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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan bagian yang penting dan mutlak kegunaan nya dalam semua 

bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat 

memberikan gambaran  dari semua isi yang terkandung di dalam nya. Untuk 

menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul yang penulis teliti dan menghindari  

keslah pahaman maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah proses,cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, 

keputusan, dsb) “KBBI’/ suatu tindakan/ pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah 

disusun secara matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap siap.
1
 

2. Shalat Dhuha  

  Shalat Dhuha adalah shalat sunah yang dilakukan seseorang muslim ketika 

waktu dhuha. Waktu dhuha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 

hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul 7 pagi) hingga waktu zuhur, jumlah rakaat 
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minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Namun lebih utama bila dikerjakan setelah 

matahari terbit.
2
 

3. Meningkatkan  

Meningkatkan adalah dalam bahasa Indonesia, kata peningkatan terdiri dari 

kata “tingkat” yang mendapat awalan Me- dan mendapat akhiran –an, maknanya 

adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). 

4. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan Spiritual adalah dalam KBBI ialah kecerdasan yang berkenaan 

dengan hati dan kepedulian antar sesame manusia, makhluk lain, dan alam sekitar 

berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Peserta didik  

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui  proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. Sehingga dalam konteks ini peserta didik yang dijadikan subjek 

penelitian guna memperoleh data tentang kecerdasan spiritual mereka. 

6. Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung 

Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung berdiri tahun 1987 yang 

merupakan hasil buah pikiran dari Bapak KH. Muhammad Sobari. Madrasah Aliyah 

yang kemudian disosialisasikan kepada beberapa orang pengurus Yayasan 

Pendidikan Islam Al-Hikmah dan tokoh masyarakat yang ternyata mendapat 
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 Kholillurrahman El Mahfani, Bertambah Kaya & Berkah Dengan Shalat Dhuha, (Jakarta: Wahyu 
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sambutan yang sangat antusias. Kemudian dibentuklah tim yang bekerja untuk 

menggagas sebuah sekolah menengah atas yang bercirikan syariat islam. Pada tahun 

itu pula diresmikannya Madrasah Aliyah Al-Hikmah yang bertempat di Jln. Sultan 

Agung Gg. Raden Saleh No. 23 Way Halim Kedaton Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Salah satu cara mendidik akhlak ialah dengan membiasakan anak melaksanakan  

shalat sebelum memulai pelajaran. Fenomena di sekolah khususnya pada peserta 

didik yang murni hanya memiliki kecerdasan akademis tinggi, mereka cenderung 

memiliki rasa gelisah yang tidak beralasan, terlalu kritis dan rewel, cenderung 

menarik diri dari pergaulan dan terkesan dingin. Orang-orang seperti ini sering 

menjadi sumber masalah dikarenakan ini merupakan tanda seseorang yang memiliki 

IQ yang tinggi namun kecerdasan spiritualnya rendah. Shalat di sini bisa menetralkan 

perasaan yang berlebihan dalam mengahadapi pelajaran disekolah, shalat  yang 

dilakukan di pagi hari bisa mendatangkan perasaan tenang dan menciptakan 

ketenangan jiwa. 

Lembaga pendidikan menghasilakan lulusan yang kurang memiliki sikap positif 

sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kurang terampil untuk 

menjalani kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini tentu saja 

memprihatinkan mengingat pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang 

sesungguhnya dalam proses pembelajaran di didik untuk memiliki sikap yang baik, 

dengan demikian pendidikan akhlak dengan memulai dari dibiasakan shalat di 
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sekolah perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan pemberlakuan 

pelaksanaan shalat dhuha, peneliti ingin mengetahui sejauh mana yang terjadi akibat 

pelaksanaan shalat dhuha terhadap kecerdasan spiritual Peserta didik tersebut. 

C. Latar Belakang 

Pendidikan agama merupakan bagian integral dari system pendidikan 

nasional, dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003, pasal 37 ayat (1) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
3
 

Salah satu tanggung jawab yang diemban oleh sekolah dalam pendidikan 

adalah mendidik mereka dengan akhlaq yang mulia yang jauh dari kejahatan dan 

kehinaan. Seorang anak memerlukan pendalaman dan nilai-nilai norma dan akhlaq ke 

dalam jiwa mereka. Di samping pendalaman akhlak juga anak memerlukan 

ketentraman jiwa, selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, Dengan 

memperbanyak beribadah. 

Ibadah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Diakui oleh 

para ulama dan para peneliti atau pakar, bahwa salah satu ibadah yang sangat penting 
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 Himpunan Peraturan Perundan-Undangan, Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan 

Nasional), (Bandung:  Fokusmedia, 2010), h.40 
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dalam islam adalah shalat. Shalat memiliki kedudukan istimewa baik dilihat dari cara 

memperoleh perintahnya yang dilakukan secara langsung. 

Semenjak Nabi pertama di utus yakni nabi Adam As, kita tidak memungkiri 

semua Nabi mendapatkan perintah oleh Allah SWT untuk menjalankan Ibadah 

kepada-Nya. Sampai kemudian Nabi terakhir juga mendapatkan perintah beribadah 

dan membawa syariat Islam. Kita sadari bersama dan tidak bisa kita sangkalkan 

adanya kontribusi dan sumbangsih menjalankan shalat terhadap kita.Bahkan, didalam 

ibadah kita hanya menggerakan badan bagai robot, aktivitas inipun sudah 

berguna.Manfaatnya, sekurang-kurangnya, menyehatkan raga. Begitu pula kita 

perlakukan shalat sebagai semacam mediasi. Manfaatnya sekurang-kurangnya 

menyehatkan jiwa.
4
 

Menurut A. Hasan (1999), Bigh (1984). Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi 

(1982), dan Rasjid (1976) shalat menurut bahasa arab berarti berdo’a. ditambah 

menurut Ash Siddieqy (1983) bahwa perkataan shalat dalam bahasa arab berarti do’a 

memohon kebajikan dan pujian, sedang secara hakikat mengandung pengertian 

“berharap hati (jiwa) kepada Allah dan mendatangkan takut kepadanya, serta 

menumbuhkan didalam jiwa rasa keagungan, kebesaran-Nya dan kesempurnaan 

kekuasaan-Nya”. 

Berdasarkan pandangan ahli fiqih bahwa shalat adalah beberapa ucapan atau 

rangkaian ucapan dan perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

                                                           
4
M. Shodiq Mustika, Pelatihan Salat untuk Kecerdasaan dan Kesuksesan Hidup (Jakarta:PT 

Mizan Publik, 2007), h. 7 
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dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah dan menurut syarat-

syarat yang sudah di tentukan oleh agama. 

Dalam ajaran yang bersifa spiritual, senantiasa diselipkan prinsip sosial, 

begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat diamati dari fenomena salat. Salat pada dasarnya 

ibadah murni (Ibadah Mahdhah). Namun jika dikaitkan dengan jamaah, jelas ibadah 

ini sudah memasuki ruang sosial. Jamaah mengumpulkan manusia, menyatukan 

mereka untuk menyatukan satu tujuan.Bahkan Allah SWT berfirman dalam surat Al-

Ankabut ayat QS: 29: 45 : 

            

           

 Artinya : "Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 

Quran) dan Dirikanlah shalat.Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.dan Sesungguhnya mengingat Allah 

(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Ankabut : 45) 

 

Selain berkaitan dengan aspek sosial sebagai mana di atas, salat juga berkaitan 

secara langsung dengan dimensi empiris medis kesehatan atau terapi manusia. Sudah 

banyak pihak yang mencoba meneliti tentang kaitan salat dengan manfaat kesehatan 

atau terapi. Disamping shalat wajib yang kita harus lakukan atau tunaikan, walau 

dalam keadaan bagaimanapun dan situasi apapun. Kita juga dituntut untuk melakukan 

dan menunaikan atau mendirikan shalat-shalat sunnah sebagai penambal dari shalat 

wajib yang mungkin saja ada yang tertinggal, baik yang sengaja atau yang tidak 
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sengaja. Salah satu shalat sunnah yaitu shalat dhuha dilakukan seorang muslim ketika 

masuk waktu dhuha. Waktu dhuha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang 

lebih 7 hasta sejak terbitnya (sekitar pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur.Jumlah 

rakaat shalat dhuha bisa dengan 2, 4, 6, 8 atau 12 rakaat. Dan di lakukan satuan 2 

rakaat sekali salam.
5
 

Hadits-hadits terdahulu dan semisalnya menjelaskan bahwa shalat dhuha pada 

waktu dhuha (pagi hari) merupakan suatu hal yang baik lagi di sukai. Sabda Nabi 

SAW: 



Artinya : “Allah „Azza wa Jalla berfirman : “Wahai anak Adam, angan 

sekali-kali kamu malas mengerjakan empat rakaat pada awal siang (sholat 

dhuha), nanti akan Aku cukupi kebutuhan mu pada akhirnya (sore hari)” 

(HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi)) 

Dalam berbagai literature kitab klasik banyak di temukan hadits – hadits yang 

di dalamnya terkandung dalil yang menunjukan disyariatkannya bagi kaum muslimin 

untuk senantiasa mengerjakaanya.
6
 Kemudian terlepas dari hukum wajib dan 

sunnahnya melakasanakan shalat dhuha, peneliti tidak akan membahas tersebut akan 

tetapi penulis mencoba meneliti pelaksanaan shalat dhuha dengan kecerdasaan 

manusia. Secara kalsifikasi kecerdasan manusia itu terbagi menjadi tiga : ada 

                                                           
5
Huriyah Huwaida, Penuntun Mengerjakan Shalat Dhuha (Jakarta: Qultum Media, 2017), 

h.39 
6
Muhammad Bin Umar bin salim Bazmul, Meneladeni Shalat-shalat Sunah Rasullalah 

(Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi, 2007), h.108 



8 
 

kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasaan emosinal (EQ), dan kecerdasaan Spiritual 

(SQ). Di sini penulis lebih memfokuskan kepada kecerdasaan spiritual. 

Banyak di antara kita yang menganggap bahwa spiritualitas adalah agama. 

Padahal sesungguhnya kedua hal tersebut sangat berbeda.Ketika kita sadar siapa diri 

kita sebenernya, dimana tempat kita berada di alam semesta dan kemanakah tujuan 

hidup kita, berarti kita telah memasuki wilayah spiritualitas. Kata spiritual memiliki 

akar kata spirit yang berarti roh, kata ini berasal dari bahasa Latin, Spiritus yang 

berarti napas.Selain itu kata spiritus dapat mengandung arti sebuah bentuk alkohol 

yang di murnikan, sehingga spiritual dapat di artikan sesuatu yang murni. Diri kita 

yang sebenernya adalah roh. Roh bisa di artikan sebagai energi kehidupan, yang 

membuat kita dapat hidup, bernafas dan bergerak. Spiritual berarti pula segala sesuatu 

diluar tubuh fisik kita, termasuk fiiran, perasaan, dan karakter kita. Spiritual dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk mengenal dan memecahkan masalah-masalah 

yang terkait dengan makna dan nilai. Serta dapat menempatkan berbagai kegiatan 

dalam kehidupan, juga dapat mengukur atau menilai bahwa salah satu kegiatan atau 

langkah kehidupan tertentu lebih bermakna dari yang lainya. 

Orang yang cerdas secara spiritual tidak memecahkan persoalan hidup hanya 

secara rasional atau emosional saja. Ia menghubungkanya dengan makna kehidupan 

secara spiritual. Ia merujuk pada warisan spiritual seperti teks-teks kitab suci atau 

wejangan orang-orang suci untuk memberikan penafsiran pada situasi yang 

dihadapinya untuk melakukan definisi situasi. 
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Ketika zaman berubah dengan cepat, salah satu kelompok yang rentan untuk 

ikut terbawa arus adalah para remaja. Tak lain karena mereka memiliki karakteristik 

tersendiri yang unik: labil, sedang pada taraf mencari identitas, mengalami masa 

transisi dari remaja menuju dewasa dan sebagainya. 

Banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, pada hakikatnya 

tak lepas dengan berbagai perkembangan remaja secara fisik, psikis, sosial, maupun 

agamanya. Sedangkan perkembangan jiwa dan agama masa remaja ini tidak begitu 

memerlukan perhatian dan pengarahan jika di banding dengan perkembangan jiwa 

dan agama anak-anak. Perkembangan remaja lebih mudah untuk digoyahkan dengan 

perkembangan zaman.Karena mereka lebih sering bergaul dengan sesama remaja 

bahkan dengan orang dewasa.Sehingga mereka cepat resah, gelisah untuk mencari 

jati dirinya. 

Apabila perkembangan remaja yang bergejolak itu tidak disertai dengan bekal 

agama yang ada pada dirinya maka akibatnya akan berbahaya. Karena peran agama 

dan perkembangan jiwa pada remaja ini penting maka harus disertai dengan 

perkembangan agama yang cukup, supaya emosi yang mencuat dalam dirinya dapat 

terkendali dan terkontrol oleh aturan-aturan yang mengikat dirinya sendiri.
7
 

Salah satu usaha untuk memperdalam jiwa keagamaan yaitu dengan 

melaksanakan shalat. Seperti dilaksanakanya sholat dhuha di Madrasah Aliyah Al-

Hikmah Bandar Lampung. Kegiatan tersebut merupakan usaha untuk meningkatkan 

                                                           
7
 Zakiah Darajat, Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 

h.79 
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kecerdasan spiritual peserta didiknya. Seperti yang penulis ketahui kecerdasaan tidak 

hanya IQ dan EQ tetapi masih ada lagi yaitu SQ yang berguna untuk meredam 

kegelisahan yang sering dialami oleh remaja. 

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan pada bulan Januari data yang 

peneliti peroleh dari Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung saat ini, 

pelaksanaan shalat dhuha dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 07.15 WIB 

sebelum jam pelajaran dimulai atau saat jam istirahat  di Masjid Nurul Iman Al-

Hikmah Bandar Lampung.  

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap guru kesiswaan,  beliau mengatakan 

bahwasanya pelaksanaan shalat dhuha ini bertujuan sebagai (1) proses pembelajaran; 

(2) sebagai pembiasaan anak; (3) upaya untuk membuat anak lebih fresh di pagi hari 

dan lebih cerdas; (4) secara spiritual lebih terkontrol. Peneliti memperoleh informasi 

bahwa data peserta didik yang melaksanakan shalat dhuha sebagai berikut : 

 

Tabel 1 

Daftar Nama Peserta Didik Yang Melaksanakan Shalat Dhuha 

Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

No Nama Keterangan 

1. M. Muhyidin Ghozin Laki-laki 

2. Suci Mia Perempuan 

3. M. Victor Al-Faqih Laki-laki 

4. Chairunnisa Perempuan 

5. Alim Firadus Pandela Laki-laki 

6. Uswatun khasanah Perempuan 

7. Dimas Suyatama Laki-laki 

8. Rohmawati Perempuan 

9. M. Fatih Laki-laki 

10. Lely Azzahwa R Perempuan 
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11. Abdul Rohi Laki-laki 

12. Restha Ayu M Perempuan 

 

 

Berpijak dari uraian tersebut diatas timbul keinginan penulis untuk mengkaji 

lebih dalam tentang “Pelaksanaan Sholat Dhuha dalam Meningkatkan 

Kecerdasaan Spiritual Peserta Didik di Madrasah Aliyah Al-Hikmah  Bandar 

Lampung”. 

Dalam rangka usaha untuk memberikan informasi tentang bagaimana aktivitas 

pelaksanaan sholat dhuha sehubungan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana proses pelaksanaan sholat dhuha, serta bagaimana sholat 

dhuha terhadap kecerdasaan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah Al-Hikmah 

Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah  

Suatu masalah biasanya timbul karena adanya kesenjangan antara teori dan 

konsep-konsep dengan kenyataan yang ada dilapangan penelitian. Masalah ialah 

kesenjangan antara suatu yang diharapkan dengan suatu kenyataan. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa masalah ialah segala bentuk yang tidak sesuai antara teori 

dengn apa yang terjadi dan perlu dicari pemecahanya.
8
 

Berdasarkan dari uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

                                                           
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 9-10. 
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1. Bagaimana pelaksanaan shalat dhuha di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar 

Lampung ? 

2. Apa saja peningkatan kecerdasan spiritual pada peserta didik di Madrasah 

Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan shalat dhuha di sekolah Madrasah 

Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung.  

2. Untuk mengetahui adanya peningkatan kecerdasan spiritual pada peserta didik 

di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung. 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Diharapkan penelitian ini akan menjadi kontribusi khasanah keilmuan yang 

akan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. 

2.  Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan informasi-informasi 

pada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya dosen, mahaPeserta didik, 

dan yang penting lagi bagi orang tua agar dapat memperhatikan 

perkembangan anak terlebih tentang kecerdasan spiritualnya.  
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F. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini Danah Zohar dan Ian Marshall menyebutkan beberapa 

indikator seseorang mempunyai kecerdasan spiritual yang terdiri dari 8 indikator, 

tetapi peneliti memfokuskan pada 3 indikator untuk diperdalam secara matang, 

indikator yang saya teliti sebagai berikut : 

1. Kesadaran diri 

2. Spontanitas 

3. Kepedulian 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang 

telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang ada relevansinya dengan judul 

skripsi ini. Adapun karya-karya skripsi tersebut adalah: 

1. Skripsi Siti Masmu’ah NIM: 106018 mahasiswi  jurusan Tarbiyah STAI Pati 

tahun 2010 yang berjudul “Hubungan antara Ibadah Shalat  dengan Perilaku 

Peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Mathali‟ul Falah Langgenharjo Kec. 

Juwana Kab. Pati”.  

Fokus penelitian Siti Masmu’ah yaitu meneliti hubungan ibadah solat 

terhadap prilaku peserta didik Madrasah Tsanawiyah Mathali’ul Falah 

Langgenharjo tahun 2010. 

2.  Skripsi Moh Soleh NIM : 07410298 mahapeserta didik jurusan tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yangberjudul “Pembiasaan Sholat 
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Dhuha dalam Pembinaan Akhlak Peserta didik Kelas IV Di MI Maarif 

Candran Yogyakarta” 

Fokus penelitian Moh Soleh yaitu meneliti pembiasaan sholat dhuha terhadap 

akhlak peserta didik MI Maarif Candran Yogyakarta.  

3. Skripsi Siti Halimah NIM: 107466 mahasiswi  jurusan Tarbiyah STAI Pati 

tahun 2010 yang berjudul “Pengaruh Bimbingan Penyuluhan terhadap 

Tingkat Kecerdasan Emosional (Emotional Quotient)  Peserta didik MA 

Madarijul Huda Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati  Tahun Pelajaran 

2009/2010”.  

Fokus penelitian Siti Halimah adalah meneliti pengaruh Bimbingan 

Penyuluhan terhadap Tingkat Kecerdasan Emosional (Emotional Quotient)  

Peserta didik MA Madarijul Huda Kembang.  

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih difokuskan pada 

pelaksanaan shalat dhuha yang dilakukan peserta didik MA Al-Hikmah 

Bandarlampung terhadap kecerdasan spiritual mereka.Jadi skripsi dengan judul 

“Pelaksanaan Sholat Dhuha dalam Upaya Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Peserta didik Di MA Al-Hikmah Bandarlampung”  belum ada yang meneliti dan 

layak untuk dijadikan judul skripsi guna menyelesaikan studi Strata satu. 

 


