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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan pengamatan, penulis melihat bahwa perilaku siswa 

dan siswi di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen sangat tertib 

terutama dalam hal menjalankan ibadah. Bisa dikatakan demikian karena 

penulis melihat bahwa ketika bel istirahat berbunyi hampir semua siswa 

bergegas untuk segera mengambil air wudhu secara tertib, setelah itu 

shalat sunnah dua rekaat sambil menunggu iqomah. Selain itu, penulis juga 

melihat rata-rata siswa SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

sebelum masuk masjid mereka membaca doa secara tertib dan teratur 

dengan pantauan ustadz. Jadi ketika satu atau dua diantara siswa ada yang 

lupa tidak membaca doa, maka ustadz pemantau segera mengingatkan 

sehingga siswa membaca doa sebelum masuk dalam masjid. 

Fenomena lain yang penulis lihat berkaitan dengan kedisiplinan 

ketika sebagian dari siswa sudah selesai shalat sunnah dua rekaat akan 

tetapi kebetulan saat itu waktu iqomah masih lama, kebanyakan dari 

mereka yang sudah selesai shalat langsung diam sambil berdzikir dan tidak 

mengganggu teman lainnya yang sedang menunaikan shalat sunnah dua 

rekaat sebelum shalat zhuhur berjamaah. 

Fenomena di atas tidak penulis jumpai di SD lain misalnya di SD 

Muhammadiyah Sragen, yaitu SD Muhammadiyah di Sragen selain SD 
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Birrul Walidain Muhammadiyah, di sana memang disediakan fasilitas 

mushola yang daya tampungnya lumayan besar, akan tetapi siswa-siswi di 

SD tersebut tidak dikondisikan wajib shalat berjamaah pada saat istirahat 

ke dua yang bertepatan dengan waktu zhuhur, jadi hanya sebagian kecil 

siswa yang menjalankan shalat berjamaah sedangkan sebagian besar siswa 

memanfaatkan waktu istirahat untuk jajan saja. Sedangkan di SD Islam 

lain seperti SDIT Az-Zahra Sragen, memang penulis melihat kondisi 

siswanya tertib dalam shalat berjamaah akan tetapi untuk ketertiban yang 

lain seperti ketertiban berwudhu dan adab sebelum masuk masjid kurang 

diperhatikan. 

Selain itu penulis mendapatkan informasi dari salah satu ustadz di 

SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen ketika sedang melakukan 

tanya jawab kecil dalam rangka mencari data untuk observasi pra 

penelitian ini bahwa ada salah satu mata pelajaran yang khusus 

mempelajari ibadah yang lebih menekankan praktik daripada teori 

kalaupun ada teori itu hanya sebatas materi pengantar saja, setelah itu 

langsung praktik, nama mata pelajaran tersebut adalah ibadah praktis. 

Adapun praktik yang dilaksanakan dalam pembelajaran mata pelajaran ini 

dibagi menjadi dua yaitu praktik dalam rangka latihan di kelas dan praktik 

sungguhan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dalam pantauan ustadz. 

Materi ibadah yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah 

yang masih dalam pantauan ustadz adalah terbatas pada praktik shalat, 
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praktik wudhu, serta adab sebelum masuk masjid serta adab sesudah 

keluar masjid dan adab setelah selesai shalat.  

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  

melakukan penelitian tentang cara menanamkan kedisiplinan pada siswa 

sehingga dapat terwujud ketaatan dan ketertiban dalam melaksanakan 

ibadah yang meliputi praktik shalat wajib, praktik shalat sunnah, praktik 

wudhu, adab masuk masjid, adab keluar masjid, serta adab setelah shalat, 

melalui mata pelajaran ibadah praktis di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud skripsi 

ini, maka peneliti tegaskan terlebih dahulu beberapa istilah pokok yang 

terdapat di dalam judul di atas. 

1. Penanaman Kedisiplinan 

Penanaman adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

menumbuhkan atau membentuk suatu perilaku atau sikap (Prijodarminto, 

1994: 3). Sedangkan kedisiplinan adalah suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya serta siap menerima 

sanksi-sanksinya apabila melanggar aturan tersebut (Sastrohadiwiryo, 

2003: 291). Jadi yang dimaksud penanaman kedisiplinan dalam penelitian 

ini adalah proses yang dilakukan untuk membentuk sikap agar senantiasa 

taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak 



4 

 

tertulis. Sedangkan kedisiplinan di dalam penelitian ini dibatasi hanya 

kedisiplinan dalam menjalankan ibadah shalat yang meliputi kedisiplinan 

sebelum shalat sampai kedisiplinan sesudah shalat. 

2. Ketaatan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari ketaatan meliputi: 

kepatuhan, kesetiaan, kesalehan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

ketaatan dalam penelitian ini ialah kepatuhan atau kesetiaan terhadap 

aturan yang berlaku. 

3. Ketertiban 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ketertiban berasal dari kata 

tertib yang artinya ialah teratur atau sesuai aturan. Sedangkan yang 

dimaksud tertib dalam penelitian ini adalah suatu sikap yang teratur dan 

terkendali, yang terdapat dalam diri seseorang. 

4. Ibadah Praktis 

Ibadah Praktis adalah mata pelajaran yang fokus mempelajari tata 

cara ibadah, sedangkan mata pelajaran ibadah praktis yang menjadi obyek 

penelitian ini dibatasi pada praktik shalat yang meliputi praktik wudhu, 

adab sebelum shalat, adab sesudah shalat, adab sebelum masuk masjid, 

dan adab keluar masjid. Berdasarkan uraian di atas terdapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan “PENANAMAN KEDISIPLINAN PADA 

SISWA MELALUI MATA PELAJARAN IBADAH PRAKTIS DI SD 

BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN” ialah proses 

pembentukan sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, pada 
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siswa melalui mata pelajaran yang fokus mempelajari tata cara ibadah 

yang meliputi shalat (fardhu dan sunnah), wudhu, adab masuk masjid, 

adab keluar masjid dan adab setelah shalat dengan cara 

mempraktikkannya. 

C. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang masalah di atas maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah: 

Bagaimana cara SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

menanamkan kedisiplinan pada siswa sehingga dapat terwujud ketaatan dan 

ketertiban siswa dalam beribadah melalui mata pelajaran ibadah praktis? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap cara SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen menanamkan kedisiplinan pada siswa 

melalui mata pelajaran ibadah praktis yang meliputi praktik shalat. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritik 

Memberikan kontribusi berupa penyajian ilmiah tentang bagaimana 

cara menanamkan kedisiplinan pada siswa melalui mata pelajaran 

ibadah praktis di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 
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b. Secara Praktis 

Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menanamkan 

kedisiplinan pada melalui mata pelajaran ibadah praktis di SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen. 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan peneliti penelitian semacam ini sudah pernah 

ada penelitian-penelitian yang sejenis, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian 

ini menunjukkan adanya perbedaan. Berikut ini beberapa penelitian 

sebelumnya yang dapat peneliti kemukakan sebagai bahan pustaka. 

Skripsi Herik Munkhoiriah (UMS, 2003) yang berjudul “Kedisiplinan 

Guru Agama dan Minat Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Kelas 

II SLTP N 1 Toroh” menyimpulkan bahwa adanya hubungan politik antara 

kedisiplinan guru agama dengan minat belajar pada bidang studi agama Islam   

Siswa Kelas II SLTP N I Toroh Grobogan. 

Skripsi Syaiful Anwar (UMS, 2005) yang berjudul “Sikap Guru 

Mengajar dan Kebiasaan Siswa” menyimpulkan bahwa ketika guru dalam 

mengajar, kedisiplinan sangat dibutuhkan karena dalam proses belajar 

mengajar guru adalah orang yang digugu dan ditiru oleh anak didiknya, maka 

guru diharapkan bisa memberikan contoh yang baik. 

Skripsi Rina Wati Handayani (UNNES, 2007) yang berjudul 

PENANAMAN DISIPLIN DALAM MENAATI PERATURAN DAN TATA 

TERTIB (Studi Kasus Sistem Analisis Pembelajaran di Pondok Sekolah Putri 

Darul Falah Kabupaten Kudus) menyimpulkan bahwa kedisiplinan para siswa 
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dalam menjalankan peraturan dan tata tertib sekolah sangat mendukung proses 

belajar siswa. Dengan mentaati peraturan dan tata tertib yang ada maka 

seorang siswa tidak akan mendapat masalah dalam sekolah. Akan tetapi bila 

ada seorang siswa yang melanggar tata tertib yang berlaku maka ia akan 

berurusan dengan KAMTIB sekolah dan mendapatkan punishment. 

Skripsi Puri Listiani (FT UNNES, 2005) yang berjudul PENGARUH 

KEDISIPLINAN SISWA DAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR SISWA KELAS II SMK NEGERI 5 SEMARANG, yang 

menyimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan terhadap prestasi belajar 

siswa kelas II SMK Negeri 5 Semarang. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah terhadap prestasi 

belajar siswa kelas II SMK Negeri 5 Semarang. 

3. Secara simultan atau bersama-sama antara kedisiplinan dan iklim sekolah 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas II SMK Negeri 5 

Semarang sebesar 46,7% yang terbagi atas 38,086% adalah pengaruh dari 

kedisiplinan dan18,653% adalah pengaruh dari iklim sekolah. Dengan 

demikian selain kedisiplinan dan iklim sekolah, prestasi belajar siswa juga 

ditentukan faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini sebesar 53,5%.  

Skripsi Fajar Kurniawan Saputro (FE UNNES 2007) yang berjudul 

PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR SISWA KELAS XI SMA NEGERI 12 SEMARANG, yang 

menyimpulkan bahwa:  
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1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat siswa yang memiliki 

kondisi fisik dan psikologis dalam kategori rendah.  

2. Untuk meningkatkan kondisi siswa baik secara fisik maupun psikis 

diperlukan peranan orang tua yaitu dengan memberikan perhatian pada 

kesehatan anak dan selalu memberikan semangat serta dorongan 

kepada anak-anaknya agar mereka memiliki rasa percaya diri baik di 

sekolah maupun di rumah. 

3. Hasil penelitian pada variabel disiplin menunjukkan bahwa masih 

banyak anak yang memiliki perilaku disiplin di dalam kelas dan 

disiplin menepati jadwal dalam kategori rendah. Dalam hal ini peranan 

orangtua dan guru juga harus ditunjukkan pada penegakan kedisiplinan 

anak dalam pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah.. 

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa belum ada 

yang meneliti Penanaman Kedisiplinan Pada Siswa Melalui Mata 

Pelajaran Ibadah Praktis di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, 

perlu digunakan suatu metode penelitian yang dapat menguntungkan serta 

sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dari penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian yang melibatkan kerja di lapangan. Peneliti secara fisik 
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berhubungan dengan orang, latar belakang, lokasi atau institusi untuk 

mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara 

sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat 

verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengedepankan 

pengungkapan apa-apa yang dieksplorasikan atau diungkapkan oleh para 

responden dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Dengan kata lain, metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang dan pelaku yang diamati (Lexy J Moleong, 2003: 3). 

3. Subyek Penelitian 

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Sedangkan gejala sosial yang 

diteliti adalah cara guru dalam menanamkan kedisiplinan pada siswa 

melalui ibadah praktis yang meliputi praktik shalat di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan seorang 

peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Metode yang peneliti gunakan 

adalah : 
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a. Metode Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data, 

dimana terjadi komunikasi secara verbal antara pewawancara dengan 

subjek wawancara. Menurut Moleong (2000:135), wawancara ialah 

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu di lakukan oleh 

dua pihak atau lebih secara langsung. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara, karena dengan metode ini penelti 

dapat menggali informasi langsung secara mendalam dari informan 

tentang bagaimana cara guru dalam menanamkan kedisiplinan pada 

siswa melalui ibadah praktis yang meliputi praktik shalat di SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan atau mengadakan pengamatan dan pencatatan baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena yang 

diselidiki (Hadi, 1982: 136). Metode ini digunakan sebagai pendukung 

untuk menguatkan data yang didapat dari wawancara atau interview 

tentang penanaman kedisiplinan pada siswa melalui ibadah praktis di 

SD Birrul Walidain. 

5. Analisis Data 

Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan 

ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti atau 

cara penanganan terhadap obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-
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milah antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain, 

untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya (Sudarto, 2002: 

57). 

Maksud pokok mengadakan analisis adalah melakukan 

pemeriksaan konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah 

yang digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat. Pemeriksaan ini 

mempunyai dua macam segi. Kita berusaha memperoleh makna baru yang 

terkandung dalam istilah-istilah yang bersangkutan dan kita menguji 

istilah-istilah itu melalui penggunaannya, atau dengan melakukan 

pengamatan terhadap contoh-contohnya (Kattsoff, 2004: 18). 

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode penalaran yang 

berangkat dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang 

bersifat khusus (Mundiri, 2010: 14). Adapun yang dimaksud dari 

pernyataan atau hal yang bersifat umum di dalam penelitian ini adalah 

landasan teori yang digunakan, sedangkan yang dimaksud dari hal yang 

bersifat khusus dalam penelitian ini adalah data-data yang didapatkan dari 

lapangan. 

G. Sistematika Penelitian Skripsi 

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian skripsi. 



12 

 

BAB II Penanaman Kedisiplinan dan Ibadah Praktis, berisi tentang 

konsep kedisiplinan dan konsep ibadah praktis 

BAB III Penanaman Kedisiplinan Siswa Melalui Mata Pelajaran 

Ibadah Praktis di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, bab ini berisi 

tentang profil SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, metode 

Penanaman Kedisiplinan Siswa Melalui Mata Pelajaran Ibadah Praktis di SD 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 

BAB IV Analisis Data, Bab ini berisi tentang analisis metode yang 

digunakan untuk menanamkan kedisiplinan pada siswa melalui mata pelajaran 

ibadah praktis di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen dengan teori 

yang sedang berkembang. 

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari Metode 

Menanamkan Kedisiplinan Siswa Melalui Mata Pelajaran Ibadah Praktis di 

SD Birrul Muhammadiyah Sragen beserta saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




