
9 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Setelah melakukan pengamatan, peneliti akan memaparkan beberapa 

penelitian sebelumnya yang relevan dan sekaligus menjadi sandaran teori dan 

rujukan sebagai pembanding dalam mengupas permasalahan dalam skripsi ini, 

diantarnya penelitian tersebut adalah: 

1. Skipsi yang ditulis oleh Mufarikhah Laili yang berjudul “PENERAPAN 

METODE RESITASI DAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM 

MENINGKATKAN PENGUASAAN HAFALAN SURAT-SURAT 

PENDEK MAPEL AL QUR’AN HADIST PADA SISWA KELAS III MI 

NU 43 WONOREJO KALIWUNGU KENDAL.” Dalam skripsi ini 

membahas tentang penerapan metode resitasi dan media audio visual yang 

bertujuan untuk memaksimalkan penguasaan hafalan surat-surat pendek 

pada mapel al qur’an hadist pada peserta didik kelas III MI NU 43 

Wonorejo Kaliwungu Kendal. 

2. Skripsi yang di tulis oleh Eni Komariyatun yang berjudul: 

“PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGHAFAL SURAT PENDEK 

AL QUR’AN MELALUI KEGIATAN PEMBIASAAN.”Dalam skripsi ini 

menjelaskan tentang bagaimanakah penerapan kegiatan pembiasaan dalam 

meningkatkan kemampuan  menghafal surat-surat pendek pada siswa kelas 

IV SDN I Jambukulon. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Yeni yang berjudul: “MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN SISWA DALAM MENGHAFAL SURAT-SURST 

PENDEK MELALUI STRATEGI CARD SORT PADA SISWA KELAS 
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V SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 038 AIRTIRIS.” Dalam 

skripsi ini membahas tentang latar belakang rendahnya kemampuan siswa 

dalam menghafal surat-surat pendek, sehingga peneliti menerapkan strategi 

card sort untuk meningkatkan kemampuan menghafal surat-surat pendek 

siswa kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 038 Airtiris.” 

 Dari ketiga contoh skripsi diatas  belum ada yang membahas tentang 

peningkatan hafalan surat-surat pendek melalui pelaksanaan shalat dhuha 

berjamaah di sekolah. Perbedaan dari ketiga skripsi tersebut menjadi kajian 

pustaka bagi peneliti bahwa penelitian ini hanya seputar strategi untuk 

meningkatkan hafalan surat-surat pendek di sekolah. Penelitian ini mempunyai 

tujuan yang sama dengan beberapa skripsi di atas yaitu tentang bagaimana 

pembelajaran hafalan surat-surat pendek itu dapat dengan mudah diterima oleh 

anak siswa di sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sehingga semua 

siswa menjadi senang menghafal surat-surat pendek dalam Al-Qur’an. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pembelajaran Hafalan Surat-surat Pendek 

a) Pengertian Pembelajaran Hafalan Surat-surat Pendek 

  Pembelajaran hafalan surat-surat pendek adalah suatu proses dimana 

ada pendidik, peserta didik dan juga ada sumber belajar yang berupa 

surat- surat pendek serta lingkungan belajar. Di dalam Pembelajaran 

hafalan surat-surat pendek ini ada interaksi antara pendidik dan peserta 

didik dalam suatu proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan serta 

penguasaan kemahiran tentang hafalan surat-surat pendek. 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (syaiful sagala,2011: 62) 

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terpogram dalam desain 
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instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekan pada 

penyediaan sumber belajar. 

 Dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1ayat 20 di nyatakan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 Sedangakan pengertian konsep pembelajaran menurut Corey 

(Syaiful Sagala, 2011: 61) adalah suatu proses dimana lingkungan 

seseorang secara di sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta 

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi- kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan 

subset khusus dari pendidikan. 

 Pembelajaran Surat-surat Pendek mengandung arti setiap kegiatan 

yang dirancang untuk membantu siswa menghafalkan surat-surat 

pendek. Proses pembelajaran ini pada awalnya meminta guru untuk 

mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, karena 

kesiapan guru untuk mengenal karateristik siswa dalam pembelajaran 

merupakan modal utama dalam penyampaian materi hafalan surat-surat 

pendek dan menjadi indikator berhasilnya pelaksanaan hafalan surat-

surat pendek tersebut. 

 Dapat di tarik kesimpulan bahwa Pembelajaran Hafalan Surat-surat 

pendek adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa senang 

belajar mengahafalkan surat-surat pendek, yaitu terdapat perubahan 

terhadap siswa yang belajar menghafal surat-surat pendek, dimana 
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perubahan itu adalah bertambahnya kemampuan baru yang berlaku 

dalam waktu yang relatif lama.         

b) Komponen Pembelajaran Hafalan Surat-surat Pendek 

 Ciri utama dari suatu pembelajaran hafalan surat-surat pendek adalah 

Interaksi, baik itu interaksi antara yang belajar dangan lingkungan 

belajarnya ataupun dengen sumber-sumber belajar yang lain. Ciri lain 

dari pembelajaran adalah adanya komponen pembelajaran. Sumiati dan 

Asra (2009: 3) mengelompokkan komponen-komponen pembelajaran 

dalam tiga kategori utama yaitu guru, materi pembelajaran dan siswa. 

Interaksi antara tiga komponen tersebut melibatkan metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan penataan lingkungan tempat 

belajar, sehingga terwujud tujuan dari pembelajaran hafalan surat-surat 

pendek tersebut. 

c) Tujuan Pembelajaran hafalan Surat-surat Pendek 

 Tujuan Pembelajaran hafalan surat-surat pendek  pada dasarnya 

adalah harapan dari siswa sebagai hasil belajar menghafal surat-surat 

pendek. Tujuan pembelajaran hafalan surat-surst pendek ini perlu 

dirumuskan dengan jelas karena dapat digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dari proses pembelajaran hafalan surat-surat pendek itu 

sendiri. Tujuan pembelajaran hafalan surat-surat pendek ini juga harus 

dirumuskan secara lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang 

bermacam-macam. Salah satu tujuan pembelajaran hafalan surat-surat 

pendek memenuhi sebaiknya kriteria sebagai berikut: 

1. Spesifik, artinya tidak mengandung penafsiran yang bermacam-

macam 
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2. Operasional, artinya mengndung suatu perilaku yang dapat diukur 

untuk memudahkan penyusunan alat evaluasi. 

 Berdasarkan uraian diatasdapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran hafalan surat-surat pendek adalah rumusan terperinci 

apasaja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari hasil 

pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat 

diamati dan diukur. Rumusan standart tujuan pembelajaran surat-surst 

pendek ini disesuaikan dengan standart kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator pencapaian siswa. Selain itu tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan juga harus spesifik dan operasional agar dapat digunakan 

sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran hafalan surat-

surat pendek tersebut.  

d) Materi Pembelajaran hafalan surat-surat pendek  

 Materi pembelajaran surat-surat pendek pada dasarnya adalah isi dari 

kurikulum, yaitu berupa materi hafalan surat-surst pendek. Syaiful 

Bahri Djamarah, dkk (2006:43) menerangkan bahwa materi 

pembelajaran adalah subtansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa materi pembelajaran proses belajar mengajar 

tidak akan berjalan. Adapun materi hafalan surat-surat pendek yaitu 

meliputi hafalan surat-surat pendek dari mulai QS surat Al Fatikhah 

sampai dengan QS An Naba’atau lebih jelasnya adalah Al- Qur’an  juz 

30, atau dirangkum dalam Juzz Amma. 

e) Metode Pembelajaran Hafalan Surat- surat pendek 

 Metode Pembelajaran hafalan surat-surst pendek adalah langkah 

guru untuk melakukan penyajian dalam mengahafal surat-surst pendek 
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dan memberikan latihan  hafalan kepada siswa untuk mencapai tujuan 

tertentu. Metode pembelajaran yang diterapkan guru memungkinkan 

siswa untuk belajar menghafal surat-surst pendek secara mudah dan 

menyenangkan. Menurut Sumiati dan Asra (2009: 92) ketepatan 

penggunaan metode pembelajaran tergantung pada kesesuaian metode 

pembelajaran dan materi pembelajaran, kemampuan guru, kondisi 

siswa, sumber atau fasilitas, situasi dan kondisi dan juga waktu. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan 

penggunaan metode pembelajaran oleh guru memungkinkan siswa 

untuk mencapai tujuan belajar. Guru harus memperhatikan beberapa 

faktor yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemampuan 

guru, kondisi siswa, sumber dan fasilitas, situasi kondisi dan waktu. 

Penggunaan metode pembelajaran hafalan surat-surat dengan 

memperhatikan beberapa faktor diatas diharapkan proses pembelajaran 

hafalan surat-surat pendek dapat berlangsung dengan baik. 

f) Media Pembelajaran Hafalan Surat- surat Pendek 

 Pembelajaran Surat-surat Pendek merupakan merupakan kegiatan 

hafalan surat-surat pendek yang melibatkan siswa dan guru dengan 

menggunakan metode yang sudah di tentukan oleh guru. Dapat di 

simpulkan bahwa media pembelajaran hafalan surat-surat pendek ini 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembelajan. Maka guru harus 

merencanakan dan memilih media sesuai dengan kebutuhan siswa 

dalam menghafal surat-surat pendek.  

g) Evaluasi Pembelajaran Hafalan Surat-surat Pendek 
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 Lee J. Cronbach (Suryadi,2009: 212) merumuskan bahwa  evaluasi 

sebagai kegiatan pemeriksaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dan akibatnya pada saat program di laksanakan 

pemeriksaan diarahkan untuk membantu memperbaiki program itu dan 

program lain yang memiliki tujuan yang sama. 

 Evaluasi hafalan surat-surat pendek merupakan cara untuk 

mendapatkan data pembuktian yang akan dapat mengukur sampai 

dimana tingkat kemapuan dan pemahaman siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran hafalan tersebut. Dengan adanya Evaluasi maka 

keberhasilan pembelajaran hafalan surat-surat pendek dapat diketahui. 

Oleh karena itu evaluasi pembelajaran harus disusun dengan tepat agar 

dapat menilai kemampuan siswa dengan tepat. 

h) Peserta Didik / siswa 

 Siswa merupakan komponen yang inti dari pembelajaran hafalan 

surat-surat pendek karena inti dari proses pembelajaran ini adalah 

kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan yaitu penguasaan 

hafalan surat-surst pendek. Menurut Kimble dan Garmezy (dalam 

Sumiati dan Asra 2009: 38) sifat dan perilaku dalam belajar relatif 

permanen. Dengan demikian hasil belajar dapat di identifikasi dari 

adanya kemampuan melakukan sesuatu secara permanen dan dapat 

diulang-ulang dengan hasil yang relatif sama. 

 Herlin Febriana Dewi Prasti (2001) mengemukakan disiplin 

merupakan suatu sikap moral siswa yang terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

keteraturan dan ketertiban berdasarkan acuan nilai moral. 
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 Dari berbagai pengertian diatas dapat diketahui bahwa siswa 

merupakan komponen inti dari pembelajaran sehingga siswa harus 

memiliki disiplin belajar yang tinggi karena siswa yang memiliki 

disiplin yang tinggi akan terbiasa untuk selalu patuh dan mempertinggi 

daya kendali diri. Sehingga kemampuan yang diperoleh siswa dapat 

diulang-ulang dengan hasil yang relatif sama.  

i) Peserta didik/ guru 

 Menurut Syaiful Bahri Djamarah ( Martinis Yamin dan Maisah, 

2009: 100) secara keseluruhan guru adalah figur yang menarik semua 

orang, entah dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun di sekolah. 

Guru dilihat sebagai sosok yang karismatik, karena jasanya yang 

banyak mendidik umat manusia dari dulu hingga sekarang. 

 E Mulyasa (dalam Martinis Yamin dan Maisah,2009: 101) juga 

menegaskan jika semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang 

sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran disekolah. Minat, 

bakat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki siswa tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan seorang guru. 

 Secara umum guru adalah bertugas sebagai fasilitator yang bertugas 

menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar pada 

diri siswa. Sedangkan sebagai pengelola kelas guru bertugas untuk 

menciptakan situasi kelas yang memungkinkan  terjadinya pembelajaran 

yang efektif. 

j) Lingkungan Tempat Belajar 

 Lingkungan adalah segala situasi yang ada di sekitar kita. Suciati, 

dkk (2007: 5) menjelaskan bahwa lingkungan belajar adalah segala 
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situasi yang ada di sekitar siswa pada saat belajar. Situasi ini dapat 

mempengaruhi proses belajar siswa. Jika lingkungan ditata dengan baik, 

lingkungan dapat menjadi sarana yang bernilai positif dalam 

membangun dan mempertahankan sifat positif. M, Dalyono (2007: 129) 

juga menjelaskan bahwa lingkungan itu sebenarnya mencakup segala 

material dan stimulus di dalam dan diluar 

 individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis maupun sosio 

kultural. Jadi lingkungan fisik tempat belajar adalah segala sesuatu 

dalam bentuk fisik yang ada di sekitar siswa saat proses pembelajaran. 

Lingkungan yang ditata dengan baik akan menciptakan kesan positif 

dari dalam diri siswa, sehingga siswa menjadi lebih senang dan lebih 

nyaman dalam belajar. 

2. Solat Dhuha Berjamaah 

1. Pengertian Solat Dhuha Berjamaah 

 Shalat dhuha adalah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu pagi 

hari. Waktu shalat dhuha dimulai ketika matahari muncul setinggi 

tombak dan berakhir pada waktu matahari tergelincir.6 Sedangkan 

menurut Moh. Rifa’i shalat dhuha adalah shalat sunnah yang dikerjakan 

pada waktu matahari terbit/naik. Sekurang-kurangnya shalat dhuha ini 

dua rakaat, boleh empat rokaat atau delepan rakaat. Waktu shalat dhuha 

ini kira-kira matahari sedang naik setinggi kurang lebih 7 hasta (pukul 

tujuh sampai masuk waktu dhuhur)7 

 
6 Subhan Husain Albari, Op.Cit, hal. 118  
7 Moh.Rifa’i,Risalah Tuntunan Shalat Lengkap,(Semarang: PT.Karya Toha Putra,1976) hal.83 
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 Adapun menurut Suyadi, shalat dhuha adalah shalat untuk berdoa 

mendatangkan rezeki dan menolak kemiskinan.8, dalam sebuah hadist 

dari Dzar, mengatakan bahwa rasulullah bersabda: “Tiap ruas tulang 

rusuk dari padamu ada sedekahnyadan bacaan tasbih itu merupakan 

sedekah, begitu pula tiap bacaan tahmid itu sedekah dan tiap bacaan 

takbir itu sedekah. Dari sesegala itu akan memadailah dua rakaat shalat 

dhuha. (HR Muslim dan Abu Dawud)9. Sedangkan Abu Shofia 

mendefinisikan shalat dhuha sebagai shalat sunnah yang dikerjakan 

padawaktu matahari sepenggalah naik sekitar pukul 07.00 sampai 

menjelang waktu dhuhur.10  Banyak penjelasan para ulama bahkan 

rosulullah saw yang menyebutkan berbagai keutamaan dan 

keistimewaan shalat dhuha bagi mereka yang melaksanakannya. 

 Di dalam qs adh dhuha dijelaskan ketika waktu matahari naik kira 

kira tujuh hasta dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap.  Allah 

sangat dekat dengan hambanya dan tidak mau meninggalkan nya jika 

hambanya mau mendekatka diri kepada Nya. Menegaskan bahwa saat 

matahari naik diwaktu itu pula sinyal illahi telah memancarkan 

keniscayaan bagi hamba Nya yang mau membuka qolbu nya untuk 

menerima karunia yang akan diberikan kepada diri mereka. 

2. Tata Cara Mengerjakan Shalat Dhuha 

 Rukun dan tata cara shalat dhuha sama persis dengan shalat sunnah 

lainya. Menurut Suyadi yang membedakan hanyalah niatnya.11Shalat 

Dhuha bisa dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat,8 rakaat,12 rakaat.masing-

 
8 Suyadi, Menjadi Kaya Dengan Shalat Dhuha(yogyakarta: Mitra Pustaka,2008)hal.1 
9Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan putusan tarjih (Yogyakarta: Himpunan Pusat Majelis Tarjih 

Muhammadiyah,1967), hal.343-345 
10 Abu Shofia, Amalan Shalat sunnah dan keutamaannya.(Surabaya:Karya Agung,2003) hal.50 
11 Suyadi, Menjadi Kaya Dengan Shalat Dhuha(Yoyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hal.8 
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masing cara mengerjakannya juga berlainan, jika hanya dengan 2 rakaat 

maka cara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan shalat subuh atau 

shalat-shalat sunnah 2 rakaat yang lain. Tetapi jika dikerjakan dengan 4 

rakaat maka hanya dengan satu salam saja, dan surat pendek yang 

dibaca setelah al fatihah pun berbeda 

 Menurut Muhammad Thalib,shalat Dhuha dikerjakan 2 sampai 8 

rakaat.Waktunya mulai pagi hari sampai sebelum tengah hari pada saat 

terik matahari menyengat, sehingga bila ada anak unta, dia mulai 

kepanasan. Bila diperkirakan dengan jam antara pukul 7 pagi sampai 11 

siang.12 

3. Hukum Shalat Dhuha  

 Pendapat Ibnu Al-Qoyim dikemukakan oleh Al-Shan’ani dalam 

subbul-al salam mengenai hukum shalat dhuha, karena ia telah 

mengumpulkan beberapa pendapat ulama, sehingga pada kesimpulan 

mengenai hukum mengerjakan shalat dhuha, yaitu: 

1) Sunnah Muakad 

2) Tidak di syari’atkan 

3) Hukum aslinya tidak di sunnahkan 

4) Disunnahkan mengerjakannya terus menerus di rumah 

5) Dikerjakan sesekali waktu dan meninggalkannya sesekali waktu 

 Sedangkan pendapat yang paling shahih, serta banyak dipakai 

jumhur (mayoritas) ulama adalah sunnsh muakad dengan disertai dalil 

dan hujjah. Dalam hadist Abu Hurairah, yang mengatakan : “Rasullah 

saw menganjurkan tiga perkara, puasa 3 hari setiap bulan ( puasa tengeh 

 
12 Muhammad Thalib,30 Shalat Sunnah( Fungsi, Fadilah, & Tata caranya) ( Surakarta: Kaafah 

Media,2005),hal.53 
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bulan , tanggal 13,14 dan 15 bulan Qomariah). Mengerjakan shalat dua 

rakaat dhuha dan shalat witir sebelum tidur.” ( HR Bukhari dan 

Muslim).13 

d. Manfaat Shalat Dhuha 

 Manfaat shalat dhuha yang dapat dirasakan dalam kehidupan di 

dunia, biasanya dengan kegunaannya sebagai problem solver. 

Diantaranya: 

1. Menjadikan kebutuhan pelakunya dicukupi Allah 

2. Shalat Dhuha sangat mempengaruhi perkrmbangan kecerdasan 

seseorang 

3. Shalat Dhuha mampu meningkatkan kebugaran tubuh dan 

kekebalan fisik 

e. Keutamaan atau fadillah shalat Dhuha 

 Salah satu hikmah di syariatkannya shalat dhuha adalah jalan 

kemudahan usaha dan kelapangan rezeki yang diberikan Allah kepada 

hambanya yang shalih. Hal ini dapat dilihat dari untaian doa yang 

dipanjatkan kepada Allah setelah shalat dhuha yang secara spesifik 

memohon kemudahan rezeki.  

 

  

  

 

 

 

 
13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih (Yogyakarta: Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah,1967) hal. 343-345 


