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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan satu sarana penting dalam kehidupan setiap 

individu. Dengan adanya pendidikan kita dapat mengetahui potensi dan 

kualitas seseorang. Tidak hanya potensi dan kualitas saja, melainkan baik 

buruknya seseorang juga bisa ditentukan melalui pendidikan. Jika seseorang 

tidak punya pendidikan maka agamanya juga akan buruk, akan tetapi Semakin 

baik dan semakin tinggi pendidikan yang dicapainya, maka semakin baik pula 

agamanya. 

Seperti yang dikatakan Prof. Dr. Zakiah Daradjat dalam buku M. 

Hanafi, bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, fisik maupun 

psikis. Meskipun demikian ia telah memiliki kemapuan (potensi) yang 

bersifat laten. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui 

bimbingan dan pemeliharaan yang intensif lebih-lebih pada usia dini. Pada 

umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan 

latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya.
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Dalam pendidikan agama tentu banyak program-program ibadah yang 

telah dilaksanakan disetiap lembaga pendidikan. Mulai dari membiasakan 

ibadah membaca Al-Qur’an sebelum memulai pelajaran, membiasakan sholat 

sunah dhuha dan juga ibadah sholat dzuhur dan asyar berjamaah.  

Secara bahasa “ibadah” adalah pengabdian, tunduk, dan juga patuh. 

Sedangkan secara terminologi ibadah bisa dikatakan, “satu bentuk ketundukan 

dan kepatuhan atau pengabdian kepada Allah Swt yang dilakukan dengan 

cara-cara tertentu pada waktu tertentu juga”.
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Ibadah merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh setiap individu. 

Ada berbagai macam ibadah yang dapat dilakukan. Namun dalam perspektif 

ini ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah sholat sunnah dhuha. Setiap 

individu yang melakukan ibadah sholat memiliki kualitas yang berbeda-beda. 

Pelaksanaan ibadah sholat bagi yang melaksanakannya dengan kekhusyukan 

akan menambah keimanannya kepada Allah SWT, akan tetapi bagi yang tidak 

melaksanakan dengan tidak khusyu’, tentu ia akan merasa jauh dari Tuhannya. 

Ada beberapa sekolah/madrasah yang sudah merealisasikan 

pelaksanaan ibadah sholat, khususnya sholat dhuha. Di mana, ibadah sholat 

sunah dhuha ini bukan hanya sebagai peraturan saja, melainkan menjadi suatu 

pembiasaan kepada peserta didik agar lebih dekat dengan Tuhannya. Salah 

satu madrasah di Pekanbaru yang menerapkan Sholat dhuha adalah Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru. 

Di madrasah tersebut, sholat dhuha sudah menjadi kebiasaan bagi 

setiap peserta didik. Sehingga para peserta didikpun akan sadar dengan 

sendirinya ketika sudah waktunya melaksanakan sholat dhuha. Mereka akan 

melaksanakan sholat dhuha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh 

madrasah. 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sholat dhuha ialah sholat 

sunat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Pada umumnya, 

setiap individu yang melaksanakan sholat dhuha diniatkan sebagai sarana 

permohonan kepada Rabbnya untuk meminta rezeki agar segala kebutuhannya 

bisa tercukupi.  
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Rezeki yang Allah berikan kepada setiap hambanya tidak selamanya 

berwujud harta atau materi belaka, melainkan segala sesuatu yang bermanfaat. 

Seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, jabatan, kemenangan dan lain 

sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang peserta didik yang ingin 

memperoleh ilmu pengetahuan, salah satu bentuk usahanya adalah dengan 

memohon kepada Allah melalui sholat dhuha dan mereka akan bekerja keras 

untuk meraih apa yang diinginkannya dengan cara belajar dengan sungguh-

sungguh. Setelah peserta didik belajar dengan sungguh-sungguh, seorang 

peserta didik akan merasakan dampak positifnya ketika pada akhir suatu 

pembelajaran. seperti mereka mendapatkan hasil yang memuaskan ketika 

ujian. Dengan demikian, peserta didik akan merasa bahwa kebutuhannya 

tercukupi yaitu dengan adanya hasil belajar mereka dapatkan. 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Tentu peserta didik 

melakukan berbagai cara agar mereka mendapatkan hasil sesuai apa yang 

diinginkannya. Selain mereka belajar dengan sungguh-sungguh, mereka juga 

akan memanjatkan do’a kepada Allah, salah satunya melalui pelaksanaan 

sholat dhuha. Dengan tujuan setiap usahanya akan mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap pada diri 

seseorang sebagai akibat dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Hasil 

belajar memiliki beberapa ranah atau kategori dan secara umum merujuk 

kepada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
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Setelah proses pembelajaran, peserta didik akan memperoleh hasil 

belajar sesuai dengan usaha masing-masing peserta didik selama proses 

belajar. Hasil yang seseorang dapatkan, merupakan sebuah rezeki yang Allah 

berikan berdasarkan usaha seseorang tersebut. Semakin besar usaha untuk 

mencapai keinginannya, maka semakin baik pula hasil yang akan diperoleh. 

Begitu pula dengan pesera didik. Semakin besar usaha untuk meraih hasil 

belajar yang maksimal, maka semakin baik pula hasil belajar yang akan 

diperolehnya. Karena hasil belajar juga merupakan salah satu bentuk rezeki 

yang Allah berikan kepada setiap peserta didik sesuai dengan usahanya. 

Dengan memperbanyak sholat dhuha, bisa membangkitkan semangat 

kita yang loyo menjadi penuh gairah dan energi. Kemudian jiwa kita mampu 

menggerakkan hati ini menjadi tenang bahwa usaha kita akan mendapatkan 

kelancaran dan penuh berkah.
4 

Dengan demikian, Sholat yang dilakukan 

dengan khusyu’, dalam arti konsentrasi penuh dengan menghadirkan pikiran, 

perasaan dan hati di dalam diri, seiring dengan bacaan lidah, sementara dua 

mata fokus ke tempat sujud.
5
 Sholat yang demikian tentu akan menghasilkan 

efek positif pada diri seseorang yang melakukannya. Sebagaimana 

pelaksanaan sholat dhuha di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru, 

secara keseluruhan peserta didik melaksanakan sholat dhuha dengan baik. 

Mereka melaksanakan sholat dhuha sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh 

Madrasah, dan mereka juga sudah mengetahui bagaimana tata cara 

pelaksanaan sholat dhuha yang baik dan benar.  
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Selain peserta didik melaksanakan sholat dhuha dengan baik dan benar, 

peserta didik pun setelah sholat dhuha mereka memanjatkan do’a kepada Allah 

dengan sungguh-sungguh. Dengan tujuan agar Allah senantiasa membukakan 

pintu hatinya, dan melapangkan hatinya agar mereka mudah untuk menerima 

pelajaran atau ilmu pengetahuan dari setiap guru yang mendidiknya, dan mereka 

juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian, seharusnya 

peserta didik yang sudah melaksanakan sholat dhuha dengan baik dan benar, 

peserta didik mudah menerima ilmu pengetahuan dari gurunya. Agar hasil belajar 

yang diperolehnya juga akan maksimal. Namun pada kenyataannya, meskipun 

seluruh peserta didik telah melaksanakannya dengan baik, masih ada peserta didik 

yang memperoleh nilai di bawah kkm. 

Setelah penulis melakukan studi pendahuluan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 3 Kota Pekanbaru, dan berdasarkan latar belakang di atas, seluruh peserta 

didik sudah melaksanakan sholat dhuha setiap hari dengan baik dan benar. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa gejala sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Sholat Dhuha 

a. Peserta didik mampu melakukan gerakan-gerakan sholat dhuha 

b. Peserta didik mampu melafadzkan bacaan-bacaan surah yang disunnahkan 

dalam sholat dhuha 

c. Peserta didik mampu membacakan do’a setelah sholat dhuha 

Berdasarkan gejala pelaksanaan sholat di atas, dapat dilihat bahwa 

pelaksanaan sholat dhuha siswa sudah baik. Namun pada hasil belajar, penulis 

masih menemukan gejala sebagai berikut: 
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2. Hasil Belajar  

a. Masih ada peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM 

(Ketuntasan Kriteria Minimum) 

b. Masih ada peserta didik yang belum bisa menjawab soal latihan yang 

diberikan oleh guru  

c. Masih ada peserta didik yang belum mampu presentasi di kelas ketika 

diberikan tugas oleh guru 

d. Masih ada peserta didik yang belum tuntas mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Pelaksanaan Sholat Dhuha Dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Sholat dhuha 

Sholat dhuha adalah sholat yang dilakukan pagi hari antara pukul 

07.00 hingga 10.00 waktu setempat. Jumlah roka’at sholat dhuha minimal 

dua roka’at dan maksimal dua belas roka’at dengan satu salam setiap dua 

roka’at.
6
 Sholat Dhuha yang dimaksudkan dalam judul ini adalah 

pelaksanaan sholat dhuha yang dilakukan setiap hari di madrasah tersebut 

yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam menuntut ilmu. 
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2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 

kognitif maaupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik 

setelah mengikuti proses belajar mengajar.
7
 Hasil belajar yang 

dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang diperoleh setelah peserta didik 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini 

yaitu: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan sholat dhuha di MTs Negeri 3 Kota 

Pekanbaru? 

b. Bagaimanakah hasil belajar siswa di MTs Negeri 3 Kota Pekanbaru? 

c. Apakah ada hubungan pelaksanaan sholat dhuha dengan hasil belajar 

siswa di MTs Negeri 3 Kota Pekanbaru? 

d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa di 

MTsN 3 Kota Pekanbaru? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat terbatasnya kemampuan dan kesanggupan penulis 

untuk meneliti masalah-masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu 
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penulis batasi masalah yang akan diteliti. Adapun masalah yang akan 

penulis teliti hanya pada masalah hubungan pelaksanaan sholat dhuha 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis mendapatkan 

rumusan masalah yaitu Apakah ada hubungan pelaksanaan sholat dhuha 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di MTs Negeri 3 

Kota Pekanbaru. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui hubungan 

antara pelaksanaan sholat dhuha dengan hasil belajar siswa di MTs Negeri 

3 Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

a) Kegunaan Ilmiah 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan tugas akhir 

penulis di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

sekaligus memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 
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b) Kegunaan Praktis 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat membantu menambah wawasan 

peneliti sebagai calon guru. 

2. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan agar siswa dapat termotivasi 

dalam meningkatkan pelaksanaan sholat dhuha 

3. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bahwa antara pelaksanaan sholat dhuha di pagi hari yang menjadi 

kebiasaan di madrasah itu ada hubungannya dengan peningkatan 

hasil belajar siswa tersebut. 

4.  Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pelaksanaan sholat dhuha dan juga meningkatkan mutu 

pendidikan dan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari 

peningkatan hasil belajar siswa.  

 

 

 

 

 


