

rasa  cinta  serta  penghormatan  antara  anak  dan  Al-Quran,  hendaknnya  dia 

mengawalinya  sejak  anak  berusia  dini,  sekaligus  memberikan  perhatian  yang 

besar  kepadanya.”  Dengan  demikian   belajar  Al-Quran  dapat  dibagi  dalam 
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beberapa tingkatan, yaitu: 1. Belajar membaca sampai lancar dan baik menurut 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam bacaan dan tajwid, 2. Belajar arti dan maksud 

yang  terkandung  di  dalamnya  dan  3.  Belajar  menghafal  di  luar  kepala  serta 

mengamalkan yang telah dihafal, sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat 

pada  masa  Rasulullah  hingga  sekarang  ini,  karena  dengan  demikian  akan 

menambah kekuatan hafalan yang dimilikinya.

TK  Unggulan  Daar  El  Dzikir  Sukoharjo  adalah  lembaga  pendidikan 

agama  Islam  yang  memadukan  antara  pendidikan  umum  dan  agama.  Dalam 

rangka  ikut  menjaga  keaslian  Al-Quran,  maka  TK  Unggulan  Daar  El  Dzikir 

menciptakan  generasi  dengan  cara  mempelajari,  menghafal  dan  mengamalkan 

kandungan Al-Quran. Namun dalam pembelajaran tahfidz di TK Unggulan Daar 

El Dzikir masih sering didapati beberapa kendala akan tetapi para guru mampu 

mengatasi dan memberikan solusinya.

Anak  usia  TK  merupakan  masa-masa  bermain,  tentunya  permasalahan 

semakin komplek dan penanganannya pun harus dengan penuh kesabaran. Karena 

tindakan  kekerasan  hanya  akan  menyebabkan  anak  takut  dan  justru  tidak 

termotivasi untuk belajar. 

Jika  kita  perhatikan  anak  TK  sifat  manja,  cuwek  dan  sibuk  dengan 

aktivitasnya sendiri dari pada memperhatikan gurunya. Maka guru dituntut untuk 

untuk  bisa  kreatif  dan  aktif  dalam  membimbing  siswanya.  Apalagi 

keanekaragaman kemamampuan siswa bermacam-macam. 

Pembelajaran  tahfidz  mungkin  menjadi  kendala  bagi  guru  dan  siswa 

karena  monoton  dan  kurang  menarik,  berbeda  dengan  pelajaran  yang  berupa 
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cerita,  kemungkinan  anak  akan  lebih  semangat  dan  antusias  dalam  menerima 

pelajaran. 

Hal  ini  menjadi  sebuah  tantangan  bagi  guru,  bagaimana  supaya 

pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan,  efektif  dan efisien,  dan siswa pun 

senang menerima pelajaran itu. 

Jika pendidikan dikatakan berhasil dikarenakan siswanya memiliki  daya 

dukung yang baik itu wajar, akan tetapi yang tidak memiliki daya dukung itulah 

yang sebenarnya dikatakan berhasil jika bisa mengarahkannya. Penulis mendapati 

dari  latar  belakang  keluarga  siswa  banyak  sekali  yang  tidak  mendukung 

pembelajaran  di  TK,  seperti  kebanyakan  mereka  dari  orang  awam yang tidak 

mengerti al quran, orang sibuk, dan lain-lain. Akan tetapi kami melihat guru-guru 

TK bisa mengkondisikan siswa-siswinya dengan baik. Penulis ingin mengetahui 

bagaimana  cara  mengkondisikan  dan  memotivasi  anak  yang  memiliki 

karakteristik  yang  bermacam-macam.  Oleh  karena  itu,  penulis  sangat  tertarik 

untuk  meneliti  dan  mendalami  lebih  jauh  tentang  PENGELOLAAN 

PEMBELAJARAN TAHFIDZ PADA ANAK USIA DINI DI TKU DAAR EL 

DZIKIR SUKOHARJO.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai 

berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan pembelajaran tahfidz di TK Unggulan Daar El 

Dzikir?
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2. Bagaimanakah motivasi guru kepada siswa saat pembelajaran tahfidz di 

TK Unggulan Daar El Dzikir?

3. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dan solusinya untuk mencapai target 

tahfidz siswa setiap tahunnya? 

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mengetahui  metode  yang  digunakan  guru  dalam  mengelola 

pembelajaran tahfidz.

2. Untuk mengetahui  cara guru dalam memotivasi  siswa untuk bisa fokus 

saat pelajaran tahfidz.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta solusinya untuk mencapai 

target tahfidz

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pendidikan Islam pada 

umumnya  dan  pendidikan  tahfidz  usia  dini  pada  khususnya,  terutama 

mengenai metode motivasi anak usia dini pada pelajaran tahfidz di TKU Daar 

El Dzikir.

2. Praktis

a. Memberikan masukan kepada TKU Daar El Dzikir agar menerapkan 

sistem pengelolaan pembelajaran yang benar.

b. Memberikan  masukan  kapada  para  guru  agar  dapat  meningkatkan 

sistem pengelolaan pembelajaran tahfidz.
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E. Kajian Pustaka

Sebelumnya telah  banyak dilakukan penelitian  seputar  pendidikan  anak 

usia  dini  baik jenjang play group maupun TK, mulai  dari  perkembangan anak 

sampai  dengan  rancangan  pembelajaran  untuk  anak  usia  prasekolah  tersebut, 

termasuk di dalamnya tentang minat anak apabila dikaitkan dengan pengelolaan 

pembelajaran. Beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan 

penelitian kali ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. “Pengaruh interior ruang belajar dan bermain terhadap kognitif, afektif dan 

psikomotorik  anak  di  TK  Negeri  Pembina  Malang  oleh  Wulan  astrini 

tahun  2005  diterbitkan  oleh  Jurusan  Desain  interior,  fakultas  seni  dan 

Desain Universitas Kristen Petra.”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,  dimana data analisis 

menggunakan  statistik,  sekaligus  pendekatan  kualitatif  untuk  lebih  bisa 

mendeskripsikan hasil  penelitian.  Dari  hasil  penelitian ini  dekemukakan 

bahwa perkembangan anak meliputi tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  Perkembangan  anak  juga  dipengaruhi  oleh  lingkungan 

(interior) ruang belajar dan bermain di taman kanak-kanak (TK).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan elemen-elemen interior 

ruang belajar dan bermain di TK Negeri Pembina Malang sesuai dengan 

teori  maupun  pedoman  Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas). 

Elemen-elemen interior ruang belajar dan bermain berpengaruh terhadap 

kognitif  (kreatifitas),  afektif  (rasa  senang)  dan  psikomotorik  (aktifitas) 

anak didik.

6



2. Ravisa Mathur dan Lisa Oliver (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Developing an International  Distance  Education  Program: A Blended  

Learning  Approach”.  Dalam  penelitiannya  mereka  mengatakan  “The 

purpose  of   this  paper  is  to  discuss  a  model  for  global  learning  that  

utilizes a blended learning approach.” Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk  mendiskusikan  suatu  model  pelajaran  yang  umum  yang 

menggunakan suatu pendekatan pembelajaran yang digabungkan dengan 

kondisi siswa. Hal ini dapat diartkan bahwa penerapan suatu pendekatan 

pembelajaran  di  sekolah  disesuaikan  dengan  kondisi  sekolah  dan  juga 

dengan kondisi siswanya. 

3. Ilham Agus Sugianto (UMS, 2004) dengan judul “Kiat Praktis 

Menghafal  Al-Quran”  (Pada  Sekolah  Dasar  Islam  Terpadu  Ar-Risalah 

Surakarta  Tahun  2007).  Peneliti  menemukan  kesimpulan  bahwa  dalam 

menghafal AL-Quran proses yang dilalui  sangatlah panjang diantaranya 

dengan cara: 

a. Menghafal dari ayat per ayat waqof  per waqof.

b. Menghafal  dengan  mengumpulkan  penuh,  yakni  materi  hafalan 

secara utuh dibaca berulang-ulang sampai hafal dengan sendirinya.

c. Menghafal dengan tulisan.

d. Menghafal dengan mengetahui makna.

e. Menghafal dengan bimbingan guru.
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F. Metodologi  

Pada penelitian ini adalah kualitatif etnografi. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah  

1. Observasi

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomen-fenomen yang diselidiki” (Sutrisno Hadi, 1995: 136). 

Metode  ini  penulis  gunakan  untuk  memperoleh  data  tentang: 

pengelolaan tahfidz,  letak geografis,  gedung, sarana dan prasarana serta 

keadaan sekolah pada umumnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui  bercakap-cakap 

dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

pada si peneliti (Mardalis, 1996: 64).

Wawancara digunakan untuk memperoleh  data  pendukung tentang 

pengelolaan  pembelajaran  tahfidz.  Sebagai  informan  di  sini,  penulis 

memilih kepala sekolah dan guru.

3. Dokumentasi

Menurut  Irawan,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Sukandarrumidi 

(2004: 100), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

ditujukan kepada subjek penelitian.

Metode  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara 

meneliti  data  tertulis   yang  bersumber  pada  dokumen  seperti  buku, 
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peraturan  dan   sebagainya. Dalam  penelitian  ini  metode  dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang daftar guru TKU dan siswa 

TKU.

G. Metode Analisis Data

Dalam  menganalisis  data,  penulis  menggunakan  analisis  deskriptif 

kualitatif  yaitu  analisis  yang  berdasar  dan  penjelasannya  tanpa  menggunakan 

angka-angka.  Selain  itu  penulis  juga  menggunakan pentahapan berurutan  yang 

terdiri dari pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Lexy J. 

Moleong, 1999: 190)

Pertama, setelah pengumpulan data selesai, terjadilah reduksi data yakni 

suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan, 

membuang  yang  tidak  perlu  dan  mengorganisasi  data,  dengan  cara  demikian 

hingga dapat ditarik kesimpulan. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan 

dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan 

pada tahap yang kedua dengan mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumusan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan dan mencerna  masalah yang akan dibahas,  penulis 

menyajikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

Bab  I  Pendahuluan.  Dalam  bab  ini  memuat  latar  belakang  masalah, 

rumusan  masalah,  tujuan  penelitian  dan  manfaat  penelitian,  kajian  pustaka, 

metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori  tentang Pengelolaan Pembelajaran  dan Motivasi 

Siswa. Dalam bab ini akan membahas mengenai Pengelolaan dan Pembelajaran, 
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yang meliputi pengertian Pengelolaan dan Strateginya, Pengertian Pembelajaran 

dan Metodenya,  Pembelajaran  Tahfidz  untuk Anak  Usia  Dini;  Motivasi,  yang 

meliputi Pengertian Motivasi dan Macam-macam Motivasi. 

Bab  III  Gambaran  Umum  (deskripsi)  Sekolah  TK  Unggulan  Daar  El 

Dzikir. Pada bab ini akan melaporkan tentang: Gambaran Umum TK Unggulan 

Daar El  Dzikir,  Letak Geografis,  Latar  Belakang,  Kurikulum yang diterapkan, 

Sarana  dan  Prasarana,  Data  Guru,  Data  Siswa,  Prestasi  Siswa  dalam Tahfidz, 

Pencapaian  Siswa  dalam  Tahfidz;  Pengelolaan  Pembelajaran  Tahfidz  di  TKU 

Daar El Dzikir. 

Bab IV Analisis  Data.  Pada bab Analisis  Data,  akan dilakukan analisis 

terhadap  Pengelolaan  Pembelajaran  Tahfidz,  Metode  Pembelajaran  Tahfidz, 

Kendala yang dihadapi dan Solusinya

Bab V  Penutup. Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.
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