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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Audisi tahfidh Al-Qur’an pertama kali diselenggarakan pada stasiun 

Televisi Trans7 (www.trans7.com), dan dengan munculnya acara televisi Hafidz 

Indonesia 2014 di RCTI (www.rcti.tv), kemudian membuat tren tahfidh semakin 

berkembang dikalangan masyarakat. 

Menurut Badwilan (2009:116), telah disepakati bahwa usia 5 tahun 

hingga kira-kira 23 tahun adalah usia yang tepat untuk menghafal, dikarenakan 

pada usia ini daya hafalan manusia bagus sekali, bahkan pada usia tersebut 

merupakan tahun yang tepat untuk menghafal cepat dan masih lambat sekali 

daya kelupaannya. Berikut adalah data Badan Pusat Statistik Jawa Timur 

mengenai jumlah penduduk: 

 

Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk jawa timur, 2015 

 

Kelompok usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 1.493.678 1.436.212 2.929.890 

5-9 1.553.737 1.479.468 3.033.205 

10-14 1.556.318 1.490.163 3.046.481 

15-19 1.577.605 1.516.423 3.094.028 

20-24 1.492.757 1.484.485 2.977.242 

25-29 1.416.020 1.447.582 2.863.602 

30-34 1.434.519 1.504.960 2.939.479 

35-39 1.465.804 1.530.977 1.996.781 

40-44 1.457.061 1.531.488 2.970.549 

45-49 1.387.973 1.463.304 2.851.277 

50-54 1.237.112 1.312.159 2.549.271 

55-59 1.047.331 1.065.029 2.112.360 

60-64 790.742 791.423 1.582.165 

65+ 1.261.953 1.639.278 2.901.231 

Jumlah 19.172.610 19.674.951 38.847.561 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 

http://www.rcti.tv/
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Dengan rentang umur tersebut, jumlah terbanyak pada group usia 

populasi menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2015 menyebutkan pada 

jumlah anak umur 5-9 yaitu 3.033.205 anak, dan umur 10-14 yaitu 3.046.481 

anak, hal ini merupakan potensi pangsa pasar yang cukup besar untuk diraih. 

Dan juga dari rentang umur tersebut, jika dilihat dari peluang bisnis pendidikan 

islam sidoarjo, berdasarkan pada banyaknya permintaan memiliki unit fasilitas 

pendidikannya masih kurang mencukupi. 

Sekolah Dasar Tahfidh Al-Qur’an (SDTQ) Sidoarjo merupakan sekolah 

khusus yang memadukan antara kurikulum pendidikan nasional dengan materi 

pengajaran dan penghafalan Al-Qur’an (pondok pesantren modern). Sebagai 

sekolah yang berbeda dalam muatan pendidikan agama islam, yaitu fokus pada 

Tahfidh Qur'an, muatan tersebut sangat cocok pada filosofi sidoarjo sebagai 

kota santri. 

Menurut Badan Pusat Statistik Sidoarjo 2014, terdapat sekitar 74 

lembaga Sekolah Dasar Swasta di Sidoarjo, serta dari Kementrian Agama 

Propinsi Jawa Timur, Sidoarjo memiliki sekitar 222 buah lembaga Madrasah 

Ibtidaiyah yaitu sekolah non-formal yang juga berfokus pada pendidikan agama 

islam dan pembelajaran Al-Qur’an. Pertimbangan ini membuat SDTQ An-

Nafi’iyah nantinya lebih yakin untuk berfokus pada Tahfidh Al-Qur’an, 

pembinaan karakter, serta lifeskill sebagai keunggulan bersaing dan disamping 

banyaknya pesaing pada jenjang yang setara pada wilayah Sidoarjo akan 

menjadikan sebuah keharusan untuk dapat melakukan  bisnis Sekolah Dasar 

Tahfidh Qur’an. Berikut data jumlah sekolah menurut data Badan Pusat Statistik 

Sidoarjo: 
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Tabel 1.2 
Jumlah lembaga pendidikan sidoarjo 

 

Kecamatan  TK SD 
Negeri 

SD 
Swasta 

SMP 
Negeri 

SMP 
Swasta 

SMA 
Negeri 

SMA 
Swasta 

SMK 
Negeri 

SMK 
Swasta 

Sidoarjo 82 36 16 6 15 4 8 1 13 

Buduran  33 19 2 3 5 - 2 3 3 

Candi  50 26 3 3 3 - - - 1 

Porong 23 24 3 3 8 1 5 - 4 

Krembung 26 26 2 2 3 1 - - 4 

Tulangan 42 31 2 1 6 - 2 - 7 

Tanggulangin  38 21 6 2 5 - 2 - 2 

Jabon  27 22 - 3 3 - 1 1 3 

Krian 37 30 5 3 9 1 6 - 5 

Balongbendo 25 25 1 2 3 - 2 - 2 

Wonoayu 21 30 2 2 3 1 1 - 3 

Tarik 28 30 - 2 2 1 1 - 1 

Prambon 25 27 - 1 5 - 1 - 2 

Taman  79 39 9 3 14 1 5 - 9 

Sukodono 45 23 4 2 2 - 1 - 3 

Gedangan 31 21 4 2 5 1 3 - 3 

Waru 98 23 14 4 15 1 5 - 6 

Sedati 30 18 1 2 4 - 3 - 2 

Jumlah 2014 740 471 74 46 110 12 48 5 73 

Jumlah 2013 741 471 74 46 109 12 48 5 68 

Jumlah 2012 724 474 74 46 108 12 45 5 66 

Jumlah 2011 732 483 71 46 103 12 46 5 65 

Jumlah 2010 724 488 70 46 101 12 45 5 61 

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sidoarjo 

 

Tantangan di era modern serta kelak di masa depan akan lebih berat, 

oleh karena itu Yayasan An-Nafi’iyah Sidoarjo ingin menjawab tantangan 

tersebut dengan berkontribusi nyata dalam pengelolaan pendidikan yang 

berbasis pada Al-Qur’an dengan model pembelajaran yang inovatif. 

Dengan mengamati para guru yang mengajar di SD Tahfidh Al-Qur’an, 

terdapat dua model guru, yaitu guru kreatif dan guru kognitif. Guru kreatif jika 

diajak berbicara, dia lebih bisa mendengarkan, tangan dan badannya lebih 

bergerak aktif. dan selalu mencari alat peraga ketika menjelaskan sesuatu.  

Entah itu tutup botol plastik, kardus bekas, lidi, kertas lipat, atau apa saja. 

Sebaliknya, guru kognitif banyak memberikan nasehat, banyak bicara, hafal 
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berbagai macam rumus, sangat berpengetahuan,namun sayangnya kurang 

mendengarkan. Guru kreatif lebih banyak berbuat, sedangkan guru kognitif lebih 

tahu banyak. 

Guru kognitif adalah guru-guru yang sangat memegang aturan, mereka 

sangat disiplin dan patuh pada “tupoksi”. Mereka sering dikatakan sebagai guru 

kurikulum. mereka akan mengajar persis seperti yang tertulis di silabus, jika 

tertulis bahan ajar yang akan disampaikan adalah buku “x” dan bab yang 

disampaikan adalah bab satu sampai empat, maka mereka akan menyampaikan 

materi sesuai dengan yang tertulis tersebut. Karena ujian masuk sekolah 

lanjutan adalah ujian rumus, maka guru kognitif ini bangga kepada anak yang 

lolos masuk di sekolah-sekolah favorit. Namun sekarang banyak ditemukan 

anak yang cerdas secara kognitif sulit menemukan “pintu” bagi masa depannya. 

Anak-anak ini tidak terbiasa menghadapi masa depan yang penuh tantangan, 

anak-anak dituntut untuk bisa menghadapi era nya sendiri yang sangat jauh 

berbeda dari masa-masa para guru yang mengajarnya. 

 
Gambar 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Sekolah Dasar Tahfidh Al-Qur'an 

 

Guru kreatif kurang peduli dengan silabus, RPP, dan tupoksi. Guru kreatif 

biasanya juga sangat toleran terhadap disiplin siswa, perbedaan antar sesama, 

dan cara berpakaian siswa. di antara para guru kognitif, mereka sering kali 

dianggap aneh.  Tetapi guru kreatif sebenarnya merupakan guru yang lebih bisa 
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mempersiapkan masa depan siswanya. Guru kreatif tidak sibuk mengajarkan 

anak muridnya dengan rumus, tetapi membongkar anak didik dari berbagai 

macam belenggu yang mengikat. Belenggu itu bisa jadi ditanam dari orang tua, 

para guru, atau tradisi seperti ketika membuat gambar (dua buah gunung, 

matahari diantara gunung, pemandangan, sawah, awan, jalanan, dan 

seterusnya). Atau belenggu lain yang bisa menjadikan anak berperilaku egois, 

kurang berbagi, panik, selfish, ego-centrism, mudah tersinggung, merasa paling 

benar, sulit bergaul, dan sebagainya. Guru kreatif tidak hanya sekedar 

mengajarkan soft skills atau hard skill, tetapi juga mengajarkan life skills. Guru 

kreatif bercerita tentang konteks kehidupan, guru kreatif aktif menggunakan 

berbagai macam alat media peraga. Bagi guru kreatif, memori ada di seluruh 

tubuh manusia, tidak hanya terdapat di bagian kepala. Para neuroscientist 

modern telah menemukan myelin, dalam biologi myelin adalah Memori manusia 

yang kedua, yaitu lokomotif penggerak (muscle memory). Di dalam ilmu 

manajemen, myelin adalah faktor pembentuk intangibles (harta tak kelihatan) 

yang sangat vital seperti empati, ketrampilan, bahasa tubuh, disiplin diri, 

kepercayaan, dan seterusnya. 

 
 

Gambar 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Sekolah Dasar Tahfidh Al-Qur'an 
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Berdasarkan beberapa informasi diatas, maka peneliti tertarik untuk 

menelitipengaruh pembelajaran inovatif terhadap prestasi belajar siswa SD 

Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran inovatif yang terdiri dari eksistensi 

guru, pengetahuan siswa, media pembelajaran, sarana dan prasarana, serta 

evaluasi guru secara positif dan simultan terhadap prestasi belajar siswa SD 

Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan eksistensi guru terhadap prestasi belajar 

siswa SD Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan pengetahuan siswa terhadap prestasi 

belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan media pembelajaran terhadap prestasi 

belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan sarana dan prasarana terhadap prestasi 

belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo? 

6. Apakah terdapat pengaruh signifikan evaluasi guru terhadap prestasi belajar 

siswa SD Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui: 
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1. Pengaruh pembelajaran inovatif yang terdiri dari eksistensi guru, pengetahuan 

siswa, media pembelajaran, sarana dan prasarana, serta evaluasi guru 

secara simultan terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an 

Sidoarjo. 

2. Pengaruh eksistensi guru terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh Al-

Qur'an Sidoarjo. 

3. Pengaruh pengetahuan siswa terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh Al-

Qur'an Sidoarjo. 

4. Pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh Al-

Qur'an Sidoarjo. 

5. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh 

Al-Qur'an Sidoarjo. 

6. Pengaruh evaluasi guru terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an 

Sidoarjo. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Memberikan manfaat dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan SD 

Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo dalam menjalankan bisnisnya. 

2. Manfaat teoritis 

Memberikan tambahan referensi untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti-peneliti 

selanjutnya. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas tiga di SD Tahfidh Al-Qur'an 

Sidoarjo. 

2. Survei dilakukan melalui kuesioner kepada siswa yang dalam pengisiannya 

dibantu oleh peneliti melalui bahasa yang disesuaikan dengan pemahaman 

siswa SD Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo.  


