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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Disiplin secara Estimologis berasal dari kata  discipulus (murid). Menurut 

Ekosiswoyo dan Rachman (2000:97), disiplin berasal dari bahasa latin 

“disciplina” yang menunjuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi 

sangat dekat  dengan  istilah  “disciple”  yang  berarti mengikuti  orang  belajar  di  

bawah  pengawasan seorang  pemimpin. Jadi, disiplin  merupakan kesadaran yang 

berkenaan dengan pengendalian diri  seseorang  terhadap  bentuk-bentuk  aturan. 

Disiplin  menunjuk  pada  kepatuhan  seseorang dalam  mengikuti  peraturan  atau  

tata  tertib karena  didorong  oleh  adanya  kesadaran  pada dirinya.  Disiplin  juga  

dapat  diartikan  sebagai bidang  ilmu  yang  memiliki  objek,  sistem,  dan metode 

tertentu (KBBI, 2005:258). Disiplin secara luas diartikan sebagai semacam 

pengaruh yang  dirancang  untuk  membantu  anak  agar mampu menghadapi 

tuntutan dari lingkungan (Semiawan, 2009:89). Disiplin senantiasa dikaitkan 

dengan konteks relasi antar murid dan guru serta lingkungan yang menyertainya, 

seperti tata peraturan, tujuan pembelajaran, dan pengembangan  kemampuan  dari  

sang  murid  melalui  bimbingan  guru. Kedisplinan juga bisa di  lihat sebagai 

hasil dari sebuah proses pembelajaran. Semua ini untuk menjaga keteraturan luar 

dan pembentukan sikap ke dalam melalui kegiatan yang diterapkan. Disiplin 

mengacu terutama pada proses pembelajaran. 

Menurut Haryanto (2002:112), bahwa shalat dapat membangun seseorang  

menjadi karakter yang taat, tepat waktu dan juga disiplin. Ketika seseorang  

melaksanakan shalat tepat pada waktunya terutama pada shalat subuh dimana  

shalat tersebut dilakukan ketika fajar hari dengan rasa ngantuk yang harus dilawan 

maka seseorang telah melatih dirinya menjadi pribadi yang disiplin. Dengan 

kedisiplinan inilah seseorang dapat mengontrol dirinya dengan menjalankan 

aktivitas  dan  kegiatan  lainnya dengan  tepat  waktu  dan  penuh tanggung jawab. 

Menurut Hammam (2012:96), di dalam shalat terkandung unsur latihan 
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kedisiplinan serta selalu menjaga ketertiban dalam bekerja dan semua urusan. 

Sebab shalat senantiasa dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah di atur. 

Menurut Papalia (2009:34), perilaku disiplin adalah metode pembentukan 

karakter serta mengajarkan untuk melakukan kontrol diri dan melakukan perilaku 

yang diterima oleh masyarakat. Apabila diuraikan lebih lanjut maka shalat subuh 

yang merupakan salah satu shalat wajib termasuk dalam metode pembentukan  

karakter disiplin.  

Panti asuhan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya seorang anak yang 

membutuhkan pengasuh serta mempunyai jiwa sosial tinggi dan mengerti  tentang 

pengasuhan yang seharusnya diterapkan kepada anak asuhnya. Panti asuhan 

berfungsi sebagai lembaga sosial di mana dalam kehidupan sehari-hari, anak 

diasuh, dididik, dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, dicukupi kebutuhan 

sehari-hari dan diberi keterampilan-keterampilan. Panti asuhan berusaha 

memberikan pelayanan yang terbaik pada mereka dan menggantikan peran 

keluarga bagi anak, Agar anak tidak kehilangan suasana seperti dalam keluarga. 

Anak-anak di panti asuhan dididik, diarahkan serta dibina yang hampir sama 

dengan pembelajaran pondok pesantren. Dengan demikian  untuk  menjalani 

kehidupan nanti anak-anak sudah terbiasa menjalani dengan akhlak yang baik, 

sehingga tidak merepotkan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Ajaran 

agama yang dibina di panti asuhan merupakan ajaran yang hampir sama dengan di 

pondok pesantren nantinya bisa diterapkan di dunia dan di akhirat. Anak-anak 

tersebut masuk panti asuhan rata-rata dari usia dini, mereka dibekali dengan 

berbagai keterampilan dan juga berbagai kegiatan keagamaan diharapkan setelah 

keluar dari panti asuhan sudah mendapatkan karakter kedisiplinan dan patuh 

terhadap tata tertib yang bisa dibawa dan diterapkan di kehidupan masa depan. 

Dasar hukum merawat anak yatim diatur dalam Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 34, bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara  negara”. 

Pasal 34 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memelihara anak terlantar 

dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat dan 
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kemanusiaan. Pemerintah juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas  

pelayanan kesehatan dan fasilitas/pelayanan umum yang layak Anak berhak 

mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih 

sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh  

dan berkembang dengan wajar.  

Anak-anak di dalam  panti asuhan ataupun di  luar panti asuhan (Lingkungn 

Sekolah) diberikan kegiatan-kegiatan yang lebih positif agar setiap tingkah laku 

perbuatannya selalu dilandasi dengan jiwa yang beragama, bermoral dan beradab. 

Panti asuhan ini juga berfungsi sebagai  lembaga sosial di mana dalam kehidupan 

sehari-hari, anak diasuh, dididik, dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, 

dicukupi kebutuhan sehari-hari. Anak asuh juga diberi keterampilan- keterampilan 

melalui UEP (Unit Ekonomi Produktif) sebagai bekal untuk mencari  

penghidupan sendiri setelah  lepas dari pengasuhan panti agar anak tidak 

kehilangan suasana seperti dalam keluarga, panti asuhan berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik pada mereka dan menggantikan peran keluarga bagi anak. 

Panti Asuhan Aisyah  Simo berdiri sebagai wujud usaha untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim piatu dan anak dari keluarga 

miskin bagi masyarakat. Anak-anak yang ditampung dalam panti asuhan tersebut 

adalah anak anak yang tidak mempunyai ayah, ibu atau  keduanya  dan anak-anak 

dari keluarga miskin sehingga orang tua tidak mampu memberikan kehidupan 

yang layak bagi anak. Panti Asuhan Aisyah Simo sebagai lembaga  pendidikan  

non formal telah memberikan pendidikan Agama, pedidikan akhlak dan 

membuang kebiasaan atau kepribadian yang buruk seperti mencuri, berbohong, 

berkata tidak sopan, tidak patuh dengan orang yang lebih tua dan masih banyak 

lagi yang lainnya. 

Panti  Asuhan Aisyiyah Simo Boyolali  memiliki landasan ilmu agama yang 

kuat, karena berdiri di bawah yayasan Muhammadiyah. Maka dari itu peneliti  

memilih  penelitian  di  Panti Asuhan Aisyah Simo Boyolali karena  peneliti  ingin 

mengetahui apakah dengan landasan ilmu agama yang kuat dapat  mempengaruhi  

tingkat kedisiplinan anak asuh di Panti  Asuhan Aisyah Simo Boyolali. Penelitian 
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ini mengungkapkan mengenai bagaimana pola pembinaan kedisiplinan melalui 

shalat subuh berjamaah di Panti Asuhan Aisyah 04 Simo Boyolali dalam 

membentuk Karakter kedisiplinan anak dalam menjalankan setiap kegiatan dan 

aktifitas yang di selenggarakan oleh Panti Asuhan Aisyah Simo Boyolali. 

 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana pola pembinaan karakter kedisiplinan melalui sholat subuh 

berjamaah di Panti Asuhan Aisyiyah 04 Simo Boyolali ? 

2. Bagaimana kendala pola pembinaan karakter kedisiplinan melalui sholat subuh 

berjamaah di  Panti Asuhan Aisyiyah 04 Simo Boyolali ? 

3. Bagaimana solusi dari kendala pola pembinaan karakter kedisiplinan melalui 

sholat subuh berjamaah di Panti Asuhan Aisyiyah 04 Simo Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Dapat mendeskripsikan pola pembinaan karakter kedisiplinan melalui sholat 

subuh berjamaah di Panti Asuhan Aisyiyah 04 Simo Boyolali. 

2. Dapat mendeskripsikan kendala dari pola pembinaan karakter kedisiplinan 

melalui sholat subuh berjamaah di Panti Asuhan Aisyiyah 04 Simo Boyolali. 

3. Dapat mendeskripsikan solusi dari kendala pola pembinaan karakter 

kedisiplinan melalui sholat subuh berjamaah di Panti Asuhan Aisyiyah 04 

Simo Boyolali. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai pola pembinanaan 

karakter kedisiplinan melalui shalat subuh berjamaah di Panti Asuhan 

Aisyiyah 04 Simo Boyolali. 

b. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat atau Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai 

pola pembinaan karakter kedisiplinan melalui sholat shubuh berjamaah di 

Panti Asuhan Aisyiyah 04 Simo Boyolali. 

b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan 

selama mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik 

pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 

 

 

  


