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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama Allah yang kepada Nabi Muhammad SAW, 

dengan melalui wahyu Allah yang disampaikan oleh Malaikat jibril. Islam itu 

sendiri didirikan atas lima perkara, hal ini sesuai dengan hadits Nabi 

Muhammad SAW yang berbunyi: artinya: 

Didirikan Islam itu atas lima perkara yaitu 1) Syahadat 2) sholat 3) 

zakat 4) puasa 5) haji.1 

 

Hadits diatas menunjukkan bahwa ibadah sholat merupakan komponen yang 

dominan terhadap tetap tegaknya agama Islam, jadi apabila komponen tersebut 

tidak dipenuhi maka untuk tegaknya agama Islam kuranglah sempurna, dengan 

demikian kelima komponen tersebut haruslah dipenuhi agar Islam dapat berdiri 

dengan tegak dan kokoh. 

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang 

sudah muallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukmin sedang dalam perjalanan. 

Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima 

sendi (tiang) salah satunya adalah sholat, sehingga barang siapa mendirikan 

sholat, maka sama halnya dengan mendirikan Agama (Islam), dan barang siapa 

meninggalkan sholat, maka sama halnya dengan meruntuhkan agama (Islam), 

                                                             
1 Abd. Dahlan, Hadits Arbain Nawawi,( Bandung: PT. Al ma’arif,1975), hal.14 
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dimana sesuai  dalam Hadits yang menjelaskan mengenai kewajiban sholat 

adalah  artinya:  

“Sholat adalah  tiang agama, maka barang siapa yang menegakkan 

agama maka ia telah menegakkan agama dan barang siapa yang 

meninggalkannya berarti ia telah merobahkannya.”  

 

Berdasarkan bunyi hadits tersebut, kedudukan sholat bagi pelestarian Agama 

dan bagi eksistensi muslim merupakan hal yang sangat penting. Demikian 

pentingnya pelaksanaan sholat, sampai Allah mewajibkannya bagi setiap 

muslim yang bertaqwa, sebagaimana yang tertuang dalam banyak ayat di Al-

Qur’an seperti Surah Al Baqarah  ayat 43 artinya:  

 ٤٣َكُعواْ َمَع ٱلرَِّٰكِعنَي ۡ  َوأَِقيُمواْ ٱلصََّلٰوَة َوَءاتُواْ ٱلزََّكٰوَة َوٱر

 
Artinya:  

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta 

orang-orang yang ruku”. 

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa melaksanakan ibadah sholat merupakan 

kewajiban bagi setiap umat Islam, yakni bagi orang yang mengerjakannya Allah 

akan memberikan pahala, dan sebaliknya bagi orang yang meninggalkannya 

niscaya orang tersebut akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT. 

  Pada sisi lain dikatakan bahwa ibadah sholat merupakan tolak ukur 

dari seluruh aktivitas perbuatan manusia dan menjadi awal pertanyaan Allah 

SWT di akhirat nanti. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW  

artinya:  
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“ Yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat 

ialah sholat, maka jika sholat nya baik, baik pula amalannya tetapi 

apabila sholatnya rusak maka rusak pula amalan yang lain”.2 

 

Firman-Nya yang lain dalam surah An-Nisa ayat 103  artinya: 

                              

                             

          

 

Artinya: 

103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat 

itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 

ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. 

 

Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim maka tidak terkecuali 

baik yang sehat maupun yang sakit serta orang dewasa semuanya wajib 

melakukan ibadah sholat, oleh karena itu perlu dibiasakan sejak dini. Anak yang 

pada masa jenjang usia MTs / SMP ( usia 13 – 16 tahun  umumnya atau rata – 

rata masyarakat usia itu sudah termasuk aqil baligh, oleh karena itu mereka 

masuk dalam kategori yang sudah berkewajiban melakukan sholat 5 waktu. 

Sholat Sunnah yang melengkapi keterlaksanaan sholat wajib adalah sholat 

sunnah Rowatib, yang dilakukan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat 

wajib, di samping sholat sunnah Rowatib, sholat sunnah lain yang sifatnya 

personal (sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan masing –masing orang) 

                                                             
2 Zaini Syahminan , kumpulan khutbah  jumat, ( Surabaya: Al Ikhlas, 1981), hal.120 
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adalah sholat Dhuha, sholat Tahajud dan sholat Hajat. Sholat sunnah Hajat bisa 

dilakukan sewaktu – waktu, sedangkan sholat sunnah Dhuha dan Tahajud harus 

mengikuti aturan waktu. Waktu – waktu sholat sunnah tersebut yang 

memungkinkan untuk bisa dilaksanakan saat di sekolah adalah sholat sunnah 

Dhuha dan sholat wajib Dhuhur, sedangkan sholah sunnah Tahajud dilakukan 

pada malam hari dengan ketentuan tertentu. 

Pembelajaran Sholat yang utama adalah dari pihak keluarga, sekolah 

harus turut menindak lanjuti pembelajarannya agar terjadi kesinambungan dan 

konsistensi bahwa sholat penting dan wajib dilakukan. Pembelajaran sholat 

yang berkesinambungan antara yang dirumah dan di sekolah, diharapkan bisa 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Setiap Muslim yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat adalah 

yang masuk dalam kategori Aqil baligh dan berakal sehat. Secara fiqiyah, kata 

“Baligh” diartikan sebagai Muslim yang telah mengalami mimpi basah bagi laki 

– laki, dan telah mengalami menstruasi bagi perempuan, sedangkan Aqil 

diartikan sebagai suatu kemampuan dalam diri muslim untuk membedakan yang 

baik dan buruk. Demikian halnya dengan kriteria “berakal sehat” dalam diri 

Muslim, diartikan sebagai keadaan sadar, tidak hilang ingatan (gila) tidak 

sedang terpengaruh zat kimia dan obat – obatan terlarang, maka yang demikian 

masuk dalam kategori yang diwajibkan sholat. 

 Berdasarkan studi awal yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan 

sholat sunnah Dhuha dan sholat wajib Dhuhur berjamaah di MTs 
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Muhammadiyah 1 Malang, diperoleh data dari pihak sekolah bahwa intensitas 

siswa yang mengikuti sholat berjamaah terdapat beberapa siswa yang kurang 

disiplin, ada yang bermalas – malasan, pada saat sholat bercanda ( tidak 

khusyu’), sehingga guru mengambil tindakan untuk melakukan punisment atau 

hukuman. 

Harapan pihak sekolah selain mendidik siswa supaya terbiasa 

melaksanakan ibadah shalat berjamaah juga siswa diharapkan dapat 

melaksanakan sholat dengan tepat waktu, mengerjakan sholat lima waktu, juga 

diharapkan dengan ibadah shalat siswa dapat mencermiankan sikap selalu taat 

dan patuh. Kondisi itu idealnya akan memberi rangsangan positif terhadap 

siswa untuk melaksanakan tuntutan shalat dengan penuh kesadaran dan 

kekhusuan dalam upaya membentuk manusia yang berakhlak. Namun di sisi 

lain terbukti masih ada beberapa siswa tidak mau melakukan sholat. Hal ini 

terlihat pada saat siswa mau melakukan sholat Dhuha dan sholat Dzuhur selalu 

ada beberapa siswa yang sembunyi, bermalas – malasan untuk melakukan 

sholat tepat waktu. Guru selalu menyuruh atau memerintahkan siswa agar 

segera pergi ke masjid. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji upaya 

yang dihadapi pihak sekolah dalam mendisiplinkan sholat pada siswa di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang. Sejalan dengan upaya-upaya menjawab pokok-

pokok masalah seperti itu maka penulis bermaksud untuk menelitinya dengan 

mengajukan penelitian tentang “UPAYA MADRASAH DALAM 
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MENDISPLINKAN SISWA UNTUK MELAKSANAKAN SHOLAT DI 

MTs MUHAMMADIYAH 1 MALANG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedisiplinan siswa untuk melaksanakan sholat di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana upaya madrasah dalam mendisiplinkan siswa untuk 

melaksanakan sholat di MTs Muhammadiyah 1 Malang? 

3. Apa hambatan yang dihadapi Madrasah  dalam upaya mendisiplinkan  

siswa untuk melaksanakan sholat di MTs Muhammadiyah 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Skripsi dengan judul Upaya madrasah dalam mendisiplinkan Sholat 

pada Siswa di MTs Muhammadiyah 1 Malang mempunyai tujuan untuk: 

1. Mendiskripsikan kedisiplinan siswa untuk melaksanakan sholat di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang 

2. Mendiskripsikan Upaya Madrasah dalam mendisiplinkan siswa untuk 

melakukan sholat di MTs Muhammadiyah 1 Malang 

3. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Madrasah dalam mendisiplinkan 

siswa untuk melaksanakan sholat di MTs Muhammadiyah 1 Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

Untuk mengetahui guna atau manfaat dari penelitian ini penulis akan 

memaparkan diantaranya: 

1. Lembaga 

a. Memberi masukan untuk dapat lebih meningkatkan prestasi belajar  siswa. 

b. Dapat memberi masukan, agar lebih giat lagi dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

c. Menyemangati untuk lebih eksis dan berkompetensi dalam mendidik anak 

didiknya. 

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a. Memperkaya dan menambah teori-teori dalam bidang Pendidikan. 

b. Dapat menjadi acuan pengembangan pendidikan. 

c. Mengetahui sejauh mana prestasi belajar siswa dalam bidang Pendidikan. 

3. Penulis 

a. Dapat memberi tambahan pengetahuan bagi penulis sendiri. 

b. Memberi gambaran tentang disiplin sholat siswa 

c. Menambah pengalaman bagi penulis. 

E. Batasan Istilah 

Menghindari dari kesalah pahaman dan penyimpangan dalam skripsi 

penulis memfokuskan pembahasan masalah pada: 
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1. Upaya madrasah  

Upaya atau usaha adalah kegiatan untuk mengerahkan tenaga, pikiran, 

untuk mencapai suatu maksud,3 yang dimaksud upaya di sini adalah suatu 

ikhtiar yang dilakukan oleh Guru dalam mencari jalan keluar/pemecahan 

masalah terhadap mendisiplinkan sholat siswa di MTs Muhammadiyah 1 

Malang.  

Upaya madrasah yang dimaksud dalam penelitian ini lebih 

menekankan pada usaha secara fisik, fikiran dan semangat dari berbagai 

elemen Madrasah  dalam meningkatkan  kesadaran siswa menjalankan sholat 

dilingkungan Madrasah.  

2. Mendisiplinkan siswa 

Mendisiplinkan siswa artinya mengkondisikan siswa agar tepat waktu 

dalam melaksanakan sholat, khusyu’ dalam sholat, terbiasa berjamaah, 

terbiasa melakukan sholat yang wajib dan terbiasa menjalankan sholat sunnah 

dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu diperintah secara berjamaah. 

 

 

 

                                                             
3 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1992) hal. 1136 
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3. Siswa ( murid ) 

Kata “ siswa “ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa yang terdaftar dan masih aktif di MTs Muhammadiyah 1 Malang yang 

terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. 

F. Sistematika Penulisan  

 Dalam pembahasan ini, peneliti membahas sesuai dengan sistematika 

penulisan skripsi, sebagai berikut: 

BAB I:  Pendahuluan 

Pendahuluan, yang berisi pokok-pokok pemikiran yang melatar 

belakangi penulisan skripsi ini, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ruang 

lingkup pembahasan, definisi operasional dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

  Kerangka teori yang didalamnya berisi kajian teoritis tentang 

pengertian disiplin, perlunya disiplin, tujuan disiplin, fungsi disiplin, 

pengertian sholat, kedudukan sholat, kewajiban dan hikmah sholat, 

sebab tidak melaksanakan sholat dan hukuman meninggalkan sholat, 

syarat, rukun dan sunnah sholat, pengertian siswa. 
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BAB III:  Metodologi Penelitian 

  Metodologi penelitian, yang meliputi: pendekatan dan jenis 

penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, 

teknik penelitian; observasi, interview, dokumentasi, analisis data, dan 

tahap-tahap penelitian. 

BAB IV : Hasil Penelitian 

 Laporan hasil penelitian, yakni memaparkan data-data yang 

akurat tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum 

identitas / deskripsi responden, dan dskripsi hasil penelitian. 

BAB V  : Kesimpulan data dan saran 

  Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan 

dan semua masalah yang terdapat pada pembahasan pada bab – bab 

sebelumnya dan saran  pada semua guru dan instansi tempat penelitian 

 

 

 

 

 

 


