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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan shalat fardu. Shalat 

merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhan-

Nya.Shalat suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan 

yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan.Shalat diawali dengan 

takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.Dilakukan sesuai dengan syarat 

maupun rukun shalat yang telah ditentukan.
1
 Shalat terdiri dari shalat fardhu  

dan shalat sunnah. Shalat fardhu (wajib) sendiri terdiri atas 5 waktu Subuh, 

Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya’. Shalat dapat membentuk kecerdasan 

spiritual bagi siapa saja yang melakukannya.
2
 Shalat sunnah terdiri dari 

ghobliah Dhuhur, Isya’, Shubuh, dan ba’diah Dhuhur, Ashar, Magrib, Isya’ 

serta Shalat Dhuha, Tahujud, Witir, masih banyak lagi yang lainnya. 

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Shalat 

menjadi tolak ukur baik atau buruknya amalan seseorang. Dalam artian bahwa 

semakin baik seseorang itu menjaga sholatnya, maka hal itu menujukkan 

bahwa amalan-amalan yang lain pun juga baik. Sebaliknya jika shalatnya saja 

bolong-bolong bahkan tidak pernah dikerjakan, maka amalan yang lain pun 

akan rusak. 

Dalam agama Islam semua umatnya dianjurkan untuk membiasakan 

shalat sedari dini. Bukannya tanpa alasan, karena ketika manusia itu sudah 

terbiasa untuk shalat fardhu mulai kecil.Maka ketika beranjak dewasa dia 
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akan menjadi pribadi muslim yang baik. Serta mampu meningkatkan kualitas 

shalatnya dengan menambah shalat-shalat sunnah.  

 Ketika sang anak sudah mulai memasuki jenjang pendidikan, baik 

TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, diharapkan kebiasaan-kebiasaan 

baik sudah ia miliki.Lebih-lebih lagi sudah ia terapkan dan biasakan. Sekolah 

merupakan rumah kedua bagi siswa untuk mencari ilmu. Tidak hanya Ilmu 

yang mejadi pedoman dalam habluminanas tetapi juka hablumminallah. 

Adapun mengerjakan shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 

Karena shalat adalah bentuk pengabdian hamba dan menunjukkan bahwa kita 

butuh  kepada Allah SWT serta hubungan kita kepada-Nya. Selalu erat selama 

hidup di dunia, yang wajib dilaksanakan agar di dalam setiap kegiatannya 

selalu diberikan keberkahan, kebaikan, kemudahan, dan jalan keluar dari 

kesulitan yang menimpa. Selain itu manfaat dari melaksanakan shalat menurut 

Imam Ja’far Al-Shadiq antara lain yaitu mengajarkan bagaimana agar kita 

selalu mengawali suatu perbuatan dengan niat yang baik.Dan ini bisa 

tercermin dari sebelum memulai shalat kita harus selalu mengawalinya 

dengan niat. Selain itu manfaat shalat yang lainnya yaitu dapat memperkuat 

iman, membangun akhlak yang baik dan moralitas yang tinggi.Mengajarkan 

tentang kesabaran, serta dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji dan 

mungkar  seprti yang difirmankan Allah:  

ُهُ مُ ُكُ يُ ل ُإ ُُيُ حُ وُ اُأ ُمُ ُلُ ت ُا ُ
ىُ هُ نُ ت ُُة ُل ُالصُ ُنُ إ ُةُ ل ُالصُ ُمُ ق ُأ ُوُ ُابُ ت ُكُ الُ              

نُ ىُ ع ُنُ صُ اُت ُمُ ُمُ ل ُعُ ي ُُللا ُوُ ُرُ ب ُكُ أ ُُللا ُُرُ كُ ذُ ل ُوُ ُرُ كُ نُ مُ الُ وُ ُاءُ شُ حُ ف ُالُ ُهُ عُ   

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al 

Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 

dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat 

Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang 

lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-

Ankabut/29:45). 
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Maksud dari ayat di atas yaitu umat Islam diharuskan selalu membaca 

Alqur’an dan mendalami isi kandunganya. Dengan bisa mengamalkanya yaitu 

dengan mendirikan shalat fardhu berjama’ah, sesungguhnya shalat itu bisa 

mencegah perbuatan keji dan mungkar dan kita bisa terhindar dari hal-hal 

yang dilarang  Allah SWT. 

Hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti sebuah sekolah 

dasar di Malang. Yaitu SD ISLAM RESTU IBU yang membiasakan atau 

mewajibkan siswanya untuk melaksanakan shalat dhuhur berjama’ah. Dimulai 

dari kelas 2 sampai kelas 6, di mana semua siswa yang laki-laki memakai 

kopyah dan membawa sandal. Begitu juga dengan siswa perempuan 

membawa mukenah dan sandal. Untuk sarana shalat harus dibawa persiswa 

tidak boleh pinjam. Dan kalau tidak membawa akan dikenai sangsi untuk 

mendidik kedisiplinan.  

Sebelum pelaksanaan shalat dhuhur berjama’ah, semua siswa digilir 

untuk berwudhu lima-lima sambil menunggu adzan dhuhur. Setelah berwudhu 

siswa diharuskan langsung menuju ke masjid untuk menempati shof yang 

sudah ada. Salah satu siswa di jadwal untuk adzan bergantian. Setiap kelas 

menyiapkan perwakilan dua anak untuk adzan sesuai jadwal. Bertujuan untuk 

melatih keberanian dan tannggung jawab seorang muslim. Setelah adzan 

langsung diiqamati, semua siswa menempati shof yang sudah ada untuk 

melaksanakan shalat berjama’ah. Bagi siswa yang bergurau akan di sangsi 

dengan mengulangi shalatnya. Semua itu untuk melatih kekhusuan dan 

tanggung jawab di dalam shalatnya. Semua itu adalah  untuk membiasakan 

semua siswa untuk senantiasa beribadah kepada Allah. 

Terlebih saat peneliti mengamati siswa-siswanya. Peneliti menemukan 

ada kejadian yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Peneliti 
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menemukan sebagian siswa yang sering tidak melakukan shalat. Peneliti 

bertanya satu persatu anak didiknya apakah kamu shalat lima waktu di rumah? 

Dia menjawab dengan jujurnya ada yang satu kali, dua kali, tiga kali, empat 

kali, lima kali, bahkan ada yang tidak sama sekali. Bahkan perilaku anak-anak 

sekarang ini memprihatinkan. Maksudnya yaitu sopan santun terhadap guru, 

orang tua, serta lingkungan sekitar. 

Dengan  hal tersebut penting untuk segera di atasi, demi 

menyelamatkan generasi islami kedepannya. Oleh karena itu sebagai peneliti 

berusaha untuk mengamati lebih dalam dengan melakukan penelitian di SD  

ISLAM  RESTU  IBU  SUPIT  URANG tersebut. Peneliti dalam meneliti 

mengambil judulAktivitas Shalat Dzuhur Berjama’ah pada siswa SD Islam 

Restu Ibu Supit Urang  Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa tujuan shalat dhuhur berjama’ah di SD Islam Restu Ibu? 

2. Bagaimana pelaksanan shalat dhuhur berjama’ah di SD Islam Restu Ibu? 

3. Apa saja manfaat shalat dhuhur berjama’ah di SD Islam Restu Ibu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemauan dan 

kebiasaan di dalam melaksanakan sholat fardhu dhuhur berjama’ah dalam 

kehidupan sehari-hari,yang selama ini hasilnya masih rendah diharapkan bisa 

menjadi rutinitas terutama bagi siswa SD Islam Restu Ibu yang  lebih baik 

sesuai dengan syariat Islam. 

1. Mengerti dan faham tujuan shalat dhuhur berjama’ah di SD Islam 

Restu Ibu. 



   
 

5 
 

2. Mengetahui  pelaksanaan shalat dhuhur berjama’an di SD Islam Restu 

ibu. 

3. Mengerti dan faham manfaat shalat dhuhur berjama’ah di SD Islam 

Restu Ibu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadikan kontribusi informasi 

kontruktif terhadap lembaga pendidikan, secara lebih rinci manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

a. Dapat memberikan kontribusi informasi tentang wacana tatacara shalat 

berjama’ah yang dilakukan di sekolah setiap hari untuk membiasakan 

peserta didik. 

b. Untuk menambah kekayaan Ilmu pengetahuan, sebagai kekayaan 

pemikiran pendidikan Islam agar dapat terbiasa melaksanakan shalat 

berjama’ah dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar 

2. Praktis. 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian berharab bahwa penelitian ini dapat menambah kekayaan 

Ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta mampu mengetahui 

tata cara shalat berjama’ah di Sekolah Dasar Islam Restu Ibu. 
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b. Bagi Lembaga Pendidikan  

Sangat diharapkan dari peneliti ini dapat memberikan kontribusi yang 

positif, sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan 

khususnya sekolah dasar Islam Restu Ibu dalam mendidik selalu 

terbiasa shalat berjama’ah serta merubah tingkahlaku yang lebih baik. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian kualitatif lazimnya peneliti melakukan kajian 

pustaka terlebih dahulu memeriksa penelitian-penelitian yang relevan atau 

memiliki kesamaan. Kajian terhadap penelitian-penelitian yang relevan 

dimaksudkan untuk mencari masukan dan perbandingan, baik terkait fokus 

maupun metodologi dan penjabaran desainnya, serta hasil-hasil 

penelitiannya.
3
 Maka penulis berusaha menelaah hasil kajian antara lain: 

1. Skripsi Yuanita Ma’rufah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015, Dengan Judul “Manfaat Shalat 

Terhadap Kesehatan Mental Dalam Al-Qur’an, penelitian ini menekankan 

pada efek shalat terhadap kesetabilan mental seseorang, dengan 

setabilanya mental seseorang kehidupan orang itu akan lebih baik dan 

dapat merasakan kehidupan yang tenang serta terhindar dari perbuatan 

yang dilarang Allah. 

2. Skripsi Sri Nurmayanti, Mahasiswa Universitas Islam Negri Alauddin 

Makasar 2012, Dengan Judul: Strategi Guru PAI Dalam Menanamkan 

Kebiasaan Shalat Berjamaah Siswa Di SMP Muhammadiyah 12 Makassar, 

Penelitian ini menekankan strategi cara bagaimana kita membiasakan 
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murid untuk selalu shalat berjama’ah terutama di sekolah. Dengan terbiasa 

shalat berjama’ah sangat berpenggaruh pada tingkah laku yang  sesuai 

dengan syariat Islam. 

3. Skripsi Nurul Huda Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Salatiga 2015, Dengan judul: Peran Guru Terhadap 

Keaktifan Siswa Melaksanakan Shalat (Studi Kasus Pada Siswa Man 

Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2015). Peran guru dengan cara ikut 

serta dalam pelaksanaan ibadah shalat serta memberi uswah hasanah 

kepada siswa sehingga siswa mampu berkembang secara fisik maupun 

mental. Uswah hasanah guru dengan memberikan contoh keteladanan ikut 

bersama shalat dengan siswa serta mendampinginya sebagai upaya untuk 

membentuk kebiasaan shalat berjamaah dan sesuai dengan syari’at agama.  

4. Skripsi Muhammad Fazil Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (Ftk) 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 

1438H/2017H. Dengan Judul: Pembiasaan Shalat Dhuhur Berjamaah 

Dalam Meningkatan Kedisiplinan Siswa SMA Negeri 1 Banda Aceh 

Besar. Dengan demikian tujuan pembiasaan shalat dhuhur berjamaah 

supaya siswa shalat tepat waktu dan siswa akan dapat menghargai waktu, 

realisasi pembiasaan shalat dhuhur berjamaah di SMA Negeri 1 Banda 

Aceh sudah bagus meskipun terdapat beberapa kendala, terdapat beberapa 

kebijakan yang ditempuh guru dalam melakukan pembiasaan dan sebagian 

besar siswa melaksanakan shalat dhuhur berjamaah tepat waktu. 

Sementara itu kedisiplinan siswa sudah sangat memadai 

Perbedaan dari skripsi semua di atasmengacu pada manfaat,tugas 

guru,pembiasaan untuk membentuk siswa menjadi terbiasa di dalam 
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melaksanakan shalat berjama’ahsedangkan yang berbeda terutama 

didalam segi penelitan  kualitatif dan kuantitatif. 

Persamaannya semua dari penelitian mengacu pada bagaimana 

caranya supaya anak didik mampu melaksanakan kebiasaan di dalam 

melaksanakan shalat berjama’ah entah itu di sekolah, rumah  dimanapun 

selalu melaksanakan shalat berjama’ah, serta bertujuan untuk menjadiakan 

beriman dan bertaqwa 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pada skripsi ini, untuk memberikan kemudahan mengenai gambaran 

umum skripsi, maka peneliti perlu mengemukakan sistematika penulisan 

skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I : Merupakan bab pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang 

masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa 

penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakanginya. 

Kemudian rumusan masalah, yang dimaksud rumusan maasalah 

adalah mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar 

lebih fokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat 

penelitian, yaitu menguraikan pentingnya penelitian ini. 

Kemudian definisi istilah dan   metode penelitian untuk 

mensistematikan metode dan langkah-langkah penelitian 

dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini. Dan yang terakhir adalah sistematika 

penulisan skripsi ini, yang mana menjelaskan mulai dari BAB I, 

BAB II, BAB III, dan BAB IV. 
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BAB II : Merupakan kajian pustaka, landasan teori. Bab ini berfungsi 

untuk membaca keadaan yang akan disajikan dalam bab empat. 

BAB III : Bagian ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah 

penelitian secara operasional meliputi: Pendekatan penelitian, 

jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan 

tahap-tahap penelitian. 

BAB IV : Merupakan temuan penelitian, (1) mendeskripsikan gambaran 

lokasi penelitian, (2) hasil temuan tentang aktivitas Shalat Dhuhur 

brjama’ah yang dapat bermanfaat bagi siswa siswi SD ISLAM 

RESTU IBU di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang 

muslim. 

BAB V : Merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan dari 

seluruh sajian dan saran-saran yang bermanfaat bagi pembaca dan 

bagi pihak yang berkepentingan. Sebagian pada bagian akhir 

terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait 

dengan penelitian 

 

 


