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A.LatarBelakangMasalah

Pendidikanmerupakansesuatuyangberhubungandengan

anakorangtuadanguru.Didalam pendidikanketigabagianini

merupakansuatuyangsalingberkaitandantidakdapatdipisahkan

terlebihlagianakusiadinisubyekpertamauntukmenjagaadalah

ibu,lagiketikapendidikanyangberlangsungpadaanak,melindungi

danmengawasianakdirumah.Sedangkanguruadalahpendidik

dan pelindung anak ketika dilingkungan sekolah.Dibawah

bimbingan orang tua,anak¬-anak akan memahamidaridasar

mengenaipendidikan agama Islam.Sehingga anak mempunyai

bekalpengetahuanuntukmasadepannya.

PendidikanAgamaIslam seharusnyadiajarkanketikaanak

usiadini.Anakusiadinimerupakansuatukelompokanakyang

beradadidalam prosespertumbuhannyasertaperkembanganyang

sifatnyaunikyangdiartikanmempunyaipolapertumbuhanserta

pertumbuhkembanganyangbaik,sosialemosi,bahasamaupun

komunikasi, yang khusus sesuai tingkat pertumbuhan dan

perkembangannya.Kegiatanpendidikantersebutdidukungoleh

perankeluarga,lingkungansekolahdanmasyarakatyangmemulai

adalahkeluarga,sejakanakberadadidalam kandungan(prenatal)

sampai setelah terjadinya kelahiran (postnatal). Yang harus



bertanggungjawabadalahkeluargauntukkeberlangsunganhidup

serta wadah bagianak dalam sebuah proses belajarnya agar

menjadidirisendiriuntukmengembangkandanmembentukdiri

dalam fungsisosialnya.Beiringandenganhalitukeluargaadalah

tempatanakuntukbelajardalam semuasikapberbaktikepada

tuhansebagaiwujudnilaiyangtertinggi.

Peran lingkungan sekolah sekolah merupakan suatu

lembaga yang dirancang untuk pengajaran anak dibawah

bimbingan oleh guru.Sekolah merupakan tempatyang secara

sengaja dirancang sebagaipelaksanaan pendidikan.Zaman

semakin maju dan berkembang.Kemudian peran masyarakat

sebagailembagasetelahketigadarikeluargadansekolah.Yang

tepatdalam lingkunganmasyarakatyangberdampaklebihbesar

ragam dan warna pendidikan yang dialamiseorang didalam

masyarakatsangatlah banyakyang mencangkup semua bidang

yangadabaikitupembentukankebiasaanataubudayakemudian

pengertiansikapsertaminat(Nasirudin.2017:341-342).

Penggunaanmetodedemontrasipadaanakusiadinisebagai

suatucaramempertunjukanataumemperagakansuatukejadian

atau peristiwa.Dengan metodedemontrasianakusiadinibisa

mengamati dengan seksama apa yang terjadi, bagaimana

prosesnya,bahan apa saja yang diperlukan,serta bagaimana

hasilnya.Dalam metodeinigurumendesaintempatdansituasi



yangsesungguhnyasertamendorongsiswauntukberanimencoba.

Dankegiatanyangdapatmeningkatakanpemahamananakmelalui

penglihatandanpendengaran(Noviantidkk,2015:1).

Namun pada kenyataannya ketika peneliti melakukan

observasidanmanelaahsecaralangsungdiPAUDAnggrekdalam

Pembelajarandengan menggunakanmetodedemontrasisebagai

Metode pembelajaran Agama Islam masih kurang baik karena

KetikaPenelitiMelakukantelaahdiPAUDAnggrekmasihbanyak

anak-anakyanglebihcenderungbermainsambilbelajardandengan

penggunaan metode demonstrasiinimasih belum maksimal

pelaksanaanya yang di terapkan oleh guru. Karena, saat

pembelajarantentangkisah-kisahNabimisalkan,sikap,danpraktek

sholatguru masih menggunakan metode ceramah dan masih

banyakanak-anakkurangmemperhatikanpenjelasanguru.Serta

masihbanyakanak-anakyangsibukdengantemannya.Anak-anak

terkesanbosanjadimateriyangdisampaikanolehgurumasih

kurang maksimaltersampaikanpadaanakdidikolehsebab itu

penelitimerasabahwapenelitianinidirasapentinguntukditeliti

danditelaahlebihdalm lagitentangpermasalahanyangadadi

PAUDAnggrek.

Adapun Perbandingan Antara Metode Ceramah Dengan

MetodeDemonstrasi.MetodeCeramahadalahpeneranganmelalui

lisandarigurukepadapesertadidik(Syaiful,2009:201).Sedangkan



MetodeDemonstrasilebihcenderungmenunjukkancaraatausuatu

keterampilanmengajarkansebuahprosesatauyangharusdimiliki

olehpesertadidiksertadikuasaiolehmerekamengembangkan

penggunaan kemampuan pengamatan pendengaran dan

penglihatanparapesertadidiksecarabersamaa-samadandengan

penggunaan metode demonstrasi tidak semua topik dapat

diterangkan melalui penjelasan atau diskusi dan sifat

pembelajarannyamenuntutdiperagakan.

Dampak yang akan terjaditerhadap anak-anak jika tidak

menggunakan metode yang tepatdalam pembelajaran agama

Islam.Membuatanak-anakmenjadipasifdantidakaktifdalam

pembelajaran dan cenderung anak-anak menjadibosan karena

pembelajaranmenontondantidaktepatdengananakusiadini.Dari

permasalahanyangpenelititemukanpenelititertarikuntukmegkaji

lebih dalam lagitentang penerapan pendidikan agama Islam

denganmenggunakanmetodedemonstrasidiPAUDAnggrekini.

Oleh karena itu,penelitian inidilakukan karena sangat

penting untuk diteliti,melihat anak usia dinipeka terhadap

rangsangan apa yang dilihatnya,didengarkan,diucapkan,dan

gerakan disekelilingnya.Berdasarkan dengan latar belakang

masalahtersebutdiatasmakapenelitianinidimaksudkanuntuk

mewujudkan pembelajaran agama Islam dengan menggunakan

metodeyangtepatguna.



B.RumusanMasalah

BerdasarkanLatarBelakangmasalahdiatasmakadapatdi

ambilrumusanmasalahnyaadalahbagaimanaPenerapanMetode

DemonstrasipadapembelajaranAgamaIslam padaAnakUsiaDini

diPAUDAnggrek?

C.TujuanPenelitian

BerdasarkanRumusanmasalahdiatasmakadapatdiketahui

tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana

PenerapanMetodeDemonstrasipadapembelajaranAgamaIslam

padaAnakUsiaDinidiPAUDAnggrek.

D.KegunaanPenelitian

1.ManfaatTeoritis

Penelitianinidiharapkanmemberikansumbanganilmiahbagi

dunia pendidikan agama Islam berkaitan dengan metode

pembelajaran.

2.ManfaatPraktis

a.BagiGuru/Pendidik

Manfaatdaripenelitianinibagipendidikyaitusebagai

pengembangan kualitas pengajaran agar menjadilebih

menariksertamenjalanakantugassebagaipendidikyang

merencanakan pembelajaran secara matang,dan dapat

mengidentifikasikesulitan-kesulitan belajaryang dialami

olehsiswa.



b.BagiSiswa

Manfaatpenelitianiniuntuksiswayaituagaranak

dapatmempelajaripendidikan agama islam dengan cara

yang mudah sehingga tidak memberatkan anak dalam

mempelajaripendidikanagamaIslam denganmetodeyang

tepat.

c.BagiPeneliti

Manfaat bagipenelitidalam penelitian iniyakni

sebagai sebuah pengalaman dalam pengelolaan

pembelajaran Agama Islam serta dapat meningkatkan

pengetahuan tentang bagaimana mengatasi kesulitan-

kesulitan yang di alami oleh siswa dalam proses

pembelajaran.

d.BagiPenelitiLain

Manfaatpenelitianinibagipenelitilaindapatmenjadi

sebuah rujukan,sumberinformasiserta bahan referensi

penelitianselanjutnyaagarlebihbisadikembangkandalam

materi-materiyanglainnya.


