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BAB II  

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Sholat Dhuha 

a. Pengertian Sholat Dhuha 

Sholat dalam bahasa Arab berarti Doa memohon kebajikan dan 

pujian, sedangkan secara hakekatnya mengandung pengertian berharap 

hati (jiwa)kepada Allah dan mendatangkan hatikepada-Nya, serta 

menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kesabaran-Nya dan 

kesempurnaan kekuasaan-Nya. 

Secara dimensi Fikih Sholat adalah beberapa ucapan atau 

rangkaian ucapan dan perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada 

Allah, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.
8
 

Sholat merupakan sarana memohon pertolongan seorang 

hamba kepada Tuhannya. Sentot Haryanto mengemukakan dalam 

bukunya bahwa kebutuhan manusia ada yang bersifat fisik, misalnya 

makan, minum, pakaian, tempat tinggal, seksual; kebutuhan psikis 

misalnya rasa aman, kasih sayang, rasa sukses, keberhasilan dan 

sebagainya; kebutuha sosial, yaitu kebutuhan akan kehadiran orang 

lain, dan kebutuhan religius. Tatkala salah atau beberapa kebutuhan 

itu tidak terpenuhi, maka akan timbul penyakit. Pada saat mengalami 

gangguan, manusia membutuhkan sarana untuk mengatasi 

permasalahan, salah satu sarana yang diberikan oleh Allah adalah 

lewat Sholat.
9
 

 

Islam dengan keteguhan iman kepada Allah, memberikan jalan 

keluar kepada masalah kemanusiaann. Iman kepada Allah adalah 
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upaya mewarnai kehidupan dengan kelapangan, kejayaan, dan 

ketenangan batin. Hanya iman kepada Allah yang mampu memberikan 

jalan kehidupan dunia yang lebih baik, secara fisikal maupun 

psikologikal. Jalan inilah yang membawa seorang mukmin menjadi 

tenang dan memiliki kesehatan mental. Iman menjadikan seorang 

mukmin berjaya sukses dalam meraih kehidupan fisiknya di dunia.  

Kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, keberuntungan dan 

kesehatan mental sangat ditentukan oleh terpeliharanya fitrah Allah 

SWT yang diberikan kepada manusia sejak lahir.fitrah tersebut tidak 

lain adalah ketauhidan, beribadah, bertaat, bertawaddhu’, dan 

mengikuti jalan hidup yang telah digariskan untuk manusia maupun 

yang telah dijelaskan di dalam sunnah Nabi SAW.
10

 

 

Dalam terminologi Islam, kata fitrah keimanan adalah esensial 

sebagai kondisi psikologi umat. Dimana orang-orang yang beriman 

orang yang dekat dengan Tuhannya. Keimanan yang dimaksudkan 

adalah keimanan yang hidup dan esensial dari diri. Manusia terdiri 

dari ruh, jiwa dan raga.
11

 

 

Dengan demikian, semakin manusia beribadah kepada Allah 

maka akan semakin banyak pula kemenangan keberhasil dan lain 

sebagainya yang akan diperoleh manusia setelah mereka 

melaksanakan proses ibadah tersebut. Salah satu bentuk beribadah 

manusia kepada Allah salah satunya adalah dengan melaksanakan 

sholat. Baik itu dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat 

sunnah yang dimaksudkan disini adalah melaksanakan sholat sunnah 

dhuha. 
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Kata dhuha itu terdapat dalam Qur’an diantaranya Qur’an 

Surah Thaha ayat 119, dan Asy-Syams ayat 1. Kata dhuha di artikan 

sebagai “pagi hari”, atau sebagai “panas sinar matahari” (QS 

Thaha:119), dan “sinar matahari di pagi hari” (QS Asy-Syams: 1).
12

 

Maksud dari “sinar matahari pada waktu dhuha berbeda 

dengan sinarnya pada waktu tengah hari atau senja hari. Terpaan 

sinarnya memberikan kehangatan, kebugaran, kenyamanan, dan 

kesehatan. Matahari mampu mengusir kemalasan dan kelembaman, 

seklaigus menggeliatkan semangat kehidupan.
13

 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, sholat sunnah 

dhuha adalah sholat yang dilakukan ketika matahari naik sepenggalah. 

Dalam buku Ust Syaifurrahman El-Fati juga di jelaskan bahwa sholat 

dhuha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi atau 

waktu dhuha, yakni ketika matahari naik setinggi tombak atau naik 

sepenggalah.
14

 

 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan 

sholat dhuha hanya bisa dilakukan ketika pagi hari yaitu ketika 

matahari naik setinggi tombak atau naik sepenggalah. Selain dari pada 

waktu tersebut, sholat dhuha tidak dapat dilaksanakan. 

b. Hukum Sholat Dhuha 

 Sholat dhuha adalah ibadat yang disunnatkan. Karena itu 

barang siapa yang menginginkan pahalanya, baiknya mengerjakan dan 

kalau tidak, tidak ada halangan pula meninggalkannya. 

Dari Abu Sa’id r.a : 

ٌَ كَ  ََلَ َٕ قهَىََ َت َاَحَ ٓ َعَهدَ ي ََل ََلَ َٕ قهَىََ َت َىَحَ حَ ىَانضَ ه َصَ يهََىَ ه َسَ َٔ ََّ يَ ه َعَ َىَللاهَه َصَ َا َل 

آ َيَ ه َصَ يهَ  
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 Rasulullah Saw,َ selalu sholat dhuha sampai-sampai kita mengira 

bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, tetapi kalu sudah 

meninggalkannya sampai-sampai kita mengira bahwa beliau tidak 

pernah mengerjakannya. (HR. Turmudzi).
15

 

 
c. Waktu Pelaksanaan Sholat Dhuha 

Sholat dhuha merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat 

dianjurkan Rasulullah Saw. pelaksanaan ibadah sholat dhuha tidak 

jauh berbeda dengan sholat-sholat lainnya, hanya saja berbeda pada 

waktu dan jumlah rakaatnya, yaitu minimal dua rakaat hingga delapan 

rakaat atau duabelas rakaat. 

Secara klasik, permulaan masuknya waktu dhuha bisa diketahui 

dengan mengamati ketinggian matahari pada saat pagi yang cerah. 

Waktu dhuha dimulai ketika ketinggian matahari disebelah timur 

sudah mencapai kira-kira setinggi satu tombak, yakni setelah beberapa 

saat matahari terbit. Berikut keterangan dari Rasulullah Saw yang bisa 

dijadikan dasar penentu pelaksanaan sholaat dhuha.  

“Ali bin Abi Thalib ra. Berkata, Rasulullah Saw Sholat dhuha 

pada saat (ketinggian) matahari disebelah timur sama dengan 

ketinggiannya pada waktu sholat Asyar di sebelah barat.” (HR 

Ahmad).
16

 

 

Begitu pula Akhmad Muhaimin Azzet mengemukakan bahwa 

sholat dhuha sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu dhuha, yakni 

matahari sudah naik kira-kira setinggi tombak sampai menjelang 

waktu dzuhur. Apabila diukur dengan jam, kira-kira pukul tujuh pagi 

sampai dengan pukul sebelas siang.
17
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d. Cara melaksanakan sholat dhuha 

Berkenaan tata cara pelaksanaannya, sholat dhuha dilakukan 

dua rakaat dan memberikan salam di setiap akhir dua rakaat tersebut.
18

 

Melaksanakan sholat dhuha sama dengan sholat wajib, tata cara sholat 

dhuha adalah sebagai berikut:
19

 

1) Berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat dhuha. 

2) Setelah berwudhu, kemudian berniat dalam hati atau lisan. Lalu 

meyakinkan diri bahwa sholat dhuha yang akan dilaksanakan 

ditujukan hanya kepada Allah Swt. 

3) Membaca do’a iftitah 

4) Membaca surah Al-Fatihah 

5) Membaca surah yang yang dianjurkan, yakni surah Asy-Syams 

6) Rukuk dan membaca do’a tasbih tiga kali atau yang sering dibaca 

ketika sholat wajib 

7) I’tidal dan membaca bacaan i’tidal. 

8) Sujud pertama sambil membaca tasbih tiga kali atau bacaan sujud 

yang lain 

9) Duduk diantara dua sujud 

10) Sujud kedua dan membaca tasbih tiga kali, sama seperti pada posisi 

sujud yang pertama 

11) Kemudian berdiri untuk mendirikan rakaat kedua 

12) Membaca surat Al-fatihah 

13) Membaca surah Al-lail 

14) Ruku‟ seperti pada rakaat pertama 

15) I‟tidal seperti rakaat pertama 

16) Sujud seperti pada rakaat pertama 

17) Duduk diantara dua sujud dan mebaca do’a seperti rakaat pertama 

18) Sujud kembali dan membaca bacaan sujud 

19) Tasyahud akhir 

20) Salam 

 

 Setelah melaksanakan sholat dhuha, ada do’a tersendiri pada 

pelaksanaan sholat tersebut. Do’a sholat dhuha adalah sebagai berikut: 
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َُّقْدَرُتَك،ََّواْلُقْدرَةَََّّقُ و ُتَك،ََّواْلُقو ةَََََّّجَاُلَك،ََّواْلََْمالََّّبَ َهاُءَك،ََّواْلبَ َهاءَََُّّضَحاُءَك،َّالضَُّحآءَََِّّان ََّّاَللُهم َّ
ََّكانََََّّّوِانََّّفََأْخرِْجوََُّّْااَلْرضََِّّفَََّّكانََََّّّوِانََّّفَأَْنزِْلوََُّّالس َمآءََِِّّفََِّّرْزِقىََّكانَََِّّّانََّّاَللُهم ََِّّعْصَمُتَك.ََّواْلِعْصَمةََّ

ْرهَََُّّحَراًماََّكانََََّّّوِانََّّفَ َيسِّْرهََُُّّمَعس ًرا ََّوقُ و ِتكَََّّوََجَاِلكَََّّوبَ َهاِءكََُّّضَحاِءكََِِّّبَقََِّّّفَ َقرِّبْوََُّّبَِعْيًداََّكانََََّّّوِانَََّّفَطهِّ
 الص اِِلِْيََِّّعَباَدكَََّّمآاَتَ ْيتََّّآِتِنَََّّْوُقْدَرِتكَّ

Artinya: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu 

dhuha-Mu, keagungan adalah keagunan-Mu, keindahan 

adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, 

penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila 

rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila 

berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar 

mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh 

dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu 

(Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau 

datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”.
20

 

 

e. Manfaat sholat dhuha 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pokok dari manfaat sholat 

dhuha ini adalah sholat permohonan rezeki kepada Allah Swt. Namun 

dalam kaitannya, rezeki di sini tidak hanya bersifat materi tetapi juga 

rezeki berupa materi dan non materi.  

Dalam pelaksanaan sholat dhuha, ada berbagai macam manfaat. 

Diantaranya yaitu “sholat dhuha di awal hari, menjanjikan tercukpinya 

kebutuhan orang tersebut di akhir hari. Dari salah satu manfaat sholat 

dhuha ini adalah janji Allah pada setiap mukmin yang tekun 

melaksanakan sholat dhuha untuk mencukupi apa yang menjadi 

kebutuhannya. Tekun dalam artian tidak hanya semata-mata rajin 

melaksanakan sholat dhuha melainkan juga karena kekhusyu’an dan 

ketekunan dalam melaksanakan sholat dhuha.  
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Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadits qudsi 

(hadis yang maknanya dari Allah namun redaksinya dari Nabi). 

Rasulullah Saw bersabda:
21

 

حدثناَّأبوَّجعفرَّالسمناينَّحدثناَّأبوَّمسهرحدثناَّامسعيلَّبنَّعياشَّعنَِّبريَّ
بنَّسعدَّعنَّخليدَّبنَّمعدانَّعنَّجبريَّبنَّنفريَّعنَّأيبَّالدرداءَّأوأيبَّذرَّعنَّ
رسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّعنَّاهللَّعزَّوجلَّأنوَّقالَّ:َّابنَّادمَّ!َّاركعَّ

َّاخرهَّأكفكيلَّمنَّأولَّالنهارَّأربعَّركعاتَّ
Abu Ja‟far As-Simnani menceritakan kepada kami, Muhamman 

bin Al-Husain memberitahukan kepada kami, Abu Mushir 

memberitahukan kepada kami dari bahir bin Sa‟ad, dari khalid bin 

Ma‟dan, dari Jubair bin Nufair, dari Abu Darda‟ dan Abu Dzar, dari 

Rasulullah Saw, dari Allah Azza Wajalla yang telah berfirman: “hai 

Ibnu Adam,! Ruku‟lah (sholatlah) untuk-Ku empat rakaat dipermulaan 

siang, maka Aku cukupi engkau sampai akhir siang”.
22

 (shahih: Ta‟liq 

Ar-Raghib „1/236) 

 

Kemudian keterangan hadits selanjutnya yang berkaitan dengan 

manfaat sholat dhuha adalah sebagai berikut. 

َّاهللَّ ََّرُسْوَلَّاهلِلََّصَلىَّاهللََّعَلْيِوَّوسلمَّقالَّ:َِّان  َعْنَُّعْقَبَةَّْبِنََّعاَِّمٍرََّاْلُْْهِِنَّاَن 
َِِّبِن َّ َُّأْكِفَك َّرََكَعاٍت َّبَِأْربَِع َّالن  َهاِر َّأَو َل َّاَْكِفِِن َّاََدَم َّْبَن َّيَا َّيَ ُقْوُل ََّوَجل  َعز 

ََّاِخرَيَ ْوِمكَّ
Artinya:  Dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa Rasulullah Saw, 

berkata, “Allah berfirman, „wahai anak adam, Sholatlah 

untuk-Ku empat rakaat pada awal hari, maka aku akan 

mencukupi kebutuhanmu (sebagai ganjaran) pada sore 

harinya‟.”(Shahih AL-Jami’:4339). 

 

Dalam hadits terakhir ini ada kata akfini yang secara harfiah 

berarti “cukupilah aku” merupakan kata al-musyarakah atau timbal 
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balik dengan kata ukfika yang bearti “aku cukupi kamu”.
23

 Dari ke dua 

hadits di atas, ke dua kata musyarokah tersebut mengindikasikan 

persyaratan dan keniscayaan yakni persyaratan bagi setiap hamba 

untuk melaksanakan sholat dhuha atau sholat empat rakaat di waktu 

pagi sebagai persembahan untuk Allah dan keniscayaan Allah untuk 

memenuhi kepada hambanya di sore hari atau ahir hari, semua itu 

sebagai balasan Allah kepada hamba-Nya atas persembahan di pagi 

hari itu. 

Dalam redaksi kalimat “aku cukupi kamu” “cukupilah aku” ini 

merupakan suatu isyarat atau janji Allah untuk mencukupi kebutuhan 

setiap hamba-Nya yang senang melaksanakan sholat sunnah dhuha di 

awal harinya dengan khusyu’. Pemberian kecukupan yang Allah beri 

bisa terwujud dalam berbagai bentuk, tidak hanya terbatas pada 

pemberian rezeki yang bersifat materi tetapi juga kecukupan rezeki 

yang bersifat non materi, juga yang berkaitan dengan pendidikan 

maupun non pendidikan. Misalnya Allah hilangkan rasa jemu 

seseorang ketika ia sedang belajar, dan Allah menggantinya dengan 

rasa kebermaknaan.  

Sebagaimana yang dikatakan Sabil El-Ma’rufie bahwa dengan 

sholat dhuha bisa membangkitkan semangat kita yang loyo menjadi 

penuh gairah dan energi. Kemudian jiwa kita mampu menggerakkan 

hati ini menjadi yakin dan tenang bahwa usaha kita akan mendapatkan 

kelancaran dan penuh berkah.
24
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Dengan demikian seorang peserta didik yang rutin 

melaksanakan sholat dhuha maka ia juga akan senantiasa semangat 

dalam melaksanakan suatu aktivitas. Terlebih lagi dalam proses 

pembelajaran. Peserta didik yang sudah terbiasa melaksanakan sholat 

dhuha dan memanjatkan do’a secara khusyu‟ kepada Allah, maka 

Allah akan melapangkan hatinya agar peserta didik senantiasa mudah 

menerima ilmu pengetahuan dari guru dan peserta didik juga akan 

lebih tergerak hatinya atau termotivasi untuk melaksanakan proses 

pembelajaran.  

Sebagaimana Khairunnas Rajab menjelaskan dalam bukunya 

bahwa, Efektivitas ibadah dalam Islam sangat menentukan kwalifikasi 

diterima atau tidaknya ibadah. Thaharah adalah syarat mutlak dalam 

beribadah. Seorang individu yang sholat tanpa wudhu’, tidak diterima 

ibadahnya, karena tidak memenuhi kwalifikasi. Setiap individu yang 

ingin melakukan aktifitas ibadah, maka terlebih dahulu yang harus 

difahaminya adalah persyaratan ibadah, untuk kemudian 

dilengkapinya dengan syarat intrinsik yaitu keikhlasan.
25

 

 

Kemudian, selain dari pada Allah menghilangkan raja jenuh 

ketika belajar, Allah juga memberi kecukupan dengan cara 

menjaganya dari kejahatan atau perbuatan yang sia-sia, dengan 

demikian kita akan senantiasa melakukan suatu aktifitas yang lebih 

bermakna dalam kehidupan sehari-hari. 

Pagi hari (waktu dhuha) merupakan saat kondisi fisik dan 

mental sedang dalam keadaan prima. Dalam keadaan seperti itu, 

umumnya seseorang memiliki banyak energi dan siap melakukan 

berbagai aktifitas dan pekerjannya.  
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Sebagaimana di jelaskan dalam buku Hasan Ayub, sholat 

dhuha adalah sholat yang dilakukan pagi hari yang dianjurkan. Pahala 

sholat dhuha besar disisi Allah Swt, Rasulullah Saw mengerjakannya 

dan menganjurkan untuk dikerjakan. Rasulullah Saw menjelaskan, 

“siapapu yang sholat dhuha empat rakaat dipermulaan hari, maka 

Allah akan memberinya kecukupan dipenghujung hari. Rasulullah 

menjelaskan juga bahwa sholat dhuha sama seperti tiga ratus enam 

puluh sedekah”.
26

 

 

Penjelasan ini masih sangat berhubungan dengan kedua hadits 

di atas, yaitu tentang manfaat sholat dhuha. Yang mana ketika sholat 

dhuha itu dilaksanakan di pagi hari dengan khusyu’, maka Allah akan 

senantiasa mencukupi kebutuhannya di sore hari atau akhir harinya.  

Manusia banyak yang tertuntut untuk mencukupi segala 

kebutuhannya melalui usaha susah payah dan kerja keras. Seperti 

halnya seorang siswa yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, tentu 

ia akan bekerja keras untuk mendapatkan hal tersebut. Mereka akan 

semangat dalam belajar, berdo’a atau melaksanakan ritual ilahi dan 

dalam diri mereka akan ada dorongan atau motivasi untuk 

mendapatkan apa yang diinginkannya. 

Dalam hal ini, salah satu bentuk ritual ilahi yang berkaitan 

dengan kebutuhan manusia yang harus dicukupi sepanjang hari salah 

satunya adalah sholat dhuha. Anjuran sholat dhuha pada dasarnya 

merupakan  bentuk kasih sayang Allah agar setiap hamba-Nya 

terpelihara dari kondisi-kondisi terbaik. jika pelaksanaan sholat dhuha 

dalam satu hari pada waktu pagi dapat memberi kecukupan pada sore 
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hari atau ahkir hari, maka pelaksanaan sholat dhuha setiap hari akan 

memberikan kecukupan di sepanjang hari.  

Melalui rutinitas pelaksanaan sholat dhuha, mereka yang 

bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut, maka Allah 

akan memberikan petunjuk dalam meraih rizekinya. Misalnya Allah 

membukakan jalan keluar dari rintangan dan halangan yang mereka 

hadapi, memudahkan mereka memperoleh pengetahuan atau ilmu, 

memperoleh kemenangan atau hasil, memberi kelancaran untuk setiap 

urusan dan lain-lain.
27

 

 

Semua yang dijelaskan di atas merupakan bentuk-bentuk 

kecukupan Allah yang diberikan kepada setiap hambanya yang 

melaksanakan sholat dhuha setiap hari di pagi hari. Ketika seseorang 

memiliki kebutuhan kemudian memohon kepada Allah untuk 

memenuhi dan mencukupi kebutuhan tersebut, maka dengan perkenan-

Nya, kebutuhan-kebuutuhan itu akan terpenuhi dan mereka merasa 

puas dengan apa yang telah didapatkannya. 

Kepuasan sejati yang didapat dengan mendekatkan diri kepada 

Allah akan menghilangkan penyakit mental. Ketika seseorang 

mendapatkan kepuasan dengan meningkatkan diri, jiwa didamaikan. 

Terjadi berbagai perubahan dari keraguan menuju keimanan, 

penolakan menuju pengetahuan, ketidakpedulian menuju pengingatan, 

dosa menuju pertobatan, kemunafikan menuju kemurnian, kepalsuan 

menuju kebenaran, kebanggaan menuju kesederhanaan, malas menuju 

rajin, dan kesombongan menuju kerendahan hati. Dengan mengingat 

Allah, tempat berasal dan tempat kembali, jiwa mendapatkan 

kegembiraan, kebahagiaan dan kenyamanan.
28

 

 

Manfaat sholat dhuha, selain dari menjanjikan tercukupinya 

kebutuhan orang tersebut di akhir hari, sholat dhuha juga dapat 

melapangkan hati seseorang dalam segala hal.
29

 Jadi, jika dikaitkan 
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dalam pendidikan, seorang peserta didik yang rajin melaksanakan 

sholat dhuha, ia akan mudah menerima ilmu pengetahuan dari guru, 

dan peserta didik akan senantiasa memiliki semangat untuk melakukan 

suatu aktifitas pembelajaran, juga peserta didik akan tergerak hatinya 

atau termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran dengan efektif.  

Selain manfaat-manfaat sholat dhuha yang telah penulis 

kemukakan di atas, masih ada menfaat atau hikmah yang lain dari 

pelaksanaan sholat dhuha, diantaranya adalah: 

1) Sholat dhuha memiliki nilai seperti nilai amalan sedekah yang 

diperlukan oleh 360 persendian tubuh manusia dan orang yang 

melaksanakannya akan memperoleh ganjaran pahala sejumlah 

persendian. 

2) Sholat dhuha bisa membuat orang yang melaksanakannya (atas izin 

Allah) meraih keuntungan dengan cepat. 

3) Orang yang melaksanakan sholat dhuha mendapatkan pahala 

“sebesar ibadah umrah”.
30

 

 

2. Hasil belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Penilaian hasil belajar peserta didik merupakan sesuatu yang 

sangat penting dan strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan 

penilaian hasil belajar maka dapat diketahui seberapa besar 

keberhasilan peserta didik telah menguasai kompetensi atau materi 

yang telah diajarkan oleh guru. 

Hamalik dalam buku Kunandar menjelaskan bahwa hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

dan sikap-sikap serta kemampuan peserta didik. Kemudian Sudjana 
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berpendapat bahwa hasil belajar adalah kemampaun-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya.
31

 

 

Ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, tentu ia akan 

bekerja keras agar keinginannya bisa terwujud. Hal ini juga berlaku 

bagi siswa, di mana mereka akan berusaha sekuat tenaga belajar untuk 

meraih prestasi yang baik di sekolahnya. Siswa yang demikian 

biasanya memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk terus belajar agar 

mendapat apa yang diinginkan.  

b. Jenis-jenis hasil belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tuujuan pendidikan, 

baikk tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klarifikasi hasil belajar dari Nyamin Bloom yang secara garis 

besarmembaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotoris.
32

 

1) Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikaksi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
33

 

Dengan demikian hasil belajar pada ranah kognitif ini 

sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap peserta didik. 

a) Tipe hasil belajar (pengetahuan) 

Tipe hasil belajar pengetahuan termasuk kognitif tingkat 

rendah. Namun tipe hasil belajar ini menjadi prasaratbagi tipe 
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hasil belajar berikutnya. Hafal menjadi prasarat bagi 

pemahaman. 

b) Tipe hasil belajar (pemahaman) 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan 

adalah pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susunan 

kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, 

memberi contoh lain dari yang telah diicontohkan atau 

menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. 

c) Tipe hasil belajar (aplikasi) 

Aplikasi adalah penggunaan abstrraksi pada situasi kongkret 

atau situasi khusus. Abstrraksi tersebut mungkin berupa ide, 

teori atau petunjuk teknis. Menerapkan abstraksi ke dalam 

situasi baru disebut aplikasi. 

d) Tipe hasil belajar (analisis) 

Analisis adalah usaha memilih suatu integritas menjadi unsur-

unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan satu 

susunannya. Analisis merupakan kecakapan yang kompleks 

yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. 

e) Tipe hasil belajar (sintesis) 

Berpikir sintesis merupakan salah satu terminal untuk 

menjadikan orang lebih kreatif. Berpikir kreatif merupakan 

salah satu hasil yang hendak dicapai dalam pendidikan. 

Seseorang yang kreatif sering menemukan atau menciptakan 

sesuatu. 

f) Tipe hasil belajar (evaluasi) 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu 

yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, 

pemecahan, metode, dan materil. Dilihat dari segi tersebut 

maka dalam evaluasi perlu adanya suatu kriteria atau standar 

tertentu.
34

 

 

2) Ranah afektif 

Ranah affektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap 

seseorang bisa diramalkan perubahan-perubahannya, apabila 

seseorang telah menguasai bidang kognitif tingkat tinggi. Ada 

kecenderungan bahwa prestasi belajar tingkat afektif kurang 

mendapat perhatian guru. Tipe prestasi belajar afektif tampak 

pada siswa dalam bertingkah laku, seperti atensi atau perhatian 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru 

dan teman, kebiasaan belajar dan lain-lain.
35
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3) Ranah psikomotoris 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Ada enam 

macam tingkatan keterampilan, yakni: 

a) Gerakan refleks (keteampilan pada gerakan yang tidak sadar) 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c) Kemampuan perseptual 

d) Kemampuan dibidang fisik 

e) Gerakan-gerakan skill 

f) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-

decursive seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.
36

 

 

3. Hubungan Pelaksanaan Sholat Dhuha Dengan Hasil Belajar  

Pelaksanaan merupakan suatu proses atau perbuatan 

melaksanakan. Pelaksanaan sholat dhuha hanya dapat dilaksanakan ketika 

matahari sudah naik sepenggalah. Selain dari waktu itu maka tidak bisa 

dikatakan sholat dhuha.  

Banyak sekolah atau madrasah yang sudah merealisasikan 

pelaksanaan sholat dhuha setiap hari. Salah satunya adalah Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru. Yang mana tujuan diadakann 

pelaksanaan sholat dhuha di madrasah ini adalah agar peserta didik 

menjadi terbiasa  melaksanakan sholat dhuha dan dengan sholat dhuha 

akan membuat fikiran dan hati menjadi jernih dan memberikan pengaruh 

positif dalam aktifitas proses pembelajaran. Dengan hati dan fikiran yang 

jernih, maka peserta didik akan tergerak hatinya atau termotivasi untuk 

melaksanakan proses pembelajaran.  
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Dalam dunia pendidikan juga akan memperoleh hasil pada akhirnya. 

Seorang peserta didik yang ingin mendapatkan hasil belajar yang maksimal 

tentu ia akan belajar dengan sungguh-sungguh, selain itu mereka juga akan 

memohon do’a kepada Allah salah satunya melalui pelaksanaan sholat dhuha 

setiap hari. Dengan demikian peserta didik akan mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan menjadi keberhasilan peserta didik 

tersebut.  

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam bukunya bahwa, “dan permulaan 

sholat dhuha itu ialah diwaktu matahari sudah naik kira-kira sepenggalah 

dan berakhir di waktu matahari lingsir, tetapi disunatkan mengundurkannya 

sampai matahari agak tinggi dan panas terik”.
37

 

Sebagaimana kita ketahui selama ini manfaat dari sholat dhuha ini 

adalah sebagai pintu rezeki, bagi yang melaksanakannya dengan khusyu‟ dan 

semata-mata karena Allah, namun siapa yang hanya melaksanakan sholat 

sholat dhuha tidak semata-mata karena Allah atau karena ingin dipandang 

alim oleh sesamanya, maka kecil kemungkinan Allah akan membukakan pintu 

rezeki baginya.  

Sebagaimana hadits dari Nuwas bin Sam’an ra, bahwa Nabi Saw 

bersabda:  

كَ ف َكَ أ ََارَ ٓ َانُ ََلَ َٔ يَأ َف ََاتَ عَ كَ رَ َع َب َرَ أ ٍَََ عَ ٌََ زَ جَ عَ ََ َل ََوَ دَ ا ٍَََ بَ قالَللاَعزَٔجمَ:َا َ  َ

 اخرِ
“Allah azza wajalla berfirman: „wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau 

malas mengerjakan empat rakaat pada permulaan siang (yakni sholat dhuha), 

nanti akan Kucukupi kebutuhanmu pada sore hari‟.”(diriwayatkan oleh 

Hakim dan Thabrani dan semua perawinya dapat dipercaya).
38
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Maksud dari hadits di atas adalah, janji Allah kepada setiap hambanya 

yang senang melaksanakan sholat dhuha dengan khusyu‟ dan diniatkan 

semata-mata karena Allah bukan karena yang lain, niscaya Allah akan 

memberi kecukupan di sore harinya, jika seorang hamba melaksanakan sholat 

dhuha setiap hari, maka atas kehendak-Nya pula Allah akan memberi 

kecukupan di sepanjang hari. 

Seperti hadits rasulullah Saw tentang manfaat sholat dhuha salah 

satunya adalah diberi kecukupan dan kelapangan rezeki oleh Allah Swt. 

dikutip dalam kitab dengan judul asli "بستان األحبار مختصر نيل األوطار". 

َْ ٍََ عَ  وَدَ ا ٍَََ اابَ :َي َمَ جَ َٔ َزَ عَ َىَ كَهب رَ َالَ عٍَانُبيَصهىَللاَعهئَّسهىَقال:َق ََارَ ًَ َعيىَبٍَ

)رٔاَِاحًدَٔأبٕدأد(َِ َرَ خَ ا ََكَ ف َكَ أ ََارَ ٓ َانُ ََلَ َٔ ا ٍَََ يَ َاتَ عَ كَ رَ َعَ ب َرَ أ ََيَ ن ََمَ صَ   

Artinya:  dari Nu‟am bin Himar, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “ Rabb 

kalian Azza Wajalla telah berfirman, „wahai manusia, sholatlah 

untukku empat raka‟at di awal hari, niscaya aku mencukupinya di 

akhirnya”. (HR. Ahamad dan Abu Daud).
39

 

 

Hadits di atas menjelaskan bahwa manfaat dari sholat dhuha di awal 

hari akan menjanjikan tercukupinya kebutuhan orang tersebut di akhir hari. 

Dikarenakan sholat dhuha merupakan sholat permohonan rezeki, maka segala 

kebutuhan yang diperoleh oleh setiap hamba-Nya itu merupakan rezeki yang 

Allah berikan. 

Sebagaimana firman Allah Swt, Al-Qur’an Surah An-Najm:39 

 ٔأٌَنيسَنالََساٌَالَياَسعى

Artinya: dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 

diusahakannya.
40
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Kajian tafsir pada ayat ini, bahwasanya seseorang tidak akan 

mendapatkan apa pun selain yang telah dikerjakan sendiri. Seperti halnya 

harta, seseorang tidak memiliki harta selain yang dimilikinya.
41

 Ayat ini juga 

menjelaskan bahwa seorang manusia tidak akan mendapat apa-apa kecuali 

hanya dari apa yang diusahakannya sendiri di dunia ini, dan tidak mendapat 

manfaat dari amal orang lain. Amalan seseorang untuk dirinya dan tidak untuk 

orang lain.
42

 Al-Qurthubi mentafsirkan bahwa, tidak menjadi milik dan tidak 

wajib manusia memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya.
43

 

Melalui ayat ini, Allah berjanji akan memberi balasan sempurna 

kepada orang yang mau berusaha. Setiap usaha atau ikhtiar hendaknya diawali 

dengan niat karena Allah semata. Demikian pula dalam dunia pendidikan, 

setiap manusia akan mendapatkan sesuai hasil usahanya. Seseorang tersebut 

harus bekerja keras agar segala hidupnya berkecukupan. Sebagaimana peserta 

didik yang ingin meraih juara atapun hasil yang belajar yang bagus, maka ia 

harus rajin belajar, dan berdo’a. Juga peserta didik yang ingin memperoleh 

ilmu pengetahuan, tentu ia harus berusaha dan berdo’a kepada Allah. Salah 

satu bentuk usaha peserta didik untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh dan berdo’a kepada Allah 

melalui sholat dhuha. 

Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan mansia yang ingin mereka cukupi 

disetiap hari dengan usaha yang keras, usaha susah payah dan kerja keras 
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mereka agar semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Oleh karena itu, melalui 

sholat dhuha, mereka yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, maka Allah akan memberikan petunjuk dalam meraih rezekinya. 

Misalnya dalam dunia pendidikan, Allah akan mebukakan pintu hati peserta 

didik agar mudah menerima ilmu pengetahuan dari gurunya, memperoleh ilmu 

atau pengetahuan, memperoleh kemenangan, dan Allah akan memberi 

kelancaran serta kemudahan dalam proses pendidikannya. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pelaksanaan sholat dhuha 

ini merupakan sholat permohonan rezeki, maka hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik, setelah mereka melaksanakan proses pembelajaranpun 

merupakan rezeki mereka. Dengan sholat dhuha ini merupakan salah satu 

usaha mereka untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dengan 

demikian pelaksanaan sholat dhuha di sekolah ataupun madrasah, apabila 

setiap siswa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh atau khusyu’, maka 

ia juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Semakin baik pelaksanaan 

sholat dhuha maka semakin baik pula rezeki yang kan diperoleh, begitu pula 

dalam dunia pendidikan, semakin baik pelaksanaan sholat dhuha maka akan 

semakin baik pula hasil belajar yang akan diperoleh.   

Sejak awal penciptaan manusia dengan fitrahnya, mereka telah 

menyadari kelemahannya dengan mengaharapkan Tuhannay untuk memberi 

pertolongan, bantuan, petunjuk, perlindungan dan pengamanan. Disebabkan 

semua itu, manusia memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik 

tentang Tuhan yang diimaninya. Pengetahuan tersebut dapat menjadikan 

seseorang ta’at dan selalu beribadah.
44
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Setiap manusia telah menyadari kelemahannya, dengan demikian 

manusia yang menginginkan sesuatu yang baik terjadi pada dirinya, tentu ia 

akan senantiasa mendekatkan diri kepada Rabbnya. Salah satu bentuknya 

adalah dengan beribadah, misalnya dengan melaksanakan sholat dhuha. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan yang penulis ambil adalah sebagai berikut. 

1. Pada tahun 2009 Nur laili Mafrukha mahasisw Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah dan Keguruan melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Sholat Dhuha Terhadap Ketenangan 

Jiwa Siswa SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Dari hasil penelitian tersebut, 

dapat diketahui bahwa sholat dhuha siswa adalah “baik” 73,2% sedangkan 

ketenangan jiwa siswa adalah “baik”73%. Dengan demikian pengaruh 

pelaksanaan sholat dhuha terhadap ketenangan jiwa siswa adalah 0,615 

yang termasuk dalam kategori cukup. 

2. Pada tahun 2013 M. Haris Burhanuddinsyah mahasiswa Institut Agama 

Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pelaksanaan sholat dhuha 

terhadap akhlak siswa kepada guru di SMP Islam Asy-Syafi’iyyah 

Jepara”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

penelitian ini besarnya pengaruh antara pelaksanaan sholat dhuha terhadap 

akhlak siswa kepada guru sebesar 29,4%. 

3. Pada tahun 2016, Maulina Aulia Hidayat mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, melakukan penelitian dengan judul “hubungan antara 

pelaksanaan sholat dhuha dengan kedisiplinan siswa kelas VII di MTs 

Mambaul Ulum Pakis”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa hubungan pelaksanaan sholat dhuha dengan kedisiplinan siswa 

kelas VII yaitu sebesar 0,469 atau dapat dikategorikan cukup.karena 

berada antara 0,400-0,600. 

 

Berdasarkan ketiga penelian relevan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa penelitian ini mempunyai kesamaan di masing-masing variabel X. 

Sedangkan pada variabel Y penulis menggunakan hasil belajar. Dengan 

demikian perbedaan dalam penelitian relevan ini berada pada masing-masing 

variabel Y. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Adapun variabel yang 

dioperasionalkan adalah pengaruh pelaksanaan sholat dhuha yang 

dilambangkan dengan variabel X (independent variabel) dan motivasi belajar 

siswa yang dilambnagkan dengan variabel Y (dependent variabel). 

Adapun indikator pelaksanaan sholat dhuha adalah: 

1. Siswa melafadzkan niat sholat dhuha  

2. Siswa melakukan gerakan takbir 

3. Siswa membaca surah al-fatihah 

4. Siswa membaca surah al-lail 

5. Siswa melakukan gerakan ruku’  

6. Siswa melakukan gerakan i’tidal 

7. Siswa melakukan gerakan sujud  

8. Siswa melakukan gerakan duduk diantara dua sujud 

9. Siswa melakukan gerakan duduk iftirasy 

10. Siswa melafadzkan do’a usai sholat dhuha 

Dalam penelitian ini pelaksanaan sholat dhuha diukur melalui  angket 

yang diberikan kepada peserta didik. 

Adapun indikator hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 

Sebagaimana dijabarkan dalam buku Tohirin tentang jenis indikator hasil 

belajar/tipe-tipe prestasi belajar.
45
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Pencapaian hasil belajar juga mempunyai skala yang harus dicapai. 

Ada beberapa alternatif norma pengukuran prestasi hasil belajar sebagai 

indikasi keberhasilan belajar siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

Di antara norma-norma pengukuran tersebut adalah: 

Pertama, norma skala angka dari 0 sampai 10 

Kedua, norma skala angka dari 0 sampai 100 

Ketiga, norma skala angka dari 0,0-4,0 

Keempat, norma skala huruf dari A sampai E.
46

 

 

Tabel II.1 

Rentang Kategori Hasil Belajar 

 
Angka Huruf Predikat 

8-10, 80-100, 3,5 – 4,0 A Baik Sekali 

7 - 9, 70 - 90, 2,8 – 3,4  B Baik 

5 – 6, 50 – 60, 1,6 – 2,5 C Cukup 

3 – 4, 30 – 40, 1,0 – 1,5 D Kurang 

0 –20, 00 – 20, 0,0 – 0,9 E Gagal 

 

Dalam penelitian ini hasil belajar siswa dilihat melalui nilai MID 

semester. Namun pada penelitian ini, agar hasil belajar siswa dapat 

dikelompokkan, maka penulis berpedoman pada kriteria nilai yang di tetapkan 

madrasah. Berdasarkan KBM (ketuntasan Belajar Minimum) pada mata 

pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru yaitu 78, 

maka untuk menentukan klarifikasi hasil belajar fikih siswa dapat dihitung 

dengan dua cara sebagai berikut: 

a. Menentukan klarifikasi yang diinginkan dengan 4 kalrifikasi yaitu, amat 

baik, baik, cukup dan kurang. 

b. Menentuka tabel klarifikasi standar hasil belajar siswa. Tabel standart hasil 

belajar siswa ini disesuaikan dengan KBM di Madrasah Tnawiyah Negeri 

3 Kota Pekanbaru sebagai berikut: 
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Tabel II.2 

Kriteria Belajar Minimum 

 
No Nilai Kategori 

1 92-100 Amat Baik 

2 85-91 Baik 

3 78-84 Cukup 

4 0-77 Kurang
47

 

 

D. Asumsi dan Hipotesis Penelitian 

a. Asumsi  

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Setiap siswa yang melaksanakan sholat dhuha akan mendapatkan 

manfaat yang baik salah satunya adalah hasil belajar di madrasah 

b. Pelaksanaan sholat dhuha memiliki hubungan dengan hasil belajar 

siswa 

b. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan asumsi di atas maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut. 

Ha  : Ada hubungan pelaksanaan sholat dhuha dengan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota 

Pekanbaru. 

Ho  : Tidak ada hubungan pelaksanaan sholat dhuha dengan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 

Kota Pekanbaru. 
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 Buku raport siswa, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru 

 


