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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern segalanya berkembang dengan pesat. Berbagai 

teknologi yang canggih semakin memudahkan manusia dalam melakukan 

pekerjaannya. Zaman modern dapat diibaratkan sebagai koin yang memiliki dua 

sisi, di satu sisi peradaban manusia sangat maju jika ditinjau dari sisi materialis 

namun dalam sisi non-materialis sebut saja moral dan akhlak manusia menjadi 

sangat merosot jika dibandingkan dengan peradaban di zaman sebelumnya. Materi 

seakan-akan telah menutupi hati manusia, manusia akan melakukan apa saja demi 

memenuhi kepuasan duniawinya. Benar sabda Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam bahwa di akhir zaman dunia akan dibentangkan dan manusia saling 

berlomba untuk memperolehnya hingga sebagian manusia saling sikut menyakiti 

manusia lainnya.  

Dampak negatif zaman modern ini pun menjangkiti kalangan remaja di 

Indonesia, mereka merasa bangga apabila mengikuti gaya hidup Barat seperti 

hedonisme, pragmatisme, dan materialisme. Mereka cenderung lebih berbangga 

diri apabila kehidupan mereka diliputi dan ditunjang berbagai materi yang 

melenakan. Remaja pada zaman sekarang lebih menyenangi tren terbaru dan 

tertarik untuk mengikutinya tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan.  

Bobroknya moral para pelajar harus segera diatasi sedini mungkin sebab 

bagaimana mungkin suatu negara akan maju peradabannya jika para generasi 

emasnya mengalami krisis moral. Moral adalah ruh dan spirit bagi seseorang dalam 

menjalani kehidupannya. Perilaku dan tingkah laku seseorang mencerminkan baik 

dan buruknya moral pelakunya. Perbaikan moral merupakan hal yang sangat vital 

demi membangun peradaban yang maju. Moral manusia akan baik apabila diberi 

pendidikan yang tepat, pendidikan duniawi dan ukhrawi haruslah diberikan secara 

tepat. Pendidikan duniawi saja tanpa pendidikan ukhrawi akan melahirkan generasi 

yang materialis dan hedonis yakni seorang individu yang kaya secara lahiriah 

namun kering jiwanya. Individu yang seperti  
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ini akan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai kepuasan pribadinya tanpa 

memikirkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pemberian pendidikan duniawi 

dan ukhrawi harus diimbangi porsinya. 

Jika berbicara masalah moral maka tidak terlepas dari Pendidikan Agama. 

Sebab agama merupakan solusi untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi 

Muhammad shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta’ala 

kedunia ini diberi misi tiada lain untuk memperbaiki akhlak. Maka solusi untuk 

memperbaiki moral yang rusak ialah dengan memberikan pendidikan agama secara 

tepat. Pendidikan agama haruslah diberikan secara rutin dan komprehensif di 

lembaga pendidikan formal, informal dan non-formal.   

Tujuan Pendidikan Agama ialah untuk membentuk insan kamil, hal ini 

sejalan dengan tujuan pendidikan Indonesia yang berbunyi: “Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang” (UUD 

Tahun 1945, pasal 31, ayat 1). Implementasi tujuan pendidikan Indonesia ini 

menjadi konkret dengan adanya penerapan pendidikan agama sebagai core 

pendidikannya. Penerapan Pendidikan Agama sebagai core pendidikan ialah 

dengan menyisipkan pesan-pesan moral dan bersifat religius di setiap 

pembelajaran. Baik pembelajaran dalam mata pelajaran eksak, sosial dan berbagai 

mata pelajaran lainnya. 

Pembelajaran dikatakan berhasil jika terjadi perubahan tingkah laku dalam 

diri anak didik. Belajar merupakan suatu perubahan di dalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, 

sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Adapun menurut pendapat lain 

diungkapkan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman (M. 

Ngalim Purwanto, 2004: 84). Menurut beberapa definisi diatas dapat dipahami 

bahwa tidak dapat dikatakan belajar jika tidak terjadi suatu perubahan tingkah laku. 

Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar yang 

telah dicapai. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan 
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membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan kecakapan ranah 

afektif. Peningkatan kecakapan afektif ini, antara lain, berupa kesadaran beragama 

yang mantap (Muhibbin Syah, 2012: 85). Untuk membangun kedisiplinan dalam 

beribadah, diperlukan latihan yang sungguh-sungguh dan pemahaman tentang 

ibadah yang dilakukan (M. Thohir, 2016: 240). Dalam mendidik disiplin berperan 

mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina dan membentuk 

perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan, diajarkan dan 

diteladankan. Karena itu, perubahan perilaku seseorang, merupakan hasil dari suatu 

proses pendidikan dan pembelajaran yang terencana, informal atau autodidak 

(Darmajari, 2011: 396). 

 Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami jika anak didik yang 

memiliki pemahaman agama yang baik maka akan berimbas kepada baiknya 

kesadaran beragamanya. Apabila ilmu yang telah didapatkan siswa sudah 

terinternalisasi dalam dirinya dan tercermin dalam perilaku kesehariannya maka 

dapat dikatakan bahwa pendidikan yang telah diberikan sudah berhasil dalam 

merubah tingkah laku peserta didik. 

Pendidikan Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk membentuk 

peserta didik agar memiliki keseimbangan jasmani dan rohani, serta memiliki iman, 

ilmu, dan amal sekaligus (Heri Gunawan, 2014: 9-10). Islam menghendaki agar 

manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana 

yang telah digariskan oleh Allah di dalam QS. Adz-Dzariyat, 51:56 yang artinya: 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah 

kepada-Ku” (Ahmad Tafsir, 2014: 46-47).  

Dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, selain daripada 

ilmu teoritis yang memadai, juga diperlukan aplikasi ilmu tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari agar siswa yang bersangkutan dapat mengambil manfaat, baik di dunia 

maupun di akhirat. Ilmu teoritis tentang kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, 

tanggung jawab, sikap santun, peduli, dan percaya diri bisa didapati dalam kegiatan 

salat (M. Thohir, 2016: 240).  

Setiap pekerjaan pasti memiliki tolak ukur bahwa suatu pekerjaan itu 

dikatakan baik dan benar, adapun tolak ukur kebaikan dari segala amal ialah salat. 
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Salat juga merupakan tiang agama, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah 

merobohkan agama. Salat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan 

mungkar, tentu jika semua remaja muslim di Indonesia sadar akan kewajibannya 

melaksanakan salat lima waktu maka tidak akan muncul berbagai perbuatan yang 

rendah dan hina.  

Permasalahan yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini pada 

umumnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda 

tentang kewajiban salat, terutama salat jamaah di masjid. Banyak ditemukan 

masjid-masjid yang masih belum aktif kegiatan salat jamaah lima waktu. Masih 

banyak sekali masjid yang hanya terlihat aktifitas salat pada waktu salat Jumat, 

Maghrib, dan Isya saja, terutama masjid yang berada di sepanjang jalan lintas. 

Fenomena lainnya adalah banyak masjid-masjid yang hanya diisi oleh orang-orang 

tua saja, sedangkan generasi mudanya disibukkan dengan kegiatan lain yang jauh 

dari ibadah (M. Thohir, 2016: 240). Kebiasaan pada usia remaja akan berlanjut pada 

kebiasaan pada usia dewasa, termasuk kebiasaan dalam menjalankan salat lima 

waktu. Apabila seorang individu terbiasa melalaikan salat lima waktu maka 

dikemudian hari juga cenderung akan terbiasa melalaikan salat lima waktu, oleh 

Eric Ericson diistilahkan dengan “remaja berkepanjangan” (Yurhadi Ghani, 2011: 

289). 

Upaya untuk memutus rantai generasi para remaja yang kurang memiliki 

kesadaran dalam menjalankan kewajiban beribadahnya, perlu diberikan Pendidikan 

Agama Islam di sekolah secara tepat. Sebab, pemberian Pendidikan Agama di 

sekolah sangatlah memiliki pengaruh kepada perkembangan spiritual anak didik. 

Sistem persekolahan mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap timbulnya 

agama dalam diri para peserta didik (Wildan Baihaqi, 2018: 54).  

Pada suatu kesempatan peneliti mengadakan observasi di SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Terdapat penerapan religious 

culture yang baik disekolah ini. Yakni terdapat pembiasaan salat Zuhur berjamaah, 

salat Duha berjamaah setiap hari Jumat, salat Jumat berjamaah,  program setoran 

hafalan surat-surat Al-Qur’an tertentu dan doa harian dan terdapat berbagai 

ekstrakurikuler keagamaan. Di dalam pelaksanaan Salat Zuhur berjamaah hampir 
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seluruh siswa mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, para guru pun aktif dalam 

menasehati dan menginstruksikan para siswa untuk salat dengan cara mengelilingi 

lingkungan sekolah saat azan Zuhur berkumandang dan memerintahkan siswa 

untuk salat. 

Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa siswa telah 

memahami materi salat wajib, terbukti dengan baiknya skor tes tulis pemahaman 

salat lima waktu dan skor praktik salat lima waktu. Adapun untuk mengetahui 

kedisiplinan salat lima waktu pada diri siswa peneliti mewawancarai beberapa 

siswa pada tanggal 8 Oktober 2018 mengenai rutinitas salat wajib yang biasa 

mereka jalani. Responden pertama mengatakan bahwa dia seringkali tidak 

menunaikan salat lima waktu secara keseluruhan, saat Subuh responden pertama ini 

di suruh orang tuanya salat, namun ia tidak melaksanakannya, saat Zuhur di sekolah 

terdapat program salat berjamaah namun ia tidak secara konsisten mengikuti 

program tersebut dan terkadang bermain bersama temannya, lalu saat Asar sepulang 

sekolah sesampainya di rumah ia juga tidak salat Asar karena terlena dengan 

gawainya, saat Magrib ia salat karena takut dimarahi orang tuanya dan saat Isya ia 

kelelahan dan tidak salat Isya. Adapun responden kedua mengatakan bahwa dia 

seringkali berbohong sudah melaksanakan salat kepada orang tuanya karena takut 

dimarahi, padahal dalam kenyataannya responden kedua ini tidak melakukan salat. 

Demikian pula yang terjadi dengan siswa-siswa yang lainnya, sebagian dari mereka 

malas mendirikan salat karena terpengaruh oleh pergaulan dan terlena oleh gawai. 

Sebagian dari mereka mau melaksanakan salat karena takut dimarahi oleh orang 

tua, bahkan terkadang mereka berbohong kepada orang tuanya bahwa mereka sudah 

melaksanakan salat saat mereka diperintah untuk salat. Dan sangat sedikit dari 

mereka yang salat karena kesadaran pribadi.  

Berdasarkan studi pendahuluan di atas terdapat kesenjangan antara yang 

diharapkan dengan yang seharusnya terjadi, yakni jika siswa telah memiliki 

pemahaman tentang salat lima waktu yang baik maka seharusnya baik pula 

pengamalan siswa dalam menunaikan salat lima waktu. Namun, yang terjadi dalam 

fenomena tersebut adalah siswa memiliki pemahaman yang baik tentang salat lima 
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waktu tetapi dalam pengamalan salat lima waktu tergolong rendah yakni banyak 

siswa yang tidak konsisten dalam menunaikan salat lima waktu.  

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pemahaman siswa tentang 

salat dengan pengamalan mereka dalam melaksanaan salat lima waktu maka 

peneliti tertarik untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut dengan 

mengadakan penelitian “Hubungan Antara Pemahaman Siswa tentang Salat dengan 

Pengamalan Mereka Menunaikan Salat Lima Waktu” (Penelitian pada siswa kelas 

VIII SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana realitas pemahaman siswa kelas VIII tentang salat di SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru? 

2. Bagaimana realitas pengamalan siswa kelas VIII dalam menunaikan salat 

lima waktu di SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru? 

3. Bagaimana hubungan antara pemahaman siswa kelas VIII tentang salat 

dengan pengamalan mereka menunaikan salat lima waktu di SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Realitas pemahaman siswa kelas VIII tentang salat di SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Kampus Cibiru.  

2. Realitas pengamalan siswa kelas VIII dalam menunaikan salat lima waktu 

di SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru.  

3. Hubungan antara pemahaman siswa kelas VIII tentang salat dengan 

pengamalan mereka menunaikan salat lima waktu di SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Kampus Cibiru. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang akan peneliti lakukan ini diharapkan dapat 

memberi manfaat dan kontribusi, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan teori dalam mengelola pembelajaran yang 

berkaitan dengan pemahaman salat siswa di SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Kampus Cibiru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

informasi bagi guru yang berada di SMP Laboratorium Percontohan 

UPI Kampus Cibiru mengenai pemahaman salat siswa dalam 

kaitannya dengan upaya pengaplikasian ilmu agama yakni 

pelaksanaan salat lima waktu. 

b. Melalui informasi dan teori yang dihasilkan dari penelitian ini dapat 

dijadikan dasar pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) dalam 

penggunaan metode pembelajaran salat di SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Kampus Cibiru sehingga dapat memperbaiki 

pengamalan ibadah salat anak didik. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Belajar dapat terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi 

ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari 

waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi. 

Adapun ahli pendidikan yang lainnya mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu 

perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru 

daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu 

pengertian (M. Ngalim Purwanto, 2004: 84). Berdasarkan beberapa pendapat di atas 

dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu kondisi dimana terjadinya suatu 

stimulus yang dapat mempengaruhi siswa sehingga terjadi suatu perubahan tingkah 

laku. Hal yang digarisbawahi dari batasan belajar ini adalah “tingkah laku yang 

melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor”. Artinya perubahan tingkah 
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laku seseorang berdasarkan pada hasil proses pemikiran, penerimaan dan latihan 

(Jamaluddin, 2015: 11). Jadi belajar itu dikatakan bermakna apabila terjadi 

perubahan. Dan perubahan tersebut diawali dari suatu situasi stimulus bersama 

dengan isi ingatan. Stimulus tersebut dapat mempengaruhi siswa manakala terjadi 

pemahaman sebagai reaksi dari perubahan pola baru, dari kondisi belum tahu 

menjadi tahu dan dari kondisi belum paham menjadi paham. Jika siswa sudah 

memahami pembelajaran maka akan tercipta suatu perubahan baik perubahan 

secara kualitatif atau kuantitatif dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Pemahaman yang termasuk dalam salah satu bagian dari ranah kognitif merupakan 

tahap awal bagi perubahan ranah afektif dan ranah psikomotor. Maka dapat 

dipahami bahwa pemahaman merupakan pencapaian hasil belajar yang penting di 

dalam proses pembelajaran. 

Pemahaman dalam penelitian ini merupakan kemampuan siswa dalam 

menguasai materi pembelajaran salat sesuai dengan jenjang pembelajaran yang 

sudah mereka pelajari, dalam hal ini meliputi sub pokok bahasan: salat berjamaah, 

salat Jumat, salat jamak dan qasar serta salat sunah. Hal ini berdasarkan materi yang 

sudah dipelajari siswa SMP kelas VIII yakni materi Pendidikan Agama Islam kelas 

VII dan kelas VIII semester satu sesuai dengan silabus pembelajaran kurikulum 

2013. Hubungan dalam hal ini adalah adanya kondisi keterkaitan antara dua 

variabel yakni X dan Y yang mana variabel X adalah pemahaman siswa tentang 

materi salat dan variabel Y adalah pengamalan siswa salat lima waktu. Adapun 

pengamalan dalam penelitian ini merupakan realisasi dan aktualisasi dari 

pemahaman siswa terhadap materi salat yang terwujud dalam penunaian salat lima 

waktu. 

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan 

yang sudah diingat lebih-kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai 

dengan maksud penggunannya (Kelvin Seifert, 2012: 151). Pemahaman merupakan 

kemampuan menangkap sari dan makna hal-hal yang dipelajari (Aunurrahman, 

2016). Adapun menurut pendapat yang lain diungkapkan bahwa pemahaman 

mencakup bentuk pengertian yang paling rendah; taraf ini berhubungan dengan 

sejenis pemahaman yang menunjukkan bahwa siswa mengetahui apa yang sedang 
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dikomunikasikan dan dapat menggunakan bahan pengetahuan atau ide tertentu 

tanpa perlu menghubungkannya dengan bahan lain tanpa perlu melihat seluruh 

implikasinya (W. James Phopam, 2013: 29). Berdasarkan beberapa pendapat ahli 

di atas dapat dipahami bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan 

ide tertentu yang sudah diketahui dan mengetahui penggunannya. 

Terdapat tiga macam pemahaman yang berlaku umum: pertama 

pemahaman terjemahan, yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di 

dalamnya; Kedua pemahaman penafsiran, dan; ketiga pemahaman ekstrapolasi, 

yakni kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan 

sesuatu, atau memperluas wawasan (Nana Sudjana, 2011: 51). Adapun tingkah laku 

pada jenjang pemahaman adalah: mengubah, mempertahankan, membedakan, 

memperkirakan, menjelaskan, menyatakan secara luas, menarik kesimpulan umum, 

memberi contoh, menarik kesimpulan, melukiskan dengan kata-kata sendiri, 

meramalkan, menuliskan dengan kembali, dan menyimpan (Jos Daniel Parera, 

1986: 5). 

Pengamalan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, 

cara, perbuatan mengamalkan, melaksanakan; pelaksanaan; penerapan (WJS 

Poerwadarwinta, 2007: 34). Pengamalan merupakan tingkatan afeksi yang 

tertinggi. Pada taraf ini individu sudah memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan 

perilakunya sesuai dengan sistem nilai yang dipegangnya (Hamzah B. Uno, 2012: 

38). Pengamalan merupakan kemampuan menghayati nilai dan membentuknya 

menjadi pola nilai kehidupan pribadi (Dimyati & Mudijono, 2006: 29). 

Salat secara etimologi berarti doa. Menurut istilah, salat adalah ibadah 

dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan hati secara 

ikhlas dan khusyuk, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, 

menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan 

pengertian secara etimologi dan terminologi disimpulkan bahwa salat merupakan 

sarana komunikasi dan pendekatan diri antara hamba dan Al-Khaliq Yang Maha 

Pencipta. Penghambaan itu dilakukan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan secara 

utuh, baik jiwa maupun raga, juga dalam bentuk munajat (pemohonan) sesuai 

aturan dan ketentuan yang telah digariskan di dalam firman-Nya dan dijelaskan di 
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dalam sunnah Rasul-Nya. Di dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur’an, Sayyid Quthb 

rahimallahu menjelaskan bahwa salat bukanlah sekedar ketulusan roh menghadap 

Tuhannya, tapi lebih dari itu. Salat dalam Islam merupakan cermin gagasan utama 

Islam tentang kehidupan (Ibnu Hasan bin Abdul Kadir Nuh, 2008: 11-12).  

Hakikat salat ialah suatu perjuangan mencapai kebahagiaan yang dimulai 

dengan meng-Akbar-kan Allah, lalu dijalani secara istiqamah (konsisten) dalam 

menghadapi berbagai kondisi, seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk yang 

kemudian diakhiri dengan salam. Artinya kita harus meng-Akbar-kan Allah dalam 

setiap keadaan hidup yang kita hadapi, susah, senang, lapang maupun sempit 

sampai akhirnya kita memperoleh kedudukan yang selamat atau bahagia, sehingga 

kita bisa menyelamatkan dan membahagiakan orang di sekitar kita. Maka dengan 

mendalami hakikat salat tahulah kita bahwa praktik salat merupakan miniatur 

kehidupan manusia (KH. A.M. Zamry Khadimullah, 2011: 46). 

Terdapat beberapa petunjuk Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkenaan 

dengan pelaksanaan salat yang dapat dijadikan indikator dari pelaksanaan salat lima 

waktu, diantaranya sebagai berikut: 1) dengan menyempurnakan rukun-rukun yang 

zhahir seperti berdiri, rukuk, i’tidal, sujud dan lainnya; 2) dengan memelihara dari 

segala perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, seperti bergegas-gegas, mencotok-

cotokkan rukuk dan sujud, berpaling-paling dan mempermainkan tangan; 3) 

khusyuk, takut kepada Allah, hadir hati, ikhlas dan benar-benar karena Allah 

subhanahu wa ta’ala (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2009: 207). 

Ranah psikologis siswa yang terpenting adalah ranah kognitif. Ranah 

kejiwaan yang berkedudukan pada otak ini, dalam perpektif psikologi kognitif, 

adalah sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan lainnya, yakni ranah 

afektif (rasa) dan ranah psikomotor (karsa). Fungsi kognitif bukan hanya menjadi 

penggerak aktivitas akal pikiran, melainkan juga menara pengontrol aktivitas 

perasaan dan perbuatan. Tanpa ranah kognitif, sulit dibayangkan seorang siswa 

dapat berpikir. Selanjutnya, tanpa kemampuan berpikir mustahil siswa dapat 

memahami dan meyakini faidah materi-materi pelajaran yang disajikan kepadanya 

(Muhibbin Syah, 2013: 81). Dalam ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku 

yakni: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
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Keenam jenis perilaku ini bersifat hirarkis, artinya perilaku tersebut 

menggambarkan tingkatan kemampuan yang dimiliki seseorang. Perilaku terendah 

sebaiknya dimiliki terlebih dahulu sebelum mempelajari atau memiliki perilaku 

yang lebih tinggi (Aunurrahman, 2016: 49). Berdasarkan ungkapan dari berbagai 

teori diatas maka dapat dipahami bahwa pemahaman merupakan tahap awal 

pembelajaran yang dapat mempengaruhi tahapan pembelajaran selanjutnya. 

Pemahaman berada dalam ranah kognitif sedangkan pengamalan berada dalam 

ranah afektif, ranah kognitif merupakan pijakan awal yang harus dilalui jika ingin 

mengembangkan ranah afektif, maka apabila menginginkan pengamalan yang baik 

maka haruslah didapati terlebih dahulu pemahaman yang benar. Hal ini sejalan 

dengan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan ranah kognitif 

tidak hanya akan membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan 

kecakapan ranah afektif. Peningkatan kecakapan afektif ini, antara lain, berupa 

kesadaran beragama yang mantap (Muhibbin Syah, 2012: 53). 

Berdasarkan hal di atas, secara teoritik dipastikan bahwa pemahaman siswa 

terhadap materi salat memiliki hubungan pada tingkat tertentu dengan pengamalan 

mereka dalam menunaikan salat lima waktu. Kajian ini akan diteliti oleh peneliti, 

sehingga dalam pembahasan selanjutnya akan dibuktikan sejauh mana hubungan 

antara pemahaman dengan pengamalan. Keterkaitan antara pemahaman siswa 

terhadap materi salat dengan pengamalan ibadah salat lima waktu mereka, 

diperjelas dalam kerangka pemikiran yang digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

BAGAN 

 

 

 

Hubungan Korelasional 

Pemahaman Siswa Tentang 

Salat 

(Variabel X) 

 

1. Salat berjamaah 

2. Salat Jumat 

3. Salat jamak dan qasar 

4. Salat sunah  

Pengamalan Siswa Menunaikan 

Salat Lima Waktu 

(Variabel Y) 

 

1. Terpenuhinya syarat sah salat 

2. Terpenuhinya rukun salat  

3. Terpeliharanya salat dari 

perbuatan-perbuatan yang tidak 
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Keterangan: 

   = Korelasi 

   = Pengambilan data 

 

F. Hipotesis 

Dari arti katanya hipotesis berasal dari 2 penggalan kata, yaitu hypo yang 

artinya di bawah dan thesa yang artinya kebenaran. Menurut Arikunto hipotesis 

dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 1993: 62). Namun demikian, walaupun hipotesis sifatnya hanya jawaban 

sementara, bukanlah jawaban yang asal jawaban. Jawaban itu harus didasarkan 

pada kenyataan dan fakta-fakta yang muncul berdasarkan hasil studi pendahuluan 

penulis, kemudian dari berbagai fakta tersebut dirumuskan keterkaitannya antara 

variabel satu dengan variabel lainnya, sehingga pada akhirnya, berdasarkan hasil 

pemikiran tersebut akan terbentuk suatu konsep atau kesimpulan sementara yang 

akan diuji kebenarannya (Wina Sanjaya, 2013: 196). Hipotesis telah memiliki 

kebenaran, tetapi baru merupakan kebenaran taraf teoritis atau kebenaran logis; 

hipotesis membutuhkan pembuktian atau pengujian (Etta Mamang Sangadji & 

Sopiah, 2010: 90).  

Data yang akan diungkapkan dalam penelitian ini melibatkan dua variabel, 

yaitu variabel pemahaman siswa terhadap materi salat dan variabel pengamalan 

Siswa 
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siswa terhadap salat lima waktu. Berdasarkan pada kedua variabel tersebut, dapat 

diasumsikan bahwa siswa yang memeroleh skor tinggi dalam tes pemahaman 

terhadap materi salat dianggap sudah menguasai materi salat dan akan memiliki 

kesadaran yang tinggi terhadap pengamalan salat lima waktu sebagai buah dari 

keberhasilan ranah kognitifnya. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Terdapat 

hubungan positif-signifikan antara pemahaman siswa tentang salat dengan 

pengamalan mereka menunaikan salat lima waktu”. Artinya jika pemahaman siswa 

terhadap materi salat baik, maka hal ini akan berbanding lurus dengan semakin 

tingginya pengamalan salat lima waktu mereka, dan sebaliknya, jika pemahaman 

siswa terhadap materi salat buruk maka hal ini akan berdampak kepada rendahnya 

pengamalan salat lima waktu mereka. 

Dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 maka untuk menguji kebenaran 

hipotesis tersebut digunakan rumus: jika tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka hipotesis nol (H0) 

ditolak, berarti ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Jika tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 

t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka hipotesis nol (H0) diterima, yakni tidak ada hubungan antara variabel 

X dengan variabel Y. 

 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti mendapati beberapa karya ilmiah yang berupa tentang hubungan 

pemahaman siswa tentang salat dengan pengamalan menunaikan salat yang peneliti 

anggap memiliki relevansi dengan topik penelitian yang peneliti lakukan. Adapun 

beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang berjudul “Sikap siswa terhadap proses 

pembelajaran kitab safinatunnaja bab salat hubungannya dengan pengamalan 

ibadah salat mereka (penelitian terhadap siswa kelas wustha Madrasah Diniyah 

Tanwirul Qulub Kp. Ciarog Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten 

Garut)” sebagai skripsi yang dituliskan oleh Lilis Halimah Tahun 2018, 

menunjukkan bahwa: Realitas sikap siswa terhadap proses pembelajaran kitab 

safinatunnaja bab salat termasuk pada kategori sangat positif (skor 4,4), sedangkan 

realitas pengamalan ibadah salat siswa termasuk pada kategori tinggi (skor 3,3), 
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Adapun realitas hubungan antara keduanya adalah (a) koefesisien korelasinya 

termasuk sangat tinggi (0,94); (b) Hipotesisnya diterima thitung (16,54) lebih besar 

dari ttabel (2,02); (c) sementara itu kadar pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

sebesar 65%. Hal ini menunjukkan bahwa 65% pengamalan ibadah salat di 

madrasah tanwirul qulub dipengaruhi oleh sikap siswa terhadap proses 

pembelajaran kitab safinatunnaja bab salat. Dengan demikian masih terdapat 35% 

lagi faktor lain yang mempengaruhi pengamalan ibadah salat di madrasah tanwirul 

qulub. 

Kedua, penelitian dengan judul “Tanggapan siswa terhadap keteladanan 

orangtua dengan pengamalan shalat mereka sehari-hari (penelitian di kelas 2 di Mts 

Al-Falah Garut)” sebagai skripsi yang ditulis oleh Birul Walidaen pada tahun 2010, 

menunjukkan bahwa: tanggapan siswa terhadap keteladanan orang tua 

menunjukkan kualifikasi tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban mereka terhadap 

15 item angket yang menghasilkan rata-rata 3,9 angka tersebut termasuk ke dalam 

daerah interval 3,4-4,5 yang berkategori tinggi. Pengamalan salat siswa sehari-hari 

termasuk tinggi berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden terhadap angket 

berkisar di daerah interval 3,5-4,6. Adapun hasil uji perhitungan koefisien korelasi, 

terdapat hubungan antara tanggapan siswa terhadap keteladanan orangtua dengan 

pengamalan salat mereka sehari-hari sebesar 0,37, angka tersebut berada pada 

daerah 0,20-0,40 yang berkategori rendah. Adapun dilihat dari kadar pengaruhnya 

mencapai 7%, jadi ada 93% faktor lain yang mempengaruhi pengamalan salat siswa 

sehari-hari.  

Ketiga, penelitian dengan judul “Pemahaman siswa terhadap materi salat 

fardu hubungannya dengan pengamalan ibadah salat mereka (penelitian terhadap 

siswa kelas VI MI Salafiyah Sempur Plered Purwakarta)” sebagai skripsi yang 

ditulis oleh Aan Nurjanah pada tahun 2009, menunjukkan bahwa dari perhitungan 

statistik, diketahui pengaruh pemahaman siswa terhadap salat fardu memperoleh 

rata-rata 86,875 yang berkualifikasi sangat baik, karena berada di antara interval 

80-100. Sedangkan pengamalan ibadah salat mereka memiliki rata-rata 3,36 yang 

berkualifikasi cukup, karena berada di antara interval 2,5-3,5. Aplikasi korelasi 

mengenai keterkaitan kedua variabel tersebut termasuk pada kualifikasi korelasi 
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rendah (0,27). Juga dari angka tersebut menghasilkan kadar pengaruh sebesar 4%. 

Hal ini berarti masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi pengamalan ibadah 

salat mereka sebesar 96%. 

Dari ketiga penelitian di atas, didapati penelitian yang hampir sama dengan 

topik penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ketiga yang membahas 

mengenai hubungan antara pemahaman siswa terhadap materi salat fardu dengan 

pengamalan ibadah mereka. Setelah peneliti analisis, ternyata terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sebagai berikut.  

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti/Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Lilis Halimah, 

“Sikap Siswa 

Terhadap Proses 

Pembelajaran 

Kitab 

Safinatunnaja Bab 

Salat 

Hubungannya 

Dengan 

Pengamalan 

Ibadah Salat 

Mereka 

(Penelitian 

Terhadap Siswa 

Kelas Wustha 

Madrasah 

Diniyah Tanwirul 

Qulub Kp. Ciarog 

Desa Kersamanah 

Kecamatan 

Kersamanah 

Kabupaten 

Garut)” 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Meneliti 

tentang 

pengamalan 

ibadah salat 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu 

penelitian sebelumnya 

meneliti tentang sikap 

siswa terhadap proses 

pembelajaran kitab 

Safinatunnaja Bab Salat 

sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan ialah 

meneliti mengenai 

pemahaman siswa 

mengenai materi salat 

2 Birul Walidaen, 

“Tanggapan 

Siswa Terhadap 

Keteladanan 

Orangtua Dengan 

Pengamalan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Meneliti 

tentang 

pengamalan 

ibadah salat 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu 

penelitian sebelumnya 

meneliti tentang  

tanggapan siswa terhadap 
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Shalat Mereka 

Sehari-Hari 

(Penelitian di 

Kelas 2 di Mts 

Al-Falah Garut)” 

keteladanan orangtua  

sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan ialah 

meneliti mengenai 

pemahaman siswa 

mengenai materi salat 

3 Aan Nurjanah, 

Pemahaman 

Siswa Terhadap 

Materi Salat 

Fardu 

Hubungannya 

Dengan 

Pengamalan 

Ibadah Salat 

Mereka 

(Penelitian 

Terhadap Siswa 

Kelas VI MI 

Salafiyah Sempur 

Plered 

Purwakarta) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Meneliti 

tentang 

pemahaman 

salat dan 

pengamalan 

salat 

Perbedaan: 1) penelitian 

sebelumnya meneliti 

tentang pemahaman siswa 

mengenai materi salat 

fardu sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan ialah meneliti 

tentang pemahaman siswa 

mengenai materi salat 

berjamaah, salat Jumat, 

salat jamak qasar, dan 

salat sunah; 2) penelitian 

sebelumnya meneliti 

tentang pengamalan salat 

fardu, salat berjamaah, dan 

salat sunah sedangkan 

pada penelitian yang akan 

dilakukan ialah meneliti 

tentang pengamalan salat 

lima waktu; 3) penelitian 

sebelumnya 

mengategorikan 

pengamalan termasuk 

dalam ranah konatif 

sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan 

mengategorikan 

pengamalan dalam ranah 

afektif 

 


