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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Proses modernisasi berjalan terus dan merupakan pertanda yang dianggap 

biasa terdapat disetiap penjuru dunia. Dalam bergelut dengan gejala modernisasi 

tidak jarang manusia kehilangan arah, bahkan kehilangan dirinya sendiri, 

sehingga ia berpegang pada yang tampak baik dari luar dan mengeyampingkan 

nila-nilai mental spiritual yang telah dianut secara turun-menurun.  

Dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia berkembang dengan 

pesat. Pembaharuan-pembaharuan dalam bidang pendidikan seperti pembaharuan 

kurikulum, buku-buku paket, sarana prasarana yang menunjang dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan terus didorong dengan subsidi-subsidi dari 

pemerintah pusat. Namun yang sangat mengkhawatirkan adalah perbaikan media 

pendidikan ini tidak diiringi dengan perubahan yang positif dari perilaku dan 

moral bangsa sehingga timbul kemerosatan moral yang sangat berdampak buruk 

bagi bangsa indonesia. Untuk itulah, sekarang ini pendidikan indonesia tidak 

hanya membutuhkan teori atau meteri ajar yang hanya dikaji dan dimengerti, 

melainkan dibutuhkan pengimplementasian dari teori tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga akan membentuk sebuah dimensi kepribadian dalam meniti 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Dijelaskan pula bahwa 

kondisi lingkungan hidup, apakah itu kondisi social, atau kondisi budaya 

sebagaimana oleh Urei Bronfenbrenner yang menyebutkan : Ecological 
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appraoach to development, sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

kepribadian anak.
1
  

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk 

generasi mendatang. Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia 

berkualitas, bertanggung jawab dan mampu mengantisipasi masa depan. 

Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir, menyertai 

perubahan-perubahan dan perkembangan umat Islam. Selain itu, upaya 

pendidikaan senantiasa mengantar, membimbing perubahan dan perkembangan 

hidup serta kehidupan umat Islam.
2
 Sasaran pendidikan adalah membangun 

karakter, sedangkan tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi 

penampilan atau tindakan.
3
 Oleh karena itu pendidikan karakter dalam sebuah 

lembaga pendidikan sangat penting dan sangat dibutuhkan. 

Perkembangan remaja lebih mudah untuk dipengaruhi dengan 

perkembangan zaman dan teknologi, karena mereka sering bergaul dengan sesama 

remaja bahkan dengan orang dewasa. Dengan semakin seringnya mereka bergaul 

dengan sesama remaja dan dewasa maka pemikiranya akan berdampak pada 

perkembangan jiwanya. Mereka akan gelisah dan semakin resah untuk mencari 

jati dirinya. Apabila perkembangan remaja yang bergejolak itu tidak disertai 

dengan bekal agama yang ada pada dirinya maka akibatnya akan berdampak 

negatif pada dirinya. 

                                                           
1
 S.C. Utami Munandar, Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi, Jakarta, Gunung 

Agung,  2001, h. 133 
2
 M. Natsir Nur, Reformasi Sistem Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Hasan Al-Banna). 

Pekanbaru, Yayasan Riau, 2008, h. 2  
3
Soemarno Soedarsono, Membangun Kembali Jati Diri Bangsa, Jakarta, Elex Media 

Komputindo,  2010, h. 23 
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Peranan agama dalam perkembangan jiwa pada remaja ini sangat penting 

maka harus disertai dengan perkembangan agama yang cukup, supaya emosi yang 

ada pada dirinya dapat dikendalikan dan terkontrol oleh aturan-aturan yang 

mengikat dirinya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan dan makin banyak 

ibadahnya, maka ia akan mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran dalam 

hidupnya. Sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama akan semakin susah 

baginya untuk mencari ketentraman batin.  

Salah satu cara untuk memperdalam jiwa keagamaan yaitu dengan 

melaksanakan shalat. Secara filosofis, ibadah dalam islam tidak semata-mata 

bertujuan untuk menyembah Allah. Sebab, disembah maupun tidak disembah 

Allah tetaplah Allah. Esensi ketuhannan-Nya tidak akan berkurang meskipun 

seluruh manusia dan yang ada dijagad raya ini tidak menyembah Allah dan 

sebaliknya tidak akan bertambah meski seluruh manusia taat beribadah kepada-

Nya. Ibadah merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perintah 

shalat diterimah langsung oleh Rasulullah Saw tanpa melalui perantara. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa adanya sumbangsih shalat terhadap diri seorang muslim, 

dari gerakkan shalatnya dapat diperoleh manfaat kesehatan seperti olaraga fisik 

yang diperlukan untuk kesehatan tubuh dan memelihara dari penyakit.
4
 Shalat 

juga memiliki pengaruh besar dan efektif dalam penyembuhan manusia dari duka 

cita dan kegelisahan. Allah swt berfirman ; 

                       

                                                           
4
 Hilmi Al-Khuldi, Menyingkap rahasia gerakan-gerakan shalat, Jogyakarta, : Diva Press, 

2007, h. 98 
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Artinya :“dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. 

Dan (shalat) itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang 

khusyuk”(Al- Baqarah : 45) 

 

Salah satu insting (watak) dan sifat manusia ialah keluh kesah sedikit 

kesabarannya. Sehingga yang dikecualikan dari sifat keluh kesah ialah mereka 

yang melaksanakan shalat dan tetap mejaga shalatnya tanpa dipengaruhi oleh 

kegemaran atau kejenuhan, kondisi senang atau susah, serta kekayaan atau 

kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki akhlak yang rendah 

kecuali orang-orang memelihara dirinya dengan menjaga shalatnya. 

Sikap berdiri pada waktu shalat dihadapan Tuhannya dalam keadaan 

khusuk, berserah diri pada pengosongan diri dari kesibukan dan permasalahan 

hidup dapat menimbulkan perasaan tenang, damai dalam jiwa manusia serta dapat 

mengatasi rasa gelisah dan ketengan yang ditimbulkan oleh tekanan-tekanan jiwa 

dan masalah  manusia. Allah SWT berfirman : 

 

                        

     

 

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

dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

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

 

Ayat ini menjelaskan bahwa diantara cara agar senantiasa ingat kepada 

Allah SWT agar hati tenang serta mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar 
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diantaranya dengan melaksanakan shalat dhuha. Menurut Khalillurrahman El-

Mahfani shalat dhuha merupakan salah satu shalat yang sangat dianjurkan dan 

shalat dhuha dikerjakan pada pagi hari, yakni dimulai ketika matahari mulai naik 

sepenggalah, sekitar jam 07.00 waktu Indonesia barat hingga menjelang tengah 

hari sebelum masuk waktu zhuhur. 

Melaksanakan shalat dhuha merupakan salah satu upaya untuk 

mewujubkan rasa syukur kepada Allah SWT. Hal ini manusia kebanyakan lupa 

menghadap (Bermuwajahah) atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Allah 

pada pagi hari sebelum memulai aktifitas.
5
  

Shalat dhuha dapat memacu diri untuk mengontrol jiwa agar selalu dekat 

dengan Allah karena Allah sangat dekat kepada para hamba-Nya yang mau dekat. 

Mengerjakan shalat dhuha masuk kategori orang yang mensyukuri segala nikmat. 

Maka apabila selalu mekakukannya, Allah akan melimpahkan segala karunia 

kapada hamba-Nya yang senantiasa mengerjakannya.
6
 

Shalat dhuha merupakan salah satu alternatif ibadah yang dapat 

meningkatkan kecerdasan. Sejatinya, shalat dhuha memang sangat mempengaruhi 

perkembangan kecerdasan seseorang. Utamanya kecerdasan fisikal, emosional 

spiritual, dan intelektual. Hal ini mengingat waktu pelaksanaannya pada awal atau 

ditengah aktifitas manusia mencari kebahagiaan hidup duniawi.
7
  

Menurut Ary Ginanjar, shalat adalah suatu pelatihan yang menyeluruh 

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kejernihan hati dan cara berpikir 

                                                           
5
 M. Khalilurrahman Al Mahfani, Bertambah Kaya Dan Berkah Dengan Shalat Dhuha,  

Jakarta: PT. Wahyu Media, 2015 , h. 38 
6
 Muhammad Makhdlori, Menyingkap Mukjizat Shalat Dhuha, Jogjakarta : Diva Press, 2007 

h. 196-197  
7
 M. Khalilurrahman Al Mahfani, Op.Cit. h. 132 
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seseorang. Shalat akan memberikan suatu peringatan dini dan kesadaran diri akan 

arti pentingnya kejernihan hari dan pikiran, kejernihan pikiran ini akan menjadi 

landasan penting bagi membangun kecerdasan emosi dan spiritual seseorang.
8
 

Dengan demikian shalat dhuha dapat sebagai pembentuk karakter seseorang 

karena waktu pelaksanaan shalat dhuha adalah  pada saat dimana orang mulai 

sibuk beraktivitas pada kehidupan duniawi.   

Sekolah Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru merupakan 

salah satu sekolah yang menerapkan pelaksanaan shalat dhuha untuk para siswa 

dan siswinya guna bertujuan untuk membiasakan diri untuk melaksanakan shalat 

dhuha dan mengharap ridha-Nya Allah SWT. Shalat dhuha ini menjadi salah satu 

aktifitas siswa-siswi di Sekolah Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru, 

salah satu Misi Sekolah Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru yaitu 

“Menghimpun dan mensinergikan sumber daya manusia unggul dalam suatu 

lembaga secara berkesinambungan untuk mencetak pemimpin pemimpin dunia 

yang religius dan mampu mensejahterakan kehidupan dimuka bumi.”
9
 

Pelaksanaan shalat dhuha dilakukan pada pagi hari pukul 09.00 waktu Indonesia 

barat dan dikerjakan sebanyak dua rakaat secara berjamaah. 

Pendidikan ibadah menjadi salah satu orientasi Sekolah Menengah 

Pertama An Namiroh ini dalam meningkatkan pengalaman agama islam sesuai 

ciri khas sekolah yang berbasis Islam. Namun, dalam pelaksanaan shalat dhuha 

siswa atau siswi masih memiliki semangat rendah dalam pelaksanaannya. Hal ini 

dapat dilihat dari gejala –gejala sebagai berikut: 

                                                           
8
 Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emotional dan Spiritual (ESQ), 

Jakarta: Arga, 2001, h. 204 
9
 Kurikulum SMP AN NAMIROH PEKANBARU tahun pelajaran 2017-2018. h. 7  
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1. Masih adanya siswa yang terlambat melaksanakan shalat dhuha  

2. Masih adanya siswa yang kurang motivasi dalam melaksanakan shalat dhuha 

3. Masih adanya siswa yang masih diingatkan untuk melaksanakan shalat dhuha 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti  dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan Shalat Dhuha 

Terhadap Peningkatan Kecerdasan Emosional Siswa Di Sekolah Menengah 

Pertama An Namiroh Kota  Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk menegaskan istilah-

istilah sebagai berikut : 

1.   Shalat dhuha merupakan salah satu shalat sunah yang sangat dianjurkan. 

Waktu pelaksanaanya pada waktu pagi sekitar jam 07.00 waktu Indonesia 

barat hari hingga menjelang waktu zhuhur. Rasulullah SAW selalu 

mengerjakannya dan memberikan tuntunan kepada umatnya agar 

membiasakan shalat dhuha. Shalat dhuha mengandung banyak sekali hikmah 

dan manfaat, mulai dari kemudahan memperoleh rezeki dan urusan, 

kesehatan fisik, hingga kecerdasan intelektual.
10

  

2.   Peningkatan dalam kamus besar bahasa indonesia artinya proses, cara, 

perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Kata dasar dari 

peningkatan adalah tingkat. Peningkatan yang penulis maksud dalam 

                                                           
10

 M. Khalilurrahman Al Mahfani, op.cit. h. 132 
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penelitian ini adalah peningkatan kecerdasan emosional siswa Sekolah 

Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru.   

3.   Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman kemampuan yang dimiliki 

oelh seseorang dalam mengenali emosi, mengelola emosi, motivasi diri, 

mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan.
11

  

  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat penulis identifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Apakah ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan shalat dhuha terhadap 

peningkatan kecerdasan emosional siswa di Sekolah Menengah Pertama An 

Namiroh Kota Pekanbaru ? 

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan shalat dhuha terhadap 

peningkatan kecerdasan emosional siswa di Sekolah Menengah Pertama An 

Namiroh Kota Pekanbaru ? 

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kecerdasan emosional 

siswa di Sekolah Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru ? 

 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang mencangkup kajian ini, maka 

untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis membatasi masalah 

                                                           
11

 Desmita, Psikologi Perkembangan, Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010, h, 

170 
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yang akan diteliti apakah ada pengaruh pelaksanaan shalat dhuha terhadap 

peningkatan kecerdasan emosional siswa di Sekolah Menengah Pertama An 

Namiroh Kota Pekanbaru ? 

 

3. Rumusan masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah : Apakah ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan 

shalat dhuha terhadap peningkatan kecerdasan emosional siswa di Sekolah 

Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian   

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan shalat dhuha terhadap 

peningkatan kecerdasan emosional siswa di Sekolah Menengah Pertama An 

Namiroh Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil-hasil penelitian diharapkan bermanfaat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Secara teorits dapat disajikan sebagai rujukan bagi penelitian lain yang 

akan melakukan kajian lanjutan. 

b. Manambah khazanah ilmu pengetahuan dalam pendidikan secara praktis 
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1.) Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan kwalitas 

beribadahnya dalam shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. 

2.) Bagi sekolah 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi 

sekolah sebagi salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

3.) Bagi penulis 

a.) Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan keguruan dan 

keagamaan 

b.) Untuk menambah pengetahuan dalam pemecahan masalah serta 

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama dibangku perkuliahan. 

 


