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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Akhlak adalah salah satu faktor yang menentukan derajat keislaman dan 

keimanan setiap orang. Akhlak yang baik merupakan cermin baiknya aqidah dan 

syariah yang diyakini oleh setiap orang. Buruknya akhlak merupakan salah satu 

indikasi buruknya pengertian setiap orang terhadap aqidah dan syariah. Akhlak 

merupakan perilaku baik intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini 

semakin dirasakan, akhlak sebagai pegangan dan pemandu perjalanan hidup setiap 

umat agar selamat dunia hingga akhirat. Tidaklah berlebihan jika tujuan utama 

kerasullan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia. 

      Pada saat ini merupakan zaman modern, kehidupan kita berhadapan 

langsung dengan masalah moral dan akhlak yang cukup serius, berbagai kerusakan-

kerusakan, baik dari dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun 

lingkungan sekolah. Hal yang sangat berbahaya, berbagai perilaku dan tindakan 

yang tidak mencerminkan akhlak yang baik, justru dilakukan oleh para generasi 

penerus. 

Perilaku tersebut apabila dibiarkan akan menghancurkan masa depan 

bangsa, banyak kejadian kejahatan, pencurian, penodongan, pembunuhan dan 

pemerkosaan, serta kejahatan yang lainnya. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi selain menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup, 
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juga membuka peluang kejahatan yang lebih canggih jika ilmu pengetahuan dan 

teknologi tersebut di salah gunakan. 

Melihat kejadian seperti itu pembinaan akhlak sangat di perlukan bagi 

generasi penerus khususnya generasi muda di sekolah untuk tampil dengan citra 

ibadah yang kokoh, serta teguh (istiqomah) di dalam menegakkan amar ma’ruf nahi 

mungkar sebagaimana firman Allah:    

ُروِف  ْع َم ْل ِِب ُروا  َم َوَأ َة  ا زََّك ل ا ُوا   َ ت َوآ َة  ََل صَّ ل ا وا  ُم ا َق َأ ْْلَْرِض  ا ِِف  ْم  ُه نَّا كَّ َم ْن  ِإ َن  ي لَِّذ ا

ورِ  ْْلُُم ا ُة  َب ِق ا َع ّلِِلَِّ  َو  ۗ ِر  كَ  ْن ُم ْل ا ِن  َع ْوا  َه  َ  َون

Artinya (yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka 

melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma’ruf dan 

mencegah dari yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan.    

(QS. 22 al-hajj:41) 

Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang memberikan pengaruh 

besar dalam menanamkan dan membina akhlak. Pembinaan akhlak merupakan 

usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pendidikan agama sebagai pendidikan yang menanamkan nilai-nilai  moral 

spiritual atau sering disebut dengan akhlak mulai dipertanyakan. Hal ini 

menyangkut pendidikan agama terutama pendidikan agama Islam di sekolah atau 

madrasah, yang dalam pelaksanaannya masih menunjukkan berbagai permasalahan 

yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu, sekolah perlu adanya suatu program 

atau kegiatan yang dapat membantu dalam rangka usahanya meningkatkan akhlak 

sesuai dengan pendidikan agama agar lebih baik. 
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Tujuan pendidikan Islam berupaya menjadikan manusia mencapai 

keseimbangan pribadi secara menyeluruh. Ahli-ahli pendidikan Islam sependapat 

bahwa tujuan akhir dari pendidikan ialah tujuan-tujuan moralitas dalam arti yang 

sebenarnya, bukanlah sekedar mengajarkan kepada anak-anak apa yang tidak 

diketahui mereka, tapi lebih dari itu yaitu menanamkan fadhilah. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat seperti zaman sekarang ini, proses pendidikan tidak hanya melalui 

pendidikan yang dilakukan melalui tatap muka saja. Akan tetapi, bisa juga 

dilakukan melalui pembiasaan sejak usia dini harus selalu mengajarkan anak untuk 

taat beribadah dengan menjalankan sholat yang wajib maupun yang sunah. Kadang 

sebagai orang tua hanya bisa membimbing anak untuk taat beribadah pada waktu 

dirumah saja tetapi pada saat di sekolah maka bimbingan akan dilakukan oleh para 

guru-guru pendidik. 

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa Allah SWT menciptakan 

manusia hanya untuk beribadah kepadanya firman Allah SWT  dalam Al Quran 

surat Ad-Dariyat: 

ونِ  ُد ُب ْع  َ ي ِل َّلَّ  ِإ َس  ْن ْْلِ َوا ْْلِنَّ  ا ُت  ْق َل َخ ا   َوَم

Artinya Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada-Ku. (QS Ad-Dariyat:56) 

Ibadah merupakan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Yang 

Maha Suci yang tidak dapat didekati kecuali orang yang suci. Didalam Al-Quran 

Allah SWT telah menegaskan bahwa shalat adalah suatu rangka pokok dari iman, 

dengan beberapa firma-Nya, di antaranya ayat-ayat Al-Quran yang artinya : “alif 
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Laam Miem. Itulah Al-Quran yang tak ada keraguan sedikit juga padanya benar-

benar ia datang dari Allah, yang menjadi petunjuk kepada segala orang yang taqwa 

(segala orang muttaqien, atau mukminin, yang bersedia untuk mengikuti) yaitu : 

segala mereka yang beriman akan yang ghaib (akan Allah, walaupun mereka tidak 

dapat melihatnya dengan mata kepala, karena dapat diketahui dengan menilik 

kepada bekas-bekasnya) dan segala mereka yang menegakkan shalat (dengan 

khusyu’) dan membelenjakan untuk keperluan bersama sebagian yang kami (Allah) 

rizkikan kepadanya, dan segala mereka yang beriman akan kitab yang diturunkan 

kepada engkau dan akan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang 

sebelum engkau ; dan menyakini akan negeri akhirat.  QS. Al-Baqarah 1-4). 

Ibadah shalat dalam garis besarnya, dibagi kepada dua jenis, yaitu: pertama, 

shalat yang difardlukan, dinamai shalat maktubah dan yang kedua, shalat yang tidak 

difardlukan, dinamai shalat sunnah. Shalat sunnah ialah sholat yang dianjurkan 

kepada orang mukallaf untuk mengerjakannya sebagai tambahan bagi sholat fardlu, 

tetapi tidak diharuskan. Ia disyariatkan untuk menutup kekurangan yang mungkin 

terjadi pada shalat-shalat fardlu disamping karena shalat itu mengandung 

keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain. 

Shalat dhuha merupakan salah satu di antara shalat-shalat sunah yang sangat 

dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak penjelasan para ulama, bahkan 

keterangan Rasulullah SAW yang menyebutkan berbagai keutamaan  dan 

keistimewaan shalat dhuha bagi mereka yang melaksanakannya. Diantara salah satu 

fadhilah shalat dhuha yang di riwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari 

Abu Hurairah katanya : diperintahkan kepadaku oleh kekasihku SAW untuk 
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berpuasa tiga hari pada tiap-tipa bulan, mengerjakan dua rakaat sunnah dhuha 

dan supaya saya berwitir sebelum tidur. (H.R. Al Bukhary At Targhib, 1:425). 

 Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa manusia tidak hanya terdiri dari  

dimensi lahiriyah fisik dan psikis saja, melainkan juga dimensi batin spiritual. 

Memenuhi kebutuhan fisik dan psikis serta merasa cukup dengan terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan ini tentunya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam 

diri kita, karena cara seperti itu tidak dapat memenuhi kebutuhan kita secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, salah satu keutamaan shalat dhuha adalah untuk 

memenuhi kebutuhan kedua dimensi diri tersebut. 

Secara garis besar, ajaran agama Islam mengandung tiga hal pokok  yaitu 

aspek keyakinan (aqidah), aspek ritual atau norma (syariah), dan aspek perilaku 

(akhlak). Aspek keyakinan yaitu suatu ikatan setiap orang dengan Tuhan yang 

diyakininya. Aqidah islam adalah tauhid, yang meyakini ke-Esaan Allah SWT baik 

dari dzat maupun sifatnya. Aspek syariah yaitu aturan atau hukum yang mengatur 

hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesama manusia, dan 

manusia dengan alam. Sedangkan aspek akhak yaitu aspek perilaku yang tampak 

pada diri setiap orang dalam hubungan dengan dirinya, sesama manusia, dan alam 

sekitarnya. 

Keberimanan seseorang seluruhnya diukur oleh hal-hal yang yang bersifat 

akhlaki, termasuk shalat, sebab setiap orang yang melakukan shalat dengan makna 

yang sebenarnya, akan efektif untuk merealisasikan tanha ‘anil fakhya’i wal 

munkar, di mana dengannya akan tercipta masyarakat yang damai, aman dan 

harmonis. Indikasi bahwa akhlak dapat dipelajari dengan metode pembiasaan, 

meskipun pada awalnya anak didik menolak atau  terpaksa melakukan suatu 
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perbuatan atau akhlak yang baik, tetapi setelah lama dipraktikkan, secara terus 

menerus dibiasakan akhirnya anak tersebut mendapatkan akhlak mulia. 

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengkhususkan pada shalat sunah 

dhuha, karena melihat pada zaman sekarang ini bahwa jarang sekali SD  maupun 

MI  melaksanakan pembiasaan shalat sunnah dhuha sebelum pembelajaran dimulai. 

Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 2 Mangliawan- Pakis, karena 

dalam lima tahun terakhir ini SDN 2 Mangliawan-Pakis tersebut telah menerapkan 

pembiasaan shalat sunnah dhuha kepada siswa-siswinya secara rutin setiap pagi 

sebelum masuk proses pembelajaran dilaksanakan. 

Kebiasaan melaksanakan shalat sunnah dhuha sebelum kegiatan belajar 

mengajar merupakan upaya untuk mewujudkan fondasi anak saleh dan unggul. 

Kegiatan shalat dhuha dilaksanakan setiap hari untuk siswa kelas V, karena 

keterbatasan tempat ibadah atau mushola. Untuk anak-anak kelas V sendiri belum 

tumbuh adanya kesadaran untuk melaksanakan shalat dhuha, harus ada perhatian 

khusus dari bapak dan ibu guru.  

Dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti ingin mencermati dan 

mengkaji secara lebih mendalam dan ilmiah, akan Pembinaan akhlak melalui 

pembiasaan shalat dhuha Kelas V di SDN 2 Mangliawan-Pakis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan  pembinaan akhlak siswa kelas V di SDN 2 

Mangliawan-Pakis ? 
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2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak siswa melalui 

shalat dhuha di  SDN 2 Mangliawan ? 

3. Bagaimanakah dampak  pembiasaan shalat dhuha terhadap akhlak siswa 

kelas V  di SDN 2 Mangliawan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat 

dhuha siswa kelas V di SDN 2 Mangliawan-Pakis.  

2. Mendeskripsikan dampak pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat 

dhuha siswa kelas V di SDN 2 Mangliawan-Pakis. 

3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak 

siswa melalui pembiasaan shalat dhuha di SDN 2 Mangliawan-Pakis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan lebih khususnya lagi pada 

pembaruan pembelajaran dalam suatu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perpustakaan UMM Malang 

Hasil penelitian ini bagi perpustakaan UMM Malang berguna untuk 

menambah literatur di bidang pendidikan terutama yang bersangkutan 

dengan pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat dhuha peserta 

didik. 
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b. Bagi SDN 2 Mangliawan-Pakis 

Hasil penelitian ini bagi SDN 2 Mangliawan-Pakis dapat digunakan 

sebagai acuan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah shalat 

sunnah, khususnya shalat dhuha. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini bagi guru dapat digunakan untuk mengetahui 

pembiasaan shalat dhuha peserta didik serta sebagai sumbangan 

pemikiran dalam rangka meningkatkan akhlak peserta didik. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi 

masyarakat dalam berpartisipasi meningkatkan pembinaan akhlak anak 

dengan melaksanakan kegiatan shalat dhuha. 

e. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini bagi siswa dapat digunakan sebagai temuan untuk 

memacu semangat dan sebagai motivasi siswa dalam melakukan 

aktifitas ibadah, supaya memiliki bekal ilmu pengetahuan agama yang 

lebih baik untuk masa yang akan datang. 

  

E. Batasan Istilah 

Untuk memudahkan dan memahami dalam pembahasan ini, maka perlu 

lebih dahulu dijelaskan mengenai istilah yang akan dipakai untuk skripsi yang 

berjudul “Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Pembiasaan Shalat Dhuha Kelas V di 

SDN 2 Mangliawan-Pakis” adalah sebagai berikut: 
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a. Pembinaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembinaan memiliki arti proses, 

perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. Kata pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata “training” berarti 

pelatihan, pendidikan yang menekankan pada segi praktis, pengembangan sikap, 

kemampuan dan kecakapan. Jadi pembinaan merupakan proses pelatihan untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik lagi. 

Dalam dunia pendidikan, pembinaan akhlak dititik beratkan pada 

pembentukan mental anak agar tidak menyimpang. Secara moralistik, pembinaan 

akhlak merupakan salah satu cara untuk membentuk pribadi yang bermoral, berbudi 

pekerti yang luhur dan bersusila. 

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah proses pelatihan untuk 

memperbaiki sifat yang tertanam dalam diri manusia agar melahirkan perbuatan-

perbuatan yang lebih baik menurut pandangan akal dan agama. 

b. Akhlak 

Akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan 

mudah dan spontan tanpa dipikir dan renungkan lagi. Akhlak secara kebahasaan 

bisa baik atau bisa buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai 

landasannya. Meskipun, secara sosiologis di Indonesia kata akhlak sudah 

mengandung konotasi baik, jadi orang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. 
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c. Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan 

anak didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama 

Islam.  

d. Shalat Dhuha 

Shalat dhuha adalah shalat yang dikerjakan pada saat naiknya matahari 

hingga tergelincir matahari ( yaitu kira-kira jam 08.00 atau 09.00 sampai jam 11.00 

WIB ). Yang lebih utama dilakukan sebelum lewat seperempat siang. 

e. Siswa  

 Sekolah dasar Negeri 2 Mangliawan-Pakis merupakan salah satu tempat 

untuk mendidik para siswa juga merupakan tempat pembinaan akhlak secara 

langsung. Tujuannya agar siswa tidak hanya menyerap ilmu pengetahuan saja tetapi 

juga menjadi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Disinilah peran penting 

seorang guru dalam pembinaan akhlak. Dengan melihat tantangan yang dihadapi 

para guru dalam menjalankan tugasnya yang semakin berat, dimana arus 

globalisasi, informasi yang demikian derasnya sering membawa nilai-nilai yang 

tidak menguntungkan bagi kita, maka sangatlah perlu bagi guru khususnya guru 

PAI untuk lebih waspada meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan anak 

didik. 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang proses pembinaan akhlak siswa SDN 2 Mangliawan 

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang kepada siswanya mengingat SDN 2 

Mangliawan-Pakis merupakan lembaga pendidikan umum yang pembelajaran 

pendidikan agama Islamnya hanya 3 jam dalam seminggu. Hasil penelitian ini akan 
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dituangkan dalam skripsi yang berjudul Pembinaan Akhlak Siswa Melalui 

Pembiasaan Shalat Dhuha di SDN 2 Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten 

Malang. 

f. SDN 2 Mangliawan-Pakis 

SDN 2 Mangliawan-Pakis adalah salah satu lembaga pendidikan formal 

tingkat dasar yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kecamatan Pakis 

Kabupaten Malang. 

SDN 2 Mangliawan-Pakis didirikan secara resmi pada tanggal 3 Juli 1973. 

SDN 2 Mangliawan-Pakis terletak di Jalan Raya Mangliawan No. 34 Desa 

Mangliawan Kecamatan Pakis dengan kode pos 65154 Kabupaten Malang Propinsi 

Jawa Timur.  

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Pada awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, kata 

pengantar dan daftar isi. 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sitematika 

penulisan skripsi. 

Bab II berisi kajian pustaka yang berisi pembinaan akhlak dan  penjelasan 

tentang shalat dhuha dan tata caranya. 
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Bab III berisi metode penelitian yang meliputi pola atau jenis penelitian, 

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

Bab IV berisi tentang laporan hasil penelitian atau penyajian, serta analisis 

data yang diambil dari realita-realita objek berdasarkan penelitian yang dilakukan 

di SDN 2 Mangliawan-Pakis. 

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, 

surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup. 


