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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik 

dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau 

pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
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Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah mempunyai 

peranan penting dalam menanamkan rasa taqwa kepada Allah SWT. Oleh 

karenanya, pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah tidak hanya 

diberikan berupa materi-materi saja tetapi juga mengadakan praktik seperti 

shalat, mengaji, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peniliti ketika melakukan PPL di SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali, bahwasanya proses pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali sudah cukup baik, terbukti 

guru selalu senantiasa membiasakan siswa untuk membaca Al-Quran sebelum 

memulai pembelajaran dan selalu mengajak siswa untuk melaksanakan 

praktek-praktek ibadah shalat. 

Selain itu dalam proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali guru juga menggunakan beberapa 

metode, media, dan evaluasi yang disesuaikan dengan materi bahasan untuk 
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memperlancar proses belajar mengajar. Disamping itu sekolah juga selalu 

mengadakan pengajian rutin setiap bulan. Ini dilakukan hanya untuk 

memotivasi siswa agar giat melaksanakan ibadah khususnya shalat lima 

waktu.  

Salah satu tujuan SMK Muhammadiyah 01 Boyolali yaitu menyiapkan 

siswa untuk taat menjalankan ibadah, namun kenyataannya dalam bidang 

praktek pelaksanaan ibadah terutama praktek shalat fardlu mempunyai 

hambatan, yaitu rendahnya semangat melaksanakan shalat fardlu. Pendidikan 

agama Islam yang telah diberikan kepada para siswa tidak menjadikan 

sebagian siswa mau mengamalkan praktek-praktek ibadah seperti shalat, hal 

ini terbukti masih ada sebagian siswa yang tidak mau melaksanakan shalat 

atau sering menunda-nunda waktu shalat. Selain itu ditambah lagi faktor 

lingkungan di sekitar sekolah yang kurang agamis, yang menjadikan para 

siswa kurang bersemangat dalam melaksanakan ibadah shalat fardlu. Sehingga 

hal ini bisa dijadikan alasan mengapa penulis ingin melakukan penelitian di 

SMK Muhammadiyah 01 Boyolali.  

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengadakan 

penelitian tentang pendidikan agama Islam dan pengaruhnya terhadap 

pelaksanaan shalat fardlu dalam kesehariannya di SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali. Dan penulis bermaksud membahas masalah tersebut dalam 

penulisan skripsi yang  berjudul: Pengaruh Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Pelaksanaan Shalat Fardlu Pada Siswa SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali Tahun Pelajaran 2014/ 2015. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut:  

Bagaimana pengaruh pelaksanaan pendidikan agama Islam terhadap shalat 

fardlu siswa di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali tahun ajaran 2014/2015 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan pengaruh pelaksanaan pembelajaran agama 

Islam terhadap shalat fardlu siswa di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali tahun 

ajaran 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: 

Secara teoritis, penelitian ini berupaya membuktikan teori-teori yang 

sudah ada guna menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan di bidang 

pendidikan. 

2. Manfaat praktis: 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan. 

b. Sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti atau 

membahas pada aspek lain. 

 

 

 

 

 


