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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal di dalam kehidupan 

manusia.Dimanapun dan kapanpun di dunia ini terdapat pendidikan karena 

pendidikan dipandang sangat penting dalam membentuk generasi bangsa yang 

berkualitas, yang dimana pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan potensi serta membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. 

Dalam Islam, pendidikan atau menuntut ilmu sangatlah penting bagi kehidupan baik 

di dunia maupun di akhiRat, karena dengan ilmu hidup kita dapat menjadi teRarah 

dan orang berilmu pengetahuan mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi 

Allah swt sebagaimana dalam Al-Qur’an surah Al-Mujadillah ayat 11 yang berbunyi: 

 

Artinya: ...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. (Q.S 58:11). 

Konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan dihaRapkan melahirkan sumber 

daya manusia unggul sebagaimana yang dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memimiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 
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Usia dini adalah masa di mana segala sesuatu dengan mudah dibentuk dan 

sangat menentukan bagaimana selanjutnya dimasa yang akan datang. Dunia 

pendidikan mendapatkan peran yang penting dalam pembentukan dan pengembangan 

potensi-potensi anak. Salah satu pendidikan yang penting dalam pembangunan anak-

anak ialah pendidikan Al-Qur’an.Membangun pendidikan Al-Qur’an kepada anak-

anak mampu menanamkan ruh islam dalam diri mereka. Kemahiran membaca, 

menghafal dan mengusai maknanya merupakan titik tolak kepada kemajuan mereka 

dalam memahami keseluruhan Islam itu sendiri. 

Oleh karena itu, pendidikan ini perlu diberi perhatian sejak keciil agar anak 

mempunyai kemampuan untuk membaca Al-Qur’an seterusnya menguasai beberapa 

ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti ilmu tajwid. Hal ini akan memandu 

anakanak untuk mempunyai kecintaan terhadap Islam dan perjuangannya.  

Di antara pendidikan yang diberikan pada anak, pendidikan mulia yang dapat 

diberikan Pendidik dan orang tua adalah pendidikan Al-Qur’an, karena Al-Qur’an 

merupakan lambang agama islam yang paling asasi dan hakiki, dengan memberikan 

pendidikan Al-Qur’an pada anak, orang tua akan mendapatkan keberkahan dari 

kemuliaan kitab suci memberikan pendidikan Al-Qur’an pada anak termasuk bagian 

dari menjunjung tinggi supremasi nilai spiritualisme Islam (Syrifuddin, 2004: 27).  

Berkata Al-Hafizh As-Suyuti, “pengajaran Al-Qur’an pada anak merupakan 

dasar pendidikan Islam pertama yang harus diajarkan pertama kali padanya. Ketika 

anak masih berjalan pada fitrahnya selaku manusia suci tanpa dosa, merupakan lahan 
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yang paling terbuka untuk mendapatkan cahaya hikmah yang terpendam di dalam Al-

Qur’an, sebelum hawa nafsu yang ada dalam diri anak mulai mempengaruhinya dan 

mengajaknya pada kesesatan dalam bentuk maksiat.” 

Dalam bukunya Syarifuddin,(2004) menjelaskan beberapa pendapat dari para 

pemikir Islam yang menunjuk pentingnya pendidikan Al-Qur’an untuk anak usia dini. 

Dengan pendidikan Al-Qur’an sejak dini, fitrah suci anak niscaya dapat dilestarikan 

dengan baik. Kehanifan anak di sektor keberagamannya akan eksis dengan kitab suci 

tersebut.  

Pendidikan Al-Qur’an yang apabila ditanamkan sejak kecil, dapat dijadikan 

sebagai tonggak utama terbentuknya mental dan kepribadian anak sehat dan 

merupakan salah satu stimulasi pengembangan potensi anak. (Astuti, 2013) Dengan 

mendidik anak terhadap Al-Qur’an, maka dapat terhindar dari tipologi sikap dayyus 

yaitu sikap dari tipe manusia yang tidak memiliki kepedulian dan kecemburuan 

terhadap anak-anak.   

Berdasarkan data survey terkait praktik ritual keagamaan pemuda muslim di 

Asia TenggaRa disebutkan bahwa 10,8% warga muslim Indonesia selalu membaca 

Al-Qur’an; 27,5% sering membaca Al-Qur’an; 61,1% kadang-kadang membaca Al-

Qur’an; 0,3% tidak pernah membaca Al-Quran; dan 0,3% tidak tahu cara membaca 

Al-Qur’an. Apabila praktik agama islam dijalankan dengan tingkat kontrol sosial 

yang tinggi maka praktik agama akan semakin sering dilaksanakan oleh kaum muda 

muslim. sebaliknya, apabila ibadah agama Islam dijalankan dengan kontrol sosial 

yang rendah maka praktik agama oleh kalangan muda juga akan rendah.  
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Dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa jika masih banyaknya warga 

muslim buta aksara dalam membaca Al-Qur’an, sehingga dapat disimpulkan 

pemahaman umat Islam di Indonesia habit-forming dalam mendalami makna Al-

Quran, memahami tafsirnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

hanya  sekitar 40%. Jika sebagian besar umat Islam buta aksara Al-Qur’an, maka 

sebagian besar umat Islam belum mampu menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk. 

Jika demikian, posisi Al-Qur’an bagi kelompok masyarakat ini hanya sebagai hiasan 

atau pajangan saja. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa umat islam gagal dalam menjadi “tuan” atas 

ayat-ayat qauliyah yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur’an.  Melihat dari berbagai 

fenomena tersebut, lingkungan sekolah menempati posisi penting dalam  

mengaktualisasikan pendidikan Al-Qur’an, salah satunya melalui kegiatan Habit-

Forming. habit merupakan konsep kunci yang terdapat dalam karya John Dollard dan 

Miller (Lindzey, 1993, h.220) kata habit kemudian mendapat imbuhan forming 

sehingga menjadi yang artinya pembentukan pembiasaan.  

Pembiasaan pembelajaran Al-Qur’an yang dilakukan meliputi, pembiasaan 

membaca Al-Qur’an, pembiasaan menghafal Al-Qur’an, pembisaan talaqi bersama 

guru dan setor hafalan, pembiasaan mengulang hafalan (murojaah), pembiasaan 

mengamalkan kandungan Al-Qur’an. Kemudian dari pembiaasaan ini selanjutnya 

melakukan pembentukan karakter Islami melalui pembiasaan Shalat Dhuha, 

mendengar kisah dari Al-Qur’an, salam pada guru dan mengaktualisasikan 
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kandungan Al-Qur’an melalui surah-surah pendek yang telah dihafal oleh peserta 

didik pada kehidupan sehari-hari. 

Raudhatul Athfal diambil dari istilah bahasa arab. Raudhah yang artinya 

taman, sedangkan Athfal artinya kanak-kanak. Ra berada dibawah naungan 

departemen agama melalui SK kementrian agama yang dikelola secara profesional 

oleh guru-guru Ra dalam wadah IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) RA setara 

dengan taman kanak-kanak (TK) dimana kurikulumnya ditekankan pada pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pemberian rangsangan pada pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut. 

Padakurikulum Ra selain pembelajaran umum Ra menekankan pada memperkenalkan  

dasar-dasar ajaran Islam. 

 Ra Al-Khair desa Tolihe kecamatan Baito kabupaten Konawe Selatan 

didirikan pada tahun 2015 awal mula pendirian lembaga ini juga di dasari atas 

keprihatinan akan pendidikan keagamaan anak usia dini di sekitar rumah pendirinya. 

Sebelum berdirinya, anak-anak usia dini di sekitar Ra Al-Khair hanya 

menggantungkan asupan pendidikan agamanya pada keluarga dan juga sekolah 

umum. Sementara kita ketahui bersama tidak semua keluarga memiliki kemampuan 

pemahaman agama yang baik untuk bisa di ajarkan ulang kepada anak-ankanya, 

belum lagi terkait dengan dasar-dasar pengetahuan agama khusus buat anak usia dini 

yang tersrtruktur sesuai dengan perkembangan usia anak. 
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Ra Al-Khair Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.  

Memiliki dua orang pendidik yang memiliki latar pendidikan bukan sarjana 

pendidikan anak usia dini, jumlah siswa pada tahun ajaran 2019-2020 berjumlah 18 

orang, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah siswa baru yang 

mendaftar berdasarkan hasil observasi awal  untuk pendidikan Al-Qur’an disekolah 

RA Al-Khair desa Tolihe kecamatan Baito kabupaten Konawe Selatan melihat 

kondiisi siswa dalam pemahaman Al-Qur’an masih sangat kurang, pendidikan Al-

Qur’an sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal terlihat ketika anak-anak 

membaca iqra anak-anak belum dapat menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan 

baik, dan belum memiliki hafalan Al-Qur’an  yang fasih, serta anak-anak berprilaku 

jauh dari keteladanan  

Dari berbagai penjelasan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian terkait 

aktualisasi pendidikan Al-Qur’an melalui kegiatan habit-forming pada anak usia dini 

kelompokB  di RA Al-Khair desa Tolihe kecamatan Baito kabupaten Konawe 

Kelatan. Adapun dalam penelitian ini, penulis membatasi pada aktualisasi pendidikan 

Al-Qur’an khususnya dalam dan implikasi yang khusus membahas pengenalan 

membaca Al-Qur’an, dan menghafal Al-Qur’anpada anak usia dini  melalui kegiatan 

habit forming di RA Al-Khair desa Tolihe kecamatan Baito kabupaten Konawe 

Selatan. 

1.2   Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada: 
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1. Konseppendidikan Al-Qur’andi RA Al-Khair desa Tolihe kecamatan Baito 

kabupaten Konawe Selatan. 

2. Aktualisasi pendidikanAl-Qur’an melalui kegiatan Habit Forming Pada 

kelompok B di RA Al-Khair desa Tolihe kecamatan Baito kabupaten 

Konawe Selatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini Adalah: 

1. Bagaimana konsep pendidikan Al-Qur’andi RA Al-Khair Desa Tolihe 

Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.? 

2. Bagaimana aktualisasi pendidikan Al-Qur’an melalui kegiatan habit forming 

Pada kelompok B di RA Al-Khair Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten 

Konawe Selatan.? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Al-Qur’an di RA 

Al-Khair danaktualisasi pendidikan Al-Qur’an melalui kegiatan Habit-forming pada 

kelompok B di RA Al-Khair Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe 

Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoristis 

a. Penelitianpendidikan Al-Qur’an ini dihaRapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran bagi sekolah lain yang ada dikecamatan Baito 
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b. Menjadi salah satu bahan acuan proses pendidikan Al-Qur’an di bidang 

pendidikan anak usia dini 

c. Menjadi salah satu kajian penelitian tentang aktualisasi pendidikan Al-

Qur’an melalui kegiatan habit forming pada anak usiadini. 

2. Manfaat pRaktis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para guru 

terkhususnya guru-guru Raudatul Atfal dalam mengajarkan pendidikan Al-

Quran. 

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan pendidikan Al-Qur’an dalam 

pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. 

1.6  Definisi OpeRasional 

  Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, berikut adalah 

beberapa definisi operasional yang digunakan: 

1. Konsep pendidikan di RA AL-Khair adalah pendidikan Al-Qur’an melalui 

Habit Forming. 

2. Habit forming adalah pembentukan pembiasaan hal ini ditunjukan untuk 

melakukan pembiasan membaca Al-Qur’an, pembiasaan pembelajaran 

tahfidz AL-Qur’an, pembisaan talaqi bersama guru dan setor hafalan, 

pembiasaan mengulang hafalan (murojaah), pembiasaan mengamalkan 

kandungan Al-Qur’an. Kemudian dari pembiaasaan ini selanjutnya 
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melakukan pembentukan karakter Islami melalui pembiasaan Shalat 

Dhuha, mendengar kisah dari Al-Qur’an, dansalam pada guru. 

 

  


