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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Shalat memiliki kedudukan yang sangat penting bila dibandingkan 

dengan ibadah-ibadah lain. Bahkan shalat memiliki kedudukan yang tertinggi 

dalam Islam yang tidak dapat tertandingi olehibadah lain.
1
Shalat yang 

ditentukan waktunya adalah Shalat wajib yang ditandai dengan adzan yang 

dikumandangkan sebagai tanda bahwa waktu Shalat telah tiba serta ditandai 

dengan iqomah sebagai tanda bahwa Shalat akan segera dimulai. 

Panti Sosial anak asuh putri Mardhatillah-1 adalah salah satu Panti 

Asuhan yang menerapkan kedisiplinan shalat bagi anak asuhnya. Para 

pengasuh panti mempunyai peranan penting dalam menanamkan kedisiplinan 

untuk para anakasuhnya. Salah satunya dengan menggunakan metode uswatun 

hasanah yaitu pemberian contoh yang baik. 

Dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis di Panti 

Sosial anak asuh putri Mardhatillah-1, pelaksanaan Shalat wajib yang meliputi 

shalat subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya’, hanya ada tiga Shalat wajib 

yang dilaksanakan secara bersama-sama di masjid, yakni Shalat subuh, 

maghrib dan isya’. 

Pelaksanaan shalat di Panti Mardhatillah-1 memiliki kendala salah 

satunya yaitu kurangnya kedisiplinan anak asuh, terutama dalam melaksanakan 
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shalat subuh. Seringnya anak-anak asuh tersebut susah untuk dibangunkan. 

Adapun kendala yang lainya itu kurangnya dorongan dalam diri anak asuh 

untuk melaksanakan shalat secara tepat waktu. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “PERAN PANTI SOSIAL ANAK ASUH 

PUTRI MARDHATILLAH-1 DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN 

IBADAH SHALAT (TAHUN 2014) ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang 

dapatdirumuskanadalah “Apa peran Panti Sosial Anak Asuh Putri Mardhatillah-

1 dalam meningkatkan disiplin ibadah shalat?” 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setelah memaparkan latar belakang dan rumusan masalah di atas 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran Panti Sosial Anak Asuh 

Putri Mardhatillah-1 dalam meningkatkan disiplin ibadah shalat”. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang 

diharapkan: 
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a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khasanah keilmuan terutama dalam mendidik anak untuk berdisiplin diri 

terutama dalam ibadah shalat, dan diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan untuk penelitian pada aspek masalah yang lain bagi peneliti 

berikutnya. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, 

sumbangan, pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan dan pembinaan kedisiplinan ibadah shalat bagi Panti 

Sosial Anak Asuh Putri Mardhatillah-1. 

 


