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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk 

berpikir lebih kompleks dalam melakukan penalaran dan pemecahan masalah. 

Menurut Jean Piaget, pada tahap anak-anak usia sekolah dasar aktivitas mental 

anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau berbagai kejadian yang 

pernah dialaminya.
1
 Kemampuan kognitif anak sekolah dasar dapat dilihat 

dari berbagai aspek, diantaranya persepsi, atensi dan memori. 

 Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang terhadap suatu objek 

dan keadaan objektif dengan bantuan indra.
2
 Tanpa persepsi yang benar, 

manusia mustahil dapat menangkap dan memaknai berbagai fenomena, 

informasi, atau data yang senantiasa mengitarinya. Dalam proses ini, otak 

manusia yang diberi informasi tidak merespon secara otomatis. Sebaliknya 

informasi harus melewati serangkaian proses kognitif yang melibatkan 

dimensi kepribadiannya.
3
 Sehingga jika berkaitan dengan pendidikan, 

pendidik harus memahami gejala persepsi, agar peserta didik mampu 

memahami informasi dengan mudah. 
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 Jean Piaget dalam Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung:Remaja 

Rosda Karya, 2012), hlm. 104 
2
 Chaplin dalam Ibid, hlm.117 

3
 Ibid 



2 

 

 

 

Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran Al-Quran 

tidak terlepas dari metode. Sebab metode merupakan teknik guru dalam 

menyajikan materi agar siswa mampu menyerap dan memahami dengan 

mudah.
4
. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan membangkitkan 

semangat belajar siswa. Sehingga siswa akan lebih tertarik dengan materi yang 

disampaikan guru.
5
 Metode pembelajaran Al-Quran yang  sering digunakan 

diantaranya Iqra’, Tsaqifa, Al-Husna dan Al-Barqi.   

SD Muhammadiyah PK(Program Khusus) Andong sebagai lembaga 

pendidikan berbasis Islam, mewajibkan seluruh siswa mampu membaca Al-

Quran dengan baik. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran 

adalah metode Al-Husna. Sebelum menggunakan metode Al-Husna, guru 

menggunakan metode Iqra’ yang dianggap efektif dalam pembelajaran. 

Namun, setelah beberapa tahun diterapkan kemampuan siswa dalam membaca 

huruf hijaiyah belum maksimal. Kemudian, guru mengganti metode tersebut 

dengan metode Al-Husna,  dimana huruf-huruf hijaiyah yang memiliki ciri 

dan bentuk yang sama dipadukan. Hasilnya secara cepat siswa mampu 

membaca huruf hijaiyah dengan benar dan lancar. 

Pembelajaran Al-Quran di SD Muhammadiyah PK Andong memiliki 

kendala yakni kurangnya tanggapan siswa terhadap metode yang diajarkan. 

Siswa kerap kali kesulitan memahami huruf-huruf Hijaiyah dikarenakan 
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pemilihan metode yang kurang tepat. Sehingga guru harus pintar-pintar 

memilih metode pembelajaran Al-Quran yang tepat bagi siswa sekolah dasar.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “PERSEPSI SISWA 

TERHADAP METODE AL-HUSNA DALAM PEMBELAJARAN AL-

QURAN (Studi Kasus Kelas 2 SD Muhammadiyah Program Khusus Andong, 

Boyolali Tahun 2016).  

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah persepsi siswa SD Muhammadiyah PK Andong terhadap 

metode Al-Husna dalam pembelajaran Al-Quran? 

2. Hal-hal apa yang menarik dari metode Al-Husna bagi siswa SD 

Muhammadiyah PK Andong? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan persepsi siswa SD Muhammadiyah PK Andong 

terhadap metode Al-Husna dalam pembelajaran Al-Quran. 

2. Untuk menjelaskan hal-hal yang menarik dari metode Al-Husna bagi siswa 

SD Muhammadiyah PK Andong. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan baik secara teoritik maupun praktis: 



4 

 

 

 

1. Teoritik, yakni untuk menambah wawasan mengenai pandangan siswa SD 

Muhammadiyah PK Andong terhadap metode Al-Husna dalam 

pembelajaran Al-Quran 

2. Praktis, yakni sebagai bahan pertimbangan bagi SD Muhammadiyah PK 

Andong dalam mengembangkan metode pembelajaran Al-Quran agar 

mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah sekaligus menjadi 

referensi bagi penulis yang lain. 


