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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Globalisasi yang Semakin besar membawa suasana kehidupan semakin 

penuh tantangan dan persaingan, sehingga setiap manusia berlomba-lomba 

dan berkeinginan untuk tetap survive dalam menitih masa depan. Keadaan 

tersebut mengharuskan setiap manusia memiliki kompetensi dalam bidang 

Informasi dan Tekonologi (IT).  

Landasan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. sangat penting, 

meskipun secara tekhnologi telah memiliki kompetensi yang kuat. Tanpa 

keimanan dan jiwa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, 

pangkat, kedudukan dan kekayaan akan dapat membahayakan, 

menyengsarakan dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. 

(Daradjat, 2011: 47) 

Pembentukan landasan Keimanan dan ketaqwaan tidak lepas dari 

amaliyah sehari-hari dari sebuah implementasi rasa syukur sampai dengan 

pendidikan mendirikan shalat yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan. 

(Ningsih, 2017: 2)  

Shalat merupakan azaz fundamental yang dijadikan tolak ukur kualitas 

keimanan dalam diri seseorang. Maka dari itu mempelajari shalat sejak dini 

sangatlah penting, dipahami dan diamalkan sebaik mungkin dan benar, agar 

manfaatnya dapat dinikmati dan dirasakan dengan sungguh-sungguh. Sejak 

kecil rajin shalat maka sampai besar nanti pasti selalu memelihara 
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ketaqwaannya, serta selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik serta 

menumbuhkan sikap pribadi yang disiplin. 

 Shalat juga merupakan sebab seseorang dapat meningkatkan sumbu 

keimanan dan kebaikan sesuai dengan kehadiran hati, pikiran dan 

kekhusukan, serta menyebabkan seseorang dapat memperkuat akhlaknya 

yang mulia dan menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. (Tharsyah, 2011: 6) 

Firman Allah SWT  

ن  
2
َالَةAَْهنَ?ىٰ  ا ْكُراE� الَْفْحَشاِءوَ  َعنِ  الص� ِGَالُْمْنَكِر ۗ َو  ُ �Eَوا  ۗ  َماتَْصنَُعونَ  يَْعملَُ  ��ْكَربُ

Artinya : “Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji 

dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” ( QS. Al-Ankabut 45.) 

 

Shalat juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan rasa sosial 

atau kebersamaan dengan orang lain, ini terlihat dari sangat dianjurkannya 

untuk melaksanakan shalat secara berjamaah. Sabda Nabi SAW : 

ْبعٍ َوِعْرشِ-ن َصَالِةالَْفذِّ  ِمنْ  َصَالُةالَْجَما�َِة ��فَْضلُ    َVسWِ  ًةYََدَر 

Artinya : ”Sholat berjama’ah itu lebih utama dari sholat sendirian (ia 

mendapatkan balasan) dua puluh tujuh derajat”. (Hr. Muttafaqun 

‘alaih atau Bukhari dan Muslim)  

 

Dalam shalat berjamaah, tampak sekali nilai-nilai sosial atau 

kebersamaan. Shalat yang dilakukan berjamaah juga mempunyai efek terapi 

kelompok (group therapy) sehingga menumbuhkan sikap disiplin, rasa 

kebersamaan, menghilangkan rasa cemas, dan terasingkan. (Haryanto. 2007: 

132) Hal ini, sangat penting sekali untuk ditumbuhkan dalam lingkungan, 

baik itu di lingkungan masyarakat, keluarga maupun di sekolah. Selain 
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terdapat nilai pembentuk kedisiplinan dan kebersamaan, shalat yang 

dilakukan secara berjamaah juga senantiasa mengajarkan kepada umat Islam 

untuk disiplin, taat waktu, sekaligus menghargai waktu itu sendiri dan kerja 

keras.  

Untuk berhasil menanam kebiasaan shalat berjamaah perlu memilih 

metode yang cocok. Menurut Arimai Arief metode pembiasaan merupakan 

cara yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa 

anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini kemudian akan 

termanifestasikan dalam kehidupannya semenjak ia mulai melangkah keusia 

remaja dan dewasa. (Arief, 2010: 110) 

Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua, dalam hal ini para 

pendidik agar mereka menyuruh anak-anak mengerjakan shalat, tatkala 

mereka berumur tujuh tahun. Rasulullah SAW bersabda: 

ِ ْ\ِن َمعْ  �Eولُ سُ رَ  الَ : قَ  الَ قَ  اِص عَ الْ  نِ و\ْ  رِ َعْن َعْبِد ا  ِ �Eَ سَ وَ  هِ يْ لَ �َ  ا�ُمُروا ��ْوَالَدمكُْ  مل   

َ انَ بْ ��  مهُْ وَ  ةِ َال ص� بِ  نِْنيَ َواْرضِبُْوُمهْ �َلَْهيَا َوُمهْ ��بْنَاُء َعْرشٍ َوفَّرِقُوا ب ِVْبعِ س َVُء س ْg ُِجعِ اضَ مَ  الْ ِيف  مْ َهن   

Artinya : “Perintahkanlah anak kalian shalat ketika berusia tujuh tahun, dan 

pukullah mereka agar shalat ketika berusia sepuluh tahun, dan 

pisahlah tempat tidur mereka”. (HR. Abu Dawud).  

 

Menanamkan sikap untuk senantiasa melakukan shalat tidak terlepas dari 

motivasi seorang guru kepada siswanya, yaitu upaya seorang guru dalam 

memberikan bimbingan kepada siswa sejak dini untuk tekun, rajin, dan tertib 

melaksanakan shalat secara ikhlas terhadap Allah swt. dalam sepanjang 

hidupnya. Dengan metode ini, diharapkan dapat memilki dampak kepada 

setiap individu siswa dan metode ini juga dapat di terapkan pada semua



 

4 

 

satuan lembaga pendidikan di seluruh daerah di Indonesia termaksud SMA 

Negeri 1 Bungku Selatan. 

SMA Negeri 1 Bungku Selatan menjadi tempat atau lokasi untuk penulis 

melakukan penelitian. Dengan melakukan observasi di sekolah tersebut, 

penulis mendapatkan beberapa fakta yaitu; siswa diwajibkan melakukan 

shalat dzhuhur berjamaah yang pada awalnya selalu dipaksa dan pada 

akhirnya  telah menjadi kesadaran pada siswa untuk melakukannya walaupun 

tetap masih ada siswa yang kecuali dipaksa oleh gurunya untuk melakukan 

shalat, lingkungan sekolah yang cukup bersih, siswa yang terlambat ketika 

apel pagi akan diberikan hukuman berupa mengelilingi sekolah untuk 

mencari dan mengambil sampah yang bersarakan dan sedikitnya siswa yang 

keluar masuk ketika proses pembelajaran di mulai.  

Fakta-fakta diatas merupakan implementasi dari aturan yang 

diberlakukan di sekolah tersebut yang harus dipatuhi. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah, (2013: 23), “Disiplin adalah sebagai suatu tata tertib yang dapat 

mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok”. Dengan demikian fakta-

fakta diatas termasuk bagian dari kedisiplinan atau nilai-nilai kedisiplinan, 

yang dari beberapa tahun sebelumya telah mengalami banyak perubahan. 

Semenjak di wajibkannya shalat dzuhur berjamaah dan ditetapkan beberapa 

aturan sekolah di tahun 2014, nilai-nilai kedisiplinan siswa di sekolah 

tersebut perlahan-lahan mengalami peningkatan. Hal ini  di tandai dengan 

kebersihan lingkungan sekolah yang sebelumnya kurang bersih menjadi 
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cukup bersih dan dalam proses pembelajaran yang sebelumnya siswa banyak 

yang keluar masuk menjadi berkurang. 

Menurut Haryanto (2007: 91) ‘shalat itu sangat penting dalam 

menumbuhkan kedisiplinan, meningkatkan kehidupan itu sendiri ke nilai 

spiritual, sehingga manusia akan memperoleh keseimbangan mental karena 

keyakinan tersebut”.  Pendapat tersebut menyebutkan bahwa shalat itu sangat 

penting dalam menumbuhkan kedisiplinan, ini mengindikasikan didalam 

melakukan shalat sendiri atau berjamaah terdapat nilai-nilai kedisiplinan yang 

tumbuh atau tertanam, termasuk dalam melakukan shalat dzuhur berjamaah.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penanaman Nilai Kedisiplinan Melalui 

Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah Siswa SMA Negeri 1 Bungku 

Selatan”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini menjadi fokus, 

penelitian  perlu dibatasi. Dengan demikian peneliti membatasi masalah pada 

pembiasaan shalat dzuhur berjamaah dan nilai-nilai kedisiplinan yang 

ditanamkan melalui pembiasaan shalat dzuhur berjamaah Siswa SMA Negeri 

1 Bungku Selatan. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 

a. Bagaimana cara menanamkan pembiasaan shalat dzuhur berjamaah pada 

siswa di SMA Negeri 1 Bungku Selatan? 

b. Nilai kedisiplinan apa  yang ditanamkan melalui pembiasaan shalat dzuhur 

berjamaah? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk :. 

a. Mengetahui cara menanamkan pembiasaan shalat dzuhur berjamaah pada 

siswa di SMA Negeri 1 Bungku Selatan. 

b. Mengetahui nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan melalui pembiasaan 

shalat dzuhur berjamaah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

a. Bagi sekolah  

Menjadi bahan perbandingan bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan 

siswa, sekolah semestinya membiasakan siswa untuk melakukan shalat 

secara berjamaah. 

b. Bagi siswa  

Menjadi bahan pembelajaran untuk siswa agar semakin melaksanakan 

shalat secara berjamaah sehingga nilai kedisiplinan itu terbentuk. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya  

Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu acuan atau referensi 

apabila topik yang dianalisis mempunyai kesamaan dengan penelitian 

penulis..   

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasaional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah 

dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu: “Penanaman 

Nilai Kedisiplinan Melalui Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah Siswa 

SMA Negeri 1 Bungku Selatan” 

a. Penanaman Nilai Kedisiplinan 

Penanaman nilai kedisiplina adalah sebagai nilai-nilai ketataan atau 

disiplin yang ditanamkan kepada suatu individu melalui suatu kegiatan 

agar individu tersebut menaati tata tertib atau aturan yang berlaku baik 

dalam lingkup masyarakat dan sekolah.. Nilai-nilai kedisiplinan yang 

terkandung dalam Shalat Berjamaah antara lain: disiplin dalam kebersihan, 

disiplin dalam waktu, disiplin dalam mengerjakan aturan, latihan 

kepemimpinan, latihan kebersamaan.   

b. Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah 

Pembiasaan shalat dzuhur berjamaah yang dimaksud dalam 

penelitian adalah kiat-kiat atau strategi yang dilakukan agar siswa terbiasa 

melaksanakan shalat dengan kesadarannya sendiri. 

 


