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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bertambah maju  pengetahuan atau bertambah tinggi kedudukan 

seseorang, bertambah pula tugas dan kewajibannya, tantangan hidup dan 

semakin rumit persoalannya. Keadaan seperti itu, maka bertambah penting 

kedudukan shalat untuk memperkuat jiwa dan  mempertegar rohani. Dalam 

hidup ini bermacam peristiwa sering terjadi, seperti pro dan kontra, hasad dan 

dengki, fitnah- memfitnah, jegal menjegal, sikut menyikut dalam berebut 

order, saling menjatuhkan dalam berebut jabatan dan pangkat. 

Shalat merupakan sarana penyucian hati dan pikiran seorang muslim yang 

juga dapat menjadi tolok ukur akan kesucian hatinya. Orang yang selalu 

menjaga dan menegakkan shalat berarti ia telah tunduk dan patuh terhadap 

peraturan Allah SWT. Sedangkan orang yang melalai shalat, sama artinya 

dengan meruntuhkan agama Allah SWT. 

Allah mengatakan bahwasanya sarana terbaik yang dapat digunakan 

seorang muslim untuk menghadapi berbagai ujian hidup didunia adalah 

shalat. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqoroh (45-46) yang 

artinya : 

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang- orang yang meyakini 

bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali 

kepada-Nya” (QS. Al- Baqarah 45-46). 
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Dalam ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa proses sabar dan shalat 

sangatlah berat karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh semua orang. Sabar 

yang dimaksud adalah sabar dalam menjalankan berbagai perintah Allah 

SWT, serta juga sabar dalam menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah 

SWT, serta juga sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. 

Rasulullah bersabda, “Amal seseorang yang pertama kali dihisab pada 

Hari Kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, maka akan baik pula seluruh 

amalnya. Tapi jika shalatnya buruk akan buruk pula seluruh amalnya” 

Shalat dalam Islam mengandung hikmah yang luas sekali. Salah satu 

hikmah shalat ialah sebagai pengobatan jiwa yang sedang sakit, susah, 

bingung, ragu- ragu, kecewa, putus asa, takut dan cemas. Berdasar keadaan 

demikian, dianjurkan mendirikan shalat, apakah namanya Shalat Tahajjud, 

Shalat Istikharah atau Shalat Hajat, dengan maksud meminta pertolongan dan 

petunjuk kepada Allah SWT secara langsung. (Mawardi Labay El-

Sulthani:18) 

Shalat dhuha merupakan salah satu dari beberapa shalat sunah yang juga 

dianjurkan untuk selalu melaksanakan setiap pagi hari mulai matahari 

merayap naik meninggalkan tempat terbitnya hingga masuknya shalat 

dhuhur. 

Shalat Dhuha mempunyai keistimewaan sebagaimana yang disebutkan 

oleh hadist “Barangsiapa yang melakukan Shalat Dhuha 4 rakaat, maka 

Allah akan mencukupi kebutuhannya pada hari itu.” Tetapi sebagai seorang 

muslim hendaknya kita tidak mengharap hal seperti itu, kita cukup berniat 
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untuk mendekatkan diri kepada Allah, “Barang siapa yang dekat dengan 

Allah maka segala apapun dimudahkan-Nya.” 

Kemajuan teknologi tidak hanya menawarkan berbagai kemudahan dalam 

menggali informasi tetapi membuka juga peluang yang sangat mudah untuk 

melakukan tindakan- tindakan amoral yang tidak terdeteksi oleh orang tua 

maupun guru. Keadaan seperti ini jika dibiarkan akan menghancurkan masa 

depan bangsa. 

Selain dalam keluarga, sekolah merupakan salah satu lingkungan yang 

memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan, pembinaan dan penanaman 

akhlak. Pembinaan akhlak adalah usaha tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang 

lebih baik. 

Tujuan pendidikan Islam berupaya menjadikan manusia untuk mencapai 

keseimbangan pribadi secara menyeluruh. Ahli- ahli pendidikan sepakat 

bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah tujuan- tujuan moralitas dalam arti 

yang sebenarnya. 

Berdasarkan studi awal yang dilakukan penulis pada tanggal 22 Juli 2016 

di SDN Sumberbulu 1 bahwa di SDN Sumberbulu 1 ini dalam kurun waktu 

kurang lebih 3 tahun terakhir telah mengadakan program pelaksanaan shalat 

dhuha. Melihat realita dewasa ini bahwa jarang sekali SD maupun MI 

menerapkan pelaksanaan shalat dhuha. Pelaksanaan shalat dhuha di SDN 

Sumberbulu 1 ini diikuti 3 kelas. Yaitu kelas IV, kelas V, dan kelas VI, yang 

mana jadwal pelaksanaannya masing- masing kelas berbeda- beda sesuai 

dengan jadwal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.   
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Berdasarkan uraian tersebut penulis membuat penelitian dengan judul 

“Pelaksanaan Shalat Dhuha di SDN Sumberbulu 1 Kecamatan Tegalsiwalan 

Kabupaten Probolinggo”. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

Bagaimana pelaksanaan shalat dhuha di SDN Sumberbulu 1 Kecamatan 

Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo? 

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah untuk mendiskripsikan: Pelaksanaan shalat dhuha di SDN 

Sumberbulu 1 Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. 

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, adapun manfaat diperoleh 

adalah sebagai referensi dalam perbaikan pengajaran dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan Pendidikan Agama 

Islam, khususnya tentang shalat dhuha dan pelaksannannya. 

E. Definisi operasional

Untuk memperjelas pengertian mengenai judul yang diajukan diatas, maka 

peneliti akan memberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan:

Proses, cara, perbuatan melaksanakan

2. Shalat dhuha

Shalat sunah pada pagi hari (kira- kira pukul 09.00) sebanyak 2-8 rakaat
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