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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan kreativitas, potensi serta membentuk kepribadian yang sesuai 

dengan karakter bangsa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 disebutkan bahwa 

“Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Sekolah sebagai lembaga pelaksana pendidikan memiliki hak dan 

kewajiban untuk memberikan asuhan terhadap proses perkembangan setiap siswa 

sehingga dapat menghasilkan siswa yang berakhlak mulia dan berkualiatas. Pada 

pelaksanaannya, untuk mencetak siswa yang demikian tidaklah  mudah.  Hal ini 

karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah  

kedisiplinan. Disiplin  adalah kepatuhan seseorang dalam  mengikuti peraturan 

atau tata tertib karena didorong  oleh adanya kesadaran pada hatinya. 

Kedisiplinan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang  

kedisiplinan shalat, yaitu tentang bagaimana proses dan upaya pembentukan  

kedisiplinan shalat fardlu yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya sehingga 

siswa dapat mengamalkan dan menerapkan pengamalan ibadah shalat dalam 
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kehidupan sehari-harinya dengan rasa sadar dan tanggung jawab tanpa adanya 

paksaan dari pihak manapun.  

Shalat merupakan azas yang dijadikan tolok ukur atas kualitas keimanan 

dalam diri seseorang. Kedudukan shalat fardlu dalam islam tidak bisa 

dibandingkan dan digantikan dengan ibadah lainnya. Jika ibadah lain masih bisa 

ditolerir, shalat sama sekali tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Maka dari 

itu mempelajari shalat sejak dini sangatlah  penting, harus dipahami dan 

diamalkan sebaik mungkin dan secara benar. Jika sejak kecil rajin melaksanakan 

shalat maka sampai besar nanti pasti selalu memelihara ketaqwaanya, serta selalu 

menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan dapat menumbuhkan pribadi 

yang disiplin dalam segala aspek kehidupannya. 

Menanamkan sikap disiplin tidaklah mudah, apalagi dalam lingkungan 

sekolah yang merupakan masyarakat heterogen, peserta didik berasal dari 

lingkungan yang berbeda-beda. MI NU Baitul Mukminin merupakan lembaga 

pendidikan yang sangat mengutamakan pendidikan agamanya. Pelajaran tentang 

shalat sudah dikenalkan kepada siswa mulai dari kelas satu, bahkan siswa kelas 

tiga telah hafal, mengetahui tata cara melaksanakan shalat fardlu dan mulai 

diajarkan kedisiplinan dalam melaksanakan shalat yaitu dengan melaksanakan 

shalat dzuhur bejamaah. Akan tetapi masih sering dijumpai banyak siswa yang 

masih belum disiplin melaksanakan shalat lima waktu. 

Berdasarkan observasi pada siswa kelas V dengan inisial FAP dan SP 

serta wawancara kepada wali kelas V yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 

26 Juli 2017 di MI NU Baitul Mukminin dapat disimpulkan bahwa siswa yang 
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berinisial FAP dan SP tidak disiplin dalam melaksanakan shalat fardlu khususnya 

shalat dzuhur berjamaah cenderung memiliki sikap tempramen, kasar, sulit diatur, 

dan sering melanggar peraturan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan FAP dan SP 

sering tidak mengikuti kegiatan shalat dzuhur berjamaah di sekolah dan sering 

melanggar peraturan sekolah seperti terlambat masuk sekolah, tidak membawa 

perlengkapan sekolah, sering bertengkar, dan sering tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. Ketidak disiplinan FAP dan SP dalam melaksanakan shalat fardlu 

dikarenakan kurangnya latihan dalam disiplin dan kurangnya keteladanan. 

Permasalahan di atas menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk 

melakukan konseling islami dalam membentuk kedisiplinan shalat fardlu. Apabila 

ketidak disiplinan anak dalam shalat tidak diatasi maka akan berdampak pada 

kedisiplinan di bidang lain dan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. 

Pembentukan kedisiplinan shalat fardlu dapat berpengaruh terhadap kedisiplinan 

lainnya seperti kedisiplinan kehadiran, kedisiplinan menaati peraturan, dan 

kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Kedisiplinan shalat fardlu harus dibentuk 

sejak dini katena segala sesuatu yang dibiasakan dari kecil akan kuat melekat 

hingga dewasa. 

Upaya untuk mengatasi masalah kurang disiplin siswa kelas V peneliti 

menggunakan konseling islami karena konseling islami tidak hanya membantu 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tetapi juga mengarahkan konseli 

untuk kembali ke fitrahnya agar bisa mencapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Dengan berbagai upaya seperti pembiasaan dan latihan disiplin waktu shalat 

fardlu dimanapun mereka berada tanpa adanya rasa kerterpaksaan dan terbebani. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengkaji permasalahan 

tersebut melalui penelitian dengan judul: “Penerapan Konseling Islami dalam 

Membentuk Kedisiplinan Shalat Fardlu Siswa Kelas V MI NU Baitul Mukminin 

Getas Pejaten Jati Kudus Tahun Ajaran 2017/2018” 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus 

Penelitian ini difokuskan pada penerapan konseling islami dalam 

membentuk kedisiplinan shalat fardu siswa kelas V MI NU Baitul Mukminin. 

Upaya membentuk kedisiplinan shalat fardlu dilakukan karena kedisiplinan shalat 

fardlu dapat berpengaruh terhadap kedisiplinan lainnya dan dapat membentuk 

karakter anak. Selain itu, siswa kelas V sebagian belum disiplin dalam 

melaksanakan shalat fardlu. 

Adapun shalat fardlu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah shalat 

dzuhur. Dengan tingginya kedisiplinan shalat dzuhur diharapkan akan 

meninggkatkan kedisiplinan shalat fardlu lain. Untuk membentuk kedisiplinan 

shalat fardlu, peneliti menerapkan konseling islami dengan tahapan diantaranya: 

(a) menyakinkan individu, (b) mendorong dan membentuk individu memahami 

dan mengamalkan ajaran agama secara benar, dan (c) mendorong dan membantu 

individu memahami dan mengamalkan iman, islam dan ikhsan. Fokus peneliti 

bertujuan mengentaskan permasalahan yang dialami oleh siswa (konseli) dengan 

tujuan akhir adalah agar siswa disiplin dalam melaksanakan shalat fardlu.  
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1.2.2 Lokus 

Penelitian ini dilakukan di MI NU Baitul Mukminin di desa Getas 

pejaten, kecamatan Jati kabupaten Kudus. Peneliti melakukan konseling islami 

untuk membentuk kedisiplinan shalat fardlu siswa kelas V MI NU Baitul 

Mukminin tahun ajaran 2017/2018. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Faktor apakah yang mempengaruhi kedisiplinan shalat fardlu siswa MI NU 

Baitul Mukminin Getas Pejaten Jati Kudus? 

2. Bagaimana penerapan konseling islami dalam membentuk kedisiplinan shalat 

fardlu siswa MI NU Baitul Mukminin Getas Pejaten Jati Kudus? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mendiskripsikan faktor-faktor penyebab kurangnya kedisiplinan shalat fardlu 

bagi siswa MI NU Baitul Mukminin Getas Pejaten Jati Kudus. 

2. Terbentuknya kedisiplinan shalat fardlu siswa MI NU Baitul Mukminin Getas 

Pejaten Jati Kudus melalui penerapan konseling islami dalam membentuk. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna serta memberikan manfaat 

untuk berbagai pihak, baik secra teoritis maupun praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, melengkapi 

referensi yang telah ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya di MI NU Baitul Mukminin. Selain itu dapat 

menambah referensi untuk penelitian sejenis tentang peranan konseling islami 

dalam membentuk kedisiplinan shalat fardlu siswa MI NU Baitul Mukminin. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Siswa mampu memahami dan memanfaatkan layanan konseling islami 

untuk membentuk kedisiplinan dalam melaksanakan shalat fardlu. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Melalui penelitian ini, dapat mengembangkan program sekolah yang  

telah terlaksana dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa khususnya yang 

berkaitan dengan konseling islami. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan sebagai acuan dalam 

memahami siswa khususnya dalam penerapan konseling islami dalam membentuk 

kedisiplinan shalat fardlu siswa MI NU Baitul Mukminin. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini lebih berpusat pada pembahasan tentang penerapan 

konseling islami dalam membentuk kedisiplinan shalat fardlu siswa kelas V MI 

NU Baitul Mukminin Getas Pejaten Jati Kudus Tahun Ajaran 2017/2018. 


