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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan, khususnya bangsa Indonesian semakin berkembang

dengan pesatnya. Pembahuruan-pembahuruan dalam bidang pendidikan seperti

pambaharuan kurikulum, buku-buku paket, sarana prasarana yang menunjang

dalam rangka meningkatkan dunia pendidikan. Namun saat ini sangat

mengkhawatirkan adalah media pendidikan yang tidak diringi dengan perubahan

yang positif dari perilaku dan moral

Maraknya kasus yang melanda bangsa Indonesia dari kalangan pemerintah

sampai kalangan rakyat biasa merupakan dampak merosotnya bangsa. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu pendidikan sekarang

yang mengedepankan pada aspek kecerdasan intelektual peserta didik. Adapun

aspek moral, budi pekerti, dan norma agama sebagai basis pembentukan karakter

budaya bangsa semakin terlupakan, dan akhlak bangsa yang memperihatinkan

seperti perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma budaya

Indonesia.

Dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai masalah yang sangat

kopleks yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masalah-masalah

tersebut antara lain kurikulum yang berubah ubah sehingga sekolah kurang siap

dalam penerapanya, keadaan guru yang kurang memenuhi syarat dari segi tingkat

pendidikan, fasilitas sekolah yang belum memadai maupun masalah kesiswaan

yang sudah cukup lama dirasakan adanya tidak keseimbangan antara
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perkembangan intelektual dengan emosional. Sehinga menurunnya sikap

tatakrama sosial antara sesama dan etika moral agama dalam praktek kehidupan

sekolah yang mengakibatkan efek negatif yang merisaukan masyarakat.

Diantaranya penyimpangan moral kehidupan agama dan sosial kemasyarakatan

yang terwujud dalam bentuk kenakalan siswa di sekolah seperti kurang perilaku

hormat kepada guru, tampak dalam hubungan guru dan siswa dimana siswa sering

acuh terhadap guru di sekolah, tidak mengindahkan peraturan,  masih sering

telambat masuk kelas, tidak memakai seragam dengan lengkap dan memakai

model baju yang tidak sesuai dengan peratuan di sekolah.

Kenakalan di sekolah siswa menjadi tanggungjawab, sekolah untuk itu

sekolah perlu melakukan pembinaan moral, penanaman nilai-nilai agama dan

pembentukan karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini

pendidikan di sekolah hendaknya menyampaikan nilai-nilai yang memberikan

sikap yang positif terhadap peserta didik yang nantinya tercermin dalam kebiasan

baik siswa dan kemudian menjadi karakter yang baik juga. Pendidikan merupakan

faktor yang sangat berpengaruh dalam pembangunan bangsa yang lebih baik.

Pendidikan sangat penting dalam pembentukan watak  siswa dan menjadi warga

Negara yang baik serta dapat mengembangkan karakter. Kenyataan sekarang ini

bangsa Indonesia digambarkan sebagai bangsa yang mengalami penurunan

kualitas karakter pelajarnya, mulai dari masalah tawuran antar pelajar, kekerasa

dan kurangnya sifat saling tolong menolong.

Permasalahan ini memicu pemerintah Indonesia harus memperbaiki hal

tersebut, yang dimulai dari penanaman nilai-nilai agama, norma bangsa Indonesia
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terutama dalam lembaga pendidikan. Pendidikaan merupakan segala dilakukan

dengan sadar dalam membina kepribadian dan mengembangkan kempuan atau

potensi seseorang yang dimiliki untuk mencapai perubahan tingkah laku.

Sebagimana tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Undang No 20 Tahun

2003 pasal 3 dijelaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta perbedaan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencedaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab1.

Berdasakan tujuan pendidikan di atas adalah salah satu tujuan pendidkan

yang sangat penting adalah pembentukan watak siswa dan menjadikan sebagai

warga Negara yang baik serta dapat mengembagkan dan membangun watak

siswa, Karena pentingnya karakter pada suatu lembaga maka dalam mewujudkan

sangat tergantung pada usaha  lembaga itu sendiri. Bila usaha lembaga pendidikan

tesebut memberikan perhatian untuk membangun karakter maka akan tercipta

manusia yang berkarater.

Karakter siswa di MIN 1 Kendari dinilai kurang baik, karena tidak

mematuhi perintah guru saat proses belajar mengajar, sering berkelahi sama

temannya, siswa di MIN 1 juga sering berkata kasar pada temanya dan sering

terlambat kesekolah, hal ini di sebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua

siswa, di MIN 1 Kendari mempunyai cara tersendiri dalam penanaman keimanan

dan pembentukan karakter bagi para siswa, di MIN 1 Kendari selain

1 Undang-Undang  RI.No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:
Mini Jaya Abadi, 2003), h. 3
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menyelenggaran proses belajar mengajar di kelas, juga memprogramkan shalat

dhuha yang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa, pelaksanaan shalat dhuha di

MIN 1 Kendari dilakukan sebelum melaksanakan proses belajar mengajar dan

shalat dhuha dilakukan secara bersama-sama setiap hari jumat dan hari-hari

lainnya dilaksnakan di masing-masing kelas, dan jika ada seorang dari siswa yang

tidak mengikut shalat dhuha berjamaah maka akan dikenakan sangsi yang berupa

menghafal surah-surah pendek.

Lembaga sekolah berharap dengan adanya program shalat dhuha tersebut

siswa terbiasa melakukan shalat dhuha.  Shalat dhuha adalah shalat sunah yang

dikerjakan pada waktu matahari naik sekitar satu tembok atau sekitar pukul 07.00

WIB hingga tergelincirnya matahari menjelang waktu shalat zhuhur. Walaupun

shalat dhuha termasuk macam-macam shalat sunah, tetapi shalat dhuha temasuk

shalat yang dianjurkan oleh Rasulullah saw kepada umatnya yang sebagaimana

wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah seperti hadis.

Dari Abu Hurairah R.A, dia berkata,” kekasihku (Rasulullah SAW) telah
berwasiat kepadaku dengan tiga perkara yang aku tidak boleh
meninggalkannya, baik ketika menetap atau dalam perjalanan, yaitu Dua
rakaat shalat dhuha, berpuasa tiga hari setiap bulan dan agar aku tidak tidur
kecuali setelah melakukan shalat witir. 2

Pengamalan ajaran agama Islam dalam hal ini dapat dilakukan dengan

mensosialisasikan shalat dhuha dilingkungan sekolah diharapkan dapat

menanamkan nilai-nilai yang religious dalam jiwa peserta didik sehingga dapat

membentuk karakter peseta didik. Agama merupakan ciri kepribadian yang

berfungsi otomatis, yaitu memiliki kekuatan motivasi tersendiri. Lembaga

2 2 Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidziy, jilid III, (Bairut: Dar al-
Garbi al-Islamiy, 2005), h. 727
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pendidikan di MIN 1 Kendari telah menjadikan sebuah teori pelajaran kedalam

bentuk praktek keseharian yaitu memasukan kedalam program rutin sekolah.

Tujuannya untuk melatih peserta didik untuk mengembangkan kepribadian mulia

serta nilai religious dalam lingkungan sekolah, dimana mereka dilatih dan dididik

untuk mengembangkan keterampilan dan mental mereka kearah yang lebih baik.

Sehingga lembaga tersebut dapat menciptakan out put yang berkarakter yang baik.

Pemaparan di atas mendorang peneliti untuk mengetahui adakah pengaruh

dari pelaksanaan shalat dhuha terhadap karakter siswa, yang sudah membiasakan

siswa ,bapak, ibu guru dan karyawan melakukan shalat dhuha berjama’ah sebelum

memulai jam pelajaran di sekolah. Mengenai pemilihan lembaga pendidikan di

MIN 1 Kendari sebagai objek penelitian, dikarenakan lembaga tersebut telah

menerapkan program shalat dhuha dalam lingkungan pendidikannya, sehingga

menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian dan pembuatan sebuah

karya tulis ilmiah dengan judul “Pengaruh Shalat Dhuha Terhadap

Pembentukan Karakter Siswa di MIN 1 Kendari”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pengamatan dan praktek di sekolah yang diteliti maka penulis

hanya membatasi masalah apakah ada pengaruh shalat dhuha terhadap

pembentukan karakter siswa MIN 1 Kendari, dari segi sikap tingkah laku dan

kepribadian dalam sehari-hari.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana palaksanaan shalat dhuha siswa di MIN 1 Kendari?

2. Bagaimna pembentukan karakter siswa di MIN 1 Kendari?

3. Apakah ada pengaruh shalat dhuha terhadap pembentukan karakter

siswa di MIN 1 Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Tujua penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana shalat dhuha siswa di MIN 1 Kendari.

2. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan karakter siswa di MIN 1

Kendari.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh shalat dhuha terhadap

pembentukan karakter siswa di MIN 1 Kendari

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan

mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi

khazanah keilmuan tentang pengaruh shalat dhuha terhadap

pembentukan karakter siswa.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah: penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangsi bagi di MIN 1 Kendari dalam rangka meningkatkan

kualitas peserta didik.

b. Bagi peserta didik: melatih peserta didik untuk berperilaku yang

baik dan dalam melaksanakan shalat dhuha serta lebih

meningkatkan akhlak kepada guru dan teman sebaya.

c. Bagi rekan mahasiswa maupun peneliti yang berkeinginan

melajutkan penelitian ini pada objek yang lebih faktual, hasil

penelitian ini kiranya dapat dijadikan rujukan.

F. Definisi Operasional

1. Shalat dhuha adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari,

waktu shalat dhuha kira-kira 7 hasta (sekitar jam 07:00) dan berakhir pada

waktu menjelang shalat zduhur, intensisas dalam melaksanakan shalat

dhuha ada tiga yaitu efek yaitu suatu perubahan, frekuensi yaitu seberapa

sering melaksanakan shalat dhuha dan motivasi.

2. Pembentukan karakter adalah suatu proses atau cara untuk membentuk

seseorang agar mempunyai kepribadian yang baik dan kepribadian tersebut

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang dimaksud

dalam penelitian ini dengan melaksanakan shalat dhuha adalah karakter

yang terdapat pada nilai-nilai pembentukan karakter seperti: religious

adalah suatu proses atau cara yang dilakukan secara sadar, terencana,

terarah dan teratur dalam usaha membentuk sikap yang patuh terhadap
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ajaran agama islam terkait dengan ibadah seperti shalat dhuha, mengaji

atau mengikuti BTQ, menghafal surah pendek, jujur terhadap segala

sesuatu yang dikerjakan dan dapat dipercaya dalam perkataan perbuatan

dan pekerjaan, disiplin dalam segala mengerjakan sesuatu yang tepat waktu

dan patuh terhadap peraturan, peduli sosial yaitu bisa membantu sesama

dalam jika ada yang membutuhkan, peduli lingkungan yaitu dapat mengaja

lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau sesuatu

yang dapat merusak lingkungan.
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