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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting bagi manusia, terutama bagi siswa sekolah 

dasar. Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah jati diri seorang peserta 

didik untuk lebih maju (Retno Listyarti: 2012). Terutama pendidikan karakter, 

sangatlah penting bagi seseorang terutama siswa sekolah dasar. Kementrian 

pendidikan dan kebudayaan 2010-2014 telah merencanakan pendidikan karakter 

untuk seluruh jenjang pendidikan diindonesia mulai tingkat pendidikan anak usia 

dini (PAUD) sampai perguruan tinggi (PT). 

Sekarang ini banyak siswa yang jarang melaksanakan sholat, jika 

mereka sholat itu karena guru yang meminta, selain itu juga karena paksaan dari 

guru. Di SDIT Az-Zahra sragen, peneliti menemukan program yang diterapkan di 

SDIT Az-Zahra mengenai tertib dalam sholat. Program tersebut bernama 

“Petugas Cinta Sholat”. Guru-guru berusaha menanamkan pendidikan karakter 

melalui pendekatan islami. Salah satunya dengan membiasakan siswa-siswanya 

untuk melaksanakan sholat dengan disiplin yaitu tepat waktu dan juga secara 

khusyu’. Disiplin mulai dari wudhu dengan membaca doa sebelum dan sesudah 

wudhu, masuk masjid dengan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid serta 

mengambil juz’ama dan duduk di masjid dengan rapi dan membentuk shaf.  

Menurut hasil wawancara kepala sekolah SDIT Az-Zahra, 

mengatakan bahwa guru-guru sering menyuruh dan selalu mengawasi siswa 

untuk melaksanakan sholat dzuhur di mushola sekolah. Namun hal tersebut tidak 

membuat siswa sadar dan mandiri untuk melaksanakan sholat. Hal tersebut dirasa 

kurang efektif. Guru selalu mengingatkan siswanya untuk segera menuju 

mushola jika mendengar adzan. Tetapi siswa menghiraukan peringatan dari guru. 

Namun mereka tidak pernah lelah untuk mengingatkan siswa-siswanya. Apa 

yang guru lakukan sudah membuat siswa sadar akan pentingnya sholat. Setiap 

hari diingatkan akhirnya sudah banyak siswa yang menjalankan sholat. 
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Guru yang baik adalah selalu mengingatkan siswanya dalam segala 

hal terutama jika siswa berbuat salah. Jika sudah mendengar adzan, guru wajib 

mengingatkan siswa untuk segera ke masjid atau mushola untuk menjalankan 

sholat. Hal tersebut dirasa kurang efektif sebab siswa terlihat seperti dipaksa 

untuk menjalankan sholat. Sekolah akhirnya menerapkan program “Petugas Cinta 

Sholat” dengan harapan dapat mempengaruhi dan membiasakan siswa-siswa 

yang lainnya agar mempunyai niatan untuk melaksanakan sholat di mushola. 

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“KEEFEKTIFAN PETUGAS CINTA SHOLAT UNTUK MENANAMKAN 

KEDISIPLINAN DAN KEKHUSYUKAN SHOLAT PADA SISWA KELAS 

ATAS DI SDIT AZ-ZAHRA SRAGEN” 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah karakter kedisiplinan sholat pada siswa kelas atas di SDIT Az-

Zahra Sragen ? 

2. Bagaimanakah kekhusyukan sholat pada siswa kelas atas di SDIT Az-Zahra 

Sragen ? 

3. Bagaimanakah keefektifan Petugas Cinta Sholat untuk menanamkan 

kedisiplinan dan kekhusyukan sholat pada siswa kelas atas di SDIT Az-Zahra 

Sragen ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan kedisiplinan sholat pada siswa kelas atas di SDIT Az-Zahra 

Sragen. 

2. Mendeskripsikan kekhusyukan sholat pada siswa kelas atas di SDIT Az-

Zahra Sragen. 

3. Mendeskripsikan keefektifan Petugas Cinta Sholat untuk menanamkan 

kedisiplinan dan kekhusyukan sholat pada siswa kelas atas di SDIT Az-Zahra 

Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

kepada lembaga pendidikan baik lembaga formal maupun non formal, 

terutama terhadap lembaga pendidikan dasar yang menginginkan siswa-

siswanya dapat berperilaku disiplin dan khusyuk dalam melaksanakan sholat. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi Kepala Sekolah 

Dapat meningkatkan mutu keunggulan sekolah dibidang kesiswaan 

khususnya dalam hal keislaman. 

 

b. Manfaat bagi Guru 

Dengan adanya Petugas Cinta Sholat, Guru sudah tidak lagi berteriak 

menyuruh siswa untuk melaksanakan sholat namun mereka sudah datang 

sendiri ke mushola untuk melaksanakan sholat.  

 

c. Manfaat bagi Siswa 

Siswa menjadi terbiasa melakukan sholat dengan disiplin, tepat waktu, dan 

khusyuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


