
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan menurut Laksana (2015, h. 167) merupakan upaya yang 

terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar 

berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, 

kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani 

maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi 

sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. 

Pendidikan nasional menurut Jannah (2013, h. 161) berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 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 jawab. 

Sekolah merupakan wadah bagi pemerintah untuk merealisasikan 

Pendidikan Nasional yang diperuntukkan kepada masyarakat. Hal ini 

menjadikan sekolah diharuskan membuat tata tertib untuk mengatur jalannya 

pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Alasan 

sekolah membuat tata tertib karena sekolah mempunyai tugas menjamin 

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan peserta didik.  Dalam 

mensukseskan pendidikan, guru harus mampu menumbuhkan sikap disiplin 

peserta didik, terutama disiplin diri. Pendidik harus mampu membantu peserta 
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didik untuk mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan kesadaran 

perilakunya dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. 

Salah satu cara sekolah dalam membentuk sikap disiplin peserta didik adalah 

melatih dengan pembiasaan kegiatan keagamaan. Hal ini menjadikan 

pendidikan agama Islam sangatlah dibutuhkan untuk menumbuhkan aspek-

aspek sikap dan nilai seperti membentuk sikap disiplin kepada para peserta 

didik.  

Pemerintah telah banyak mengusahakan melakukan perbaikan-

perbaikan agar mutu pendidikan meningkat. Namun demikian, sebuah 

perbaikan itu tidak akan ada artinya jika tanpa adanya dukungan dari lembaga 

pendidikan, guru, peserta didik, dan masyarakat yang turut serta dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam mewujudkan segala hal yang direncanakan agar tercapai dengan 

maksimal dibutuhkan yang namanya kedisiplinan. Adapun pengertian 

kedisiplinan adalah sebagai berikut: 

Menurut Djamarah dalam Isnani & Rifai (2018, h. 10) disiplin adalah 

suatu tata-tertib yang mengatur tatanan kehidupan pribadi dan 

kelompok. Kedisiplinan mempunyai peran penting dalam menciptakan 

tujuan pendidikan. Berkualitas atau tidaknya belajar peserta didik, 

sangat dipengaruhi oleh faktor yang paling pokok yaitu kedisiplinan 

disamping faktor lingkungan baik keluarga maupun sekolah. 

 

Kedisiplinan pada diri peserta didik sangatlah penting, karena menjadi 

salah-satu faktor utama dalam mencapai keberhasilan dan apabila peserta didik 

melakukan pekerjaan dengan disiplin maka semua pekerjaan akan berjalan 

dengan baik. Yang dimaksud disiplin disini adalah kepatuhan untuk 
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menghormati dan melaksanakan suatu sistem atau menaati peraturan dan 

ketentuan tanpa pamrih. 

Ada satu konsep disiplin yang diajarkan oleh agama yaitu disiplin 

dalam salat. Salat itu dapat menanamkan di dalam hati seseorang suatu 

kesadaran adanya kontrol Ilahi, kedisiplinan waktunya juga dijaga, terhadap 

siksaan dan ancaman Allah SWT merasa takut, juga akan bersedia untuk 

mengalahkan sifat-sifat kemalasannya yang telah memperturutkan hawa 

nafsunya juga sifat-sifat lemah manusiawi lainnya. Sehingga hal ini telah 

difirmankan Allah SWT di dalam Al-Qur’an. 

ىَ  آٱتحُل مَ  َهىَٰ  ٱلصََّلوَٰةَ  إِّنَّ  ۖ   ٱلصََّلوَٰةَ  َوأَقِّمِّ  ٱلحكِّتََٰبِّ  مِّنَ  إِّلَيحكَ  أُوحِّ  َعنِّ  تَ ن ح
شَ  رُ  ۖ   َوٱلحُمنَكرِّ  ءِّ آٱلحَفحح َبُ  ٱّللَِّّ  َوَلذِّكح نَ ُعونَ  َما يَ عحَلمُ  َوٱّللَُّ  ۖ   َأكح               َتصح

Terjemahnya:  

 Bacalah kitab (Al-Qur’an) apa yang telah diwahyukan kepadamu 

(Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu 

mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan ketahuilah 

mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah 

yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Qur’ an 

29:45, (Kementrian Agama RI, 2012). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan melakukan salat akan 

mencegah dari perbuatan keji dan mungkar maka siapa saja yang melaksanakan 

salat dengan baik (mengerjakan salat tepat waktu, memahami arti/makna dari 

salatnya dan melaksanakan salat semata-mata hanya untuk Allah bukan karena 

ingin dipuji).  

Adapun pandangan Ali dalam Naim (2017, h,17) mengatakan bahwa 

pada zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku Islam, tetapi melalaikan 

salat dan meremehkannya. Mereka tetap melakukan fahsya (segala perbuatan 
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yang jahat) dan mungkar. Mereka tak sadar bahwa siapa yang meninggalkan 

salat fardu dengan sengaja, maka ia telah ingkar (kafir) dengan nyata.  

Dengan demikian salat adalah asas yang fundamental yang menjadi 

ukuran kualitas Islam dalam diri seseorang. Oleh karena itu salat perlu dipelajari, 

diketahui secara tepat dan dilaksanakan secara teratur, agar manfaatnya dapat 

dinikmati dan dirasakan dengan sungguh-sungguh. Anak yang sejak kecil rajin 

mengerjakan salat sampai besar dalam keadaan bagaimanapun, mereka tidak 

akan lupa kepada Allah, serta selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik 

serta melahirkan sikap pribadi yang disiplin. 

Salat wajib yang dikerjakan dalam waktu yang sudah di tetapkan dapat 

membentuk disiplin yang kuat pada seseorang dan melatih pembinaan disiplin 

diri sendiri. Melaksanakan salat berjamaah pada waktunya, akan menumbuhkan 

kebiasaan secara teratur dan terus menerus melaksanakan pada waktu yang telah 

ditentukan.   

Ada dua macam salat yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu salat wajib 

dan salat sunnah. Salat wajib terdiri dari salat subuh, Zuhur, Asar, Magrib, Isya, 

dan salat Jum’at. Adapun salat sunnah terdiri dari salat sunnah rawatib, witir, 

qiamulail, tarawih, Duha, istikharah, tasbih, hajat, taubat, gerhana, dan salat 

sunnah istisqa. Salat tersebut yang akan mencegah dari perbuatan keji dan 

mungkar.  

 MAN 1 Kendari adalah salah satu sekolah negeri yang 

menyeimbangkan antara ilmu umum dan ilmu agama yang dimana MAN 1 

Kendari memiliki misi “menanamkan nilai-nilai Islam yang berkarakter budaya 
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bangsa dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran sebagai sumber 

kearifan dalam bertindak”. Terdapat banyak kegiatan yang diprogramkan 

sekolah untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang salah-satunya adalah 

program kegiatan salat berjamaah (Zuhur, Asar dan Duha). Peserta didik 

dibiasakan untuk melaksanakan 3 waktu salat ini dengan cara berjamaah agar 

dapat membentuk sikap disiplin pada setiap diri peserta didik. Peneliti 

menggunakan model wawancara dan belum bisa melakukan pengamatan secara 

langsung mengenai kegiatan salat berjamaah, karena disebabkan MAN 1 

Kendari termasuk sekolah yang terdampak pandemi Covid-19 adapun hasil 

wawancara yang dikatakan oleh pak Syarif (selaku guru Pendidikan Agama 

Islam) pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui wawancara telepon menyatakan 

bahwa: 

MAN 1 Kendari telah menyelenggarakan 3 jenis salat berjamaah yaitu 

Zuhur, Asar dan Duha. Kegiatan ini dikoodinir oleh Pembina 

ketakwaan dan anggota OSIS secara khusus juga oleh seluruh pendidik 

di sekolah secara umum, adapun upaya guru untuk mendisiplinkan 

peserta didik untuk mengikuti salat berjamaah dengan cara memberikan 

nilai praktek mata pelajaran fiqih materi salat berjamaah dan salat 

sunnah (Duha), memasukkan pelaksanaan salat berjamaah Zuhur, Asar 

dan Duha dalam tata tertib madrasah jika tidak mengikuti salat 

berjamaah pada waktunya maka akan diberikan sanksi yang edukatif. 

Sekolah juga menjadikan 3 waktu salat ini sebagai salah satu tameng 

untuk mengurangi angka pelanggaran di lingkungan sekolah contoh 

apabila sudah terbiasa melaksanakan salat Duha maka di waktu istirahat 

mereka akan melaksanakan salat Duha dan tidak lagi berkeliaran dan 

menjauhkan peserta didik dari perilaku yang kurang baik seperti 

berbicara kotor, bolos, berkelahi dan merokok. 

 

Salat wajib yang dikerjakan dalam waktu-waktu tertentu dapat 

membentuk disiplin yang kuat pada seseorang dan melatih pembinaan disiplin 

diri sendiri. Melaksanakan salat berjamaah pada waktunya, akan 
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menumbuhkan kebiasaan secara teratur dan terus-menerus melaksanakan pada 

waktu yang telah ditentukan. Salat berjamaah memberikan berbagai 

keistimewaan bagi siapa saja yang menjalankannya, terutama kepada orang 

yang menjalankannya dengan disiplin. Seseorang ingin disiplin maka harus 

membiasakan diri tepat waktu dalam segala aktivitas. Salat merupakan ibadah 

yang mendidik berbagai hal, mulai dari kedisiplinan hingga berkomitmen 

terhadap perbuatan, sikap dan ucapan.  

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pembiasaan salat berjamaah dapat membentuk sikap disiplin peserta 

didik khususnya menaati tata tertib yang ada di sekolah, hal ini dibuktikan 

dengan perilaku sikap disiplin peserta didik semakin baik hal ini dapat dilihat 

dengan berkurangnya jumlah peserta didik yang melakukan pelanggaran. 

Berhubungan dengan salat berjamaah yang mempunyai nilai-nilai 

pendidikan diantaranya adalah kedisiplinan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Implementasi Pembiasaan Salat Berjamaah 

dalam Membentuk Sikap Disiplin Peserta Didik di MAN 1 Kendari tahun 

pelajaran 2021”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan penelitian ini pada: 

1. Implementasi Pembiasaan salat berjamaah di MAN 1 Kendari sebelum dan  

pada saat pandemi covid-19. 

2. Pembiasaan salat berjamaah dalam membentuk sikap disiplin peserta didik 

di MAN 1 Kendari sebelum dan pada saat pandemi covid-19. 
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2.1. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Pembiasaan salat berjamaah di MAN 1 Kendari 

sebelum dan  pada saat pandemi covid-19? 

3. Bagaimana Pembiasaan salat berjamaah dalam membentuk sikap disiplin 

peserta didik di MAN 1 Kendari sebelum dan pada saat pandemi covid-19? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui Implementasi Pembiasaan salat berjamaah di MAN 1 

Kendari sebelum dan pada saat pandemi covid-19. 

2. Pembiasaan salat berjamaah dalam membentuk sikap disiplin peserta didikdi 

MAN 1 Kendari sebelum dan pada saat pandemi covid-19. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

berikutnya.  

2.  Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti 

mengenai pembiasaan salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah serta 

menambah motivasi peneliti untuk melaksanakan salat berjamaah. 
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2) Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi para guru di MAN 1 Kendari dalam mengatasi masalah 

kedisiplinan peserta didik yang terjadi di lingkungan sekolah melalui 

kegiatan salat berjamaah tersebut. 

3) Bagi peserta didik 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi sarana motivasi untuk 

peserta didik agar senantiasa menjalankan ibadah salat berjamaah dalam 

rangka belajar kedisiplinan.  

1.6. Definisi Operasional.  

1. Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara rutin dan terus 

menerus agar menjadi kebiasaan. Pembiasaan yang dimaksud adalah 

pembiasaan pelaksanaan salat berjamaah (Zuhur, Asar dan Duha) dalam 

membentuk sikap disiplin peserta didik sebelum dan pada saat pandemi 

covid-19. 

2. Sikap Disiplin Peserta didik 

Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk 

pada pengawasan. Sikap disiplin peserta didik yang dimaksud pada penelitian 

ini peserta didik menaati tata-tertib yang ada di lingkungan sekolah seperti  

berpakaian rapi, tidak bolos, bersikap jujur, sopan pada setiap orang, tidak 

merokok, tidak mencuri, tidak berkelahi, dan mengikuti kegiatan sekolah 

(patuh melaksanakan ibadah). Serta teratur dalam melakukan pembelajaran 
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daring seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan tugas tepat 

waktu dan datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. 

 

 


