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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia dan alam semesta terjadi 

bukan karena sendirinya, tetapi ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan 

manusia untuk mengabdi pada-Nya. Orang yang melaksanakan ibadah 

dengan baik akan memiliki kepribadian yang baik sebagai cerminan dari 

ibadahnya. Namun, kenyataannya kadang-kadang menunjukan lain, orang 

sudah melaksanakan ibadah tetapi belum menunjukan kepribadian yang baik. 

Sebenarnya fitrah manusia sejak asal kejadiannya, membawa potensi 

beragama yang lurus. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT Qs. 

Ar-Ruum: [30] : 30 

 

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 

itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.”  

(Shihab, 2003: 284). 

 

Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan 

Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya. (serta 

ruhnya). Manusia berjalan dengan kakinya adalah fitrah jasadiahnya, 

sementara menarik kesimpulan melalui premis-premis adalah fitrah 

aqliahnya. Senang menerima nikmat dan sabar bila ditimpa musibah juga 
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adalah fitrahnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang 

lain, juga adalah fitrahnya. 

Hubungan antarsesama manusia dan antarsesama kelompok harus dikuatkan 

dan ditingkatkan ke tingkatan yang lebih baik dari aspek spiritualitas (rohani) 

sebagai kendalinya. Karena tanpa aspek spiritualitas, kemanusiaan manusia 

akan menjadi lemah dan menurun, bahkan rasa cinta, kasih sayang, 

kelembutan, dan keadilan menjadi tidak ada. 

Agama Islam menganjurkan kita untuk mengerjakan ibadah baik yang 

bersifat wajib maupun sunnah, agar ummat manusia dapat mengelola fitrah 

yang sudah dimilikinya sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT dan Rasul-

Nya sebagai pedoman untuk membentuk kepribadian muslim yang istiqamah. 

Ibadah sendiri mengandung titik konsentrasi kehidupan yang baik, di 

antara kita dapat melihat di dalamnya semangat penegakan keadilan, 

pembinaan akhlak, dan penempaan naluri (insting). 

Manusia melaksanakan perbuatannya untuk memenuhi naluri-

nalurinya dan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Kumpulan perbuatan-

perbuatan tersebut adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku ini tergantung 

pada pemahaman-pemahaman manusia tentang segala sesuatu, aktivitas dan 

kehidupan. Tingkah lakulah yang menunjukan kepribadian manusia. 

Cara membentuk suatu kepribadian muslim yang baik adalah dengan 

meningkatkan intensitas beribadah atau kesungguhan kita dalam mengerjakan 

suatu perbuatan yang berhubungan langsung dengan Allah SWT yang di 

landasi rasa cinta kepada Allah SWT. 
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Intensitas beribadah itu sendiri dapat berupa sejumlah rutinitas, 

keseringan dan frekuensi yang dimiliki seseorang dalam berhubungan 

langsung dengan Allah SWT. Intensitas beribadah ini dapat kita terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan cara selalu melaksanakan ibadah sesuai 

dengan ketentuan atau jadwal yang telah ditetapkan; tidak meninggalkan 

ibadah dengan alasan apapun (sibuk, malas atau mengikuti kebiasaan teman 

dekat kita); tepat waktu dalam melaksanakan ibadah (karena agama Islam 

menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah pada awal waktu); 

pelaksanaan ibadah harus dilandasi dengan rasa ikhlas, maksudnya hanya 

mengharapkan ridlo dari Allah SWT semata; dan ibadah harus dilaksanakan 

dengan khusyu dan benar. 

Peningkatan intensitas beribadah harus disesuaikan dengan beberapa 

faktor, seperti: perhatian atau konsentrasi, minat, motivasi, dan keaktifan dari 

seseorang. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka akan 

menimbulkan rasa malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. 

Padahal peningkatan intensitas beribadah ini sangat penting dalam 

pengembangan kepribadian muslim. Karena jika dalam pelaksanaan 

ibadahnya sesuai dengan ketentuan, maka kepribadian muslim yang baik akan 

tercapai. 

Contoh intensitas beribadah yang baik, misalnya: Apabila ada 

kekosongan waktu lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 

yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya Sesuai dengan 

sabda Rasulullah: 
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Artinya: “Pergunakanlah waktu kosongmu untuk waktu kesibukanmu.” 

(Syahatah: 2004: 44). 

 

Kepribadian manusia dapat dibentuk oleh nafsu yang dimiliki manusia 

sendiri. Namun, apabila dilihat dari kesehariannya, tingkah laku mereka 

hanya dilandasi dengan nafsu saja sehingga tidak sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

Al-Qur‟an menegaskan bahwa nafsu yang dimiliki manusia berpotensi 

positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya 

potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya, hanya saja daya 

tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Karena itu manusia 

dituntut agar memelihara kesucian nafsu dan tidak mengotorinya.  

Kepribadian muslim yang diharapkan oleh agama Islam adalah pribadi 

yang sehat, berakhlakul karimah dan berjiwa tauhid, mencintai ilmu 

pengetahuan, rajin bekerja, tanggap terhadap masalah-masalah sosial, 

menghargai waktu dan orang lain, istiqamah dalam arti tidak mudah 

terpengaruh (Dailamy, 2012: 323). Tujuan orang yang memiliki kepribadian 

muslim adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT agar selamat dunia 

dan akherat. 

Hubungan antara dunia dan akherat yang tercermin dengan adanya 

pahala atas iman dan perbuatan sholeh serta dengan adanya siksa atas 

kekufuran dan perbuatan buruk itu menjadikan orang yang memiliki 

kepribadian Islami berfikir sebelum melaksanakan aktivitas dengan 

menggambarkan nikmat abadi dan azab yang sangat menyakitkan dengan 
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mengharap pada rahmat Allah dan surga-Nya takut dari azab Allah dan 

neraka-Nya, lalu ia bertanya sesuatu yang diridhoi Allah untuk bisa 

dilakukannya dan sesuatu yang dimurkai-Nya untuk dijauhinya. 

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan menyatakan bahwa di 

SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto masih ada beberapa remaja yang kurang 

menyadari betapa pentingnya beribadah kepada Allah SWT, mereka jarang 

memanfaatkan waktu kosongnya untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang 

bermanfaat, dan sering meninggalkan ibadahnya kepada Allah SWT. Padahal 

di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto tidak menerapkan aturan yang ketat 

dan sanksi yang tegas kepada mereka, bahkan bisa dikatakan pihak sekolah 

memberikan kebebasan kepada siswanya untuk melakukan sesuai dengan 

tingkat kesadaran diri mereka sendiri. Namun, dari siswa-siswa yang ada di 

SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto hanya siswa kelas X dan XI TKJ yang 

paling menonjolkan tingkat kesadaran yang masih naik turun. Contohnya saja 

apabila mereka menyadari kewajibannya untuk beribadah, dengan senang hati 

mereka mengerjakannya secara berjamaah tetapi apabila sedang malas 

mereka sering keluar dari lingkungan sekolah dengan alasan jajan, mau shalat 

di laur, masjidnya ramai, dll. Walaupun intensitas beribadah mereka naik 

turun, tetapi kepribadian muslim mereka sama dengan siswa-siswi yang 

lainnya. Seperti setiap bertemu bapak ibu guru mereka langsung 

mengucapkan salam, mencium tangan, dan sopan dalam bertutur kata, serta 

apabila bertemu dengan teman mereka saling menyapa. 
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Permasalahan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

seberapa besar pengaruh intensitas beribadah terhadap kepribadian muslim 

pada siswa kelas X dan XI TKJ di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalahnya adalah adakah pengaruh intensitas beribadah terhadap 

kepribadian muslim pada siswa kelas X dan XI TKJ semester genap di SMK 

Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya 

yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas beribadah terhadap kepribadian 

muslim pada siswa kelas X dan XI TKJ semester genap di SMK 

Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Menambah khasanah untuk memperluas wawasan keilmuan 

terutama dalam bidang Pendidikan Agama Islam tentang kepribadian 

muslim. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pendidik 

khususnya guru agama tentang betapa pentingnya pengaruh intensitas 

ibadah peserta didiknya dalam mengembangkan pribadi muslim yang 

baik. 

b. Bagi Peserta Didik 

Memiliki keyakinan dan keteguhan hati yang tidak mudah 

tergoyahkan oleh hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara 

mengembangkan pribadi muslim yang baik melalui intensitas 

beribadahnya. 
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