
10 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
 

A. Konsep Teoretis 

1. Aktivitas Mengikuti Shalat Zuhur Berjamaah  

Aktivitas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ataupun kesibukan 

yang dilakukan secara  sungguh-sungguh. Shalat menurut istilah bahasa 

berarti do‟a.
9
 Secara hakekat mengandung pengertian terhadap hati (jiwa) 

kepada Allah dan menumbuhkan rasa takut, keagungan, kebesaran dan 

kesempurnaan kekuasaan-Nya.
10

 Sedangkan menurut syara‟ berarti 

serangkaian gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam
9
.Lebih sederhana, Sayid Sabiq dalam Fiqih Sunnah mendefinisikan 

shalat sebagai ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu 

yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta‟la dan disudahi dengan memberi 

salam.
11

 

Shalat merupakan salah satu cara berkomunikasi langsung dengan 

Allah, shalat ditetapkan Allah sebagai ibadah paling utama bagi umat 

Islam. Ini artinya bahwa ibadah yang sangat dibutuhkan manusia, shalat 

wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun. Setiap kali shalat Allah akan 

mencatat dan memberi pahala jika dikerjakan dengan tulus, ikhlas, dan 

lagi kita kerjakan secara berjama‟ah. 

                                                             
9
 Moh. Rifa‟i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 145. 

10
Sentot Haryanto, Psikologi Shalat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),  h. 59.   

11
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 1-2, terj. Mahyuddin Syaf ( Bandung:Al- Ma‟arif), h. 205. 
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Shalat berjama‟ah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama- 

sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yang terdiri dari imam 

dan makmum.
12

 

Sebagai tiang agama, yang menjamin tegaknya agama Islam di 

muka bumi, ibadah shalat menjadi wasiat terakhir yang diamanatkan oleh 

Rasulullah kepada umatnya. Agama ini akan hilang bersamaan dengan 

lenyapnya orang-orang yang mendirikan ibadah shalat.
13

 

Jadi, aktivitas shalat Zuhur berjama‟ah dapat diartikan sebagai 

kegiatan shalat Zuhur yang dilakukan secara bersama-sama dan sekurang-

kurangnya dilakukan oleh dua orang, satu orang menjadi imam dan 

selebihnya merupakan makmum.
14

 

Selain itu, bagi seorang muslim shalat berjama‟ah merupakan 

amalan yang didapatkan sebelum pelaksanaannya. Hanya berjalan menuju 

shalat berjama‟ah itu sudah merupakan amal karena seorang hamba 

dengan karunia Allah memperoleh jaminan kehidupan yang baik serta 

kematian yang baik pula. Dimana amal tersebut dapat meninggikan derajat 

seseorang serta dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. 

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Shalat Berjamaah 

Shalat disyariatkan pelaksanaannya secara jamaah. Dengan 

berjamaah shalat makmum akan terhubung dengan shalat imamnya.
15

 

                                                             
12

Moh. Rifa‟i, Loc. Cit. 
13

 Sayyid Sabiq, Op Cit, h. 206. 
14

 Syaikh Hasan Ayyub,Fiqih Ibadah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006),  h. 343. 
15

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006),  hlm. 237 
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Legalitas shalat jamaah ditetapkan dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. 

Allah SWT berfirman: 

                     

                     

                  

       

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada ditengah-tengah mereka 

(sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama 

mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) 

besertamu dan menyandang senjata mereka.” (Q.S. an-Nisa‟/4: 102).
16

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila berada dalam jamaah 

yang sama-sama beriman dan ingin mendirikan shalat bersama mereka, 

maka bagilah mereka menjadi dua golongan, kemudian  hendaklah  

segolongan dari mereka shalat bersamamu dan segolongan yang lain 

berdiri menghadapi musuh sambil menjaga orang-orang yang sedang 

shalat.
17

 Hal ini menunjukkan betapa shalat fardhu adalah ibadah yang 

sangat besar dan penting, sehingga dalam keadaan apapun  

pelaksanaannya  dianjurkan  secara  berjamaah. 

Selesai shalat hendaklah banyak berdzikir kepada Allah dalam 

segala keadaan termasuk dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Jihad 

                                                             
16

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. 

II, hlm. 252.
 

17
 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi Juz V, terj. Bahrun Abu Bakar, 

(Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hlm. 232.
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akan lebih mudah apabila dilaksanakan dengan bersama-sama atau 

berjamaah seperti halnya dalam pelaksanaan shalat berjamaah. 

Adapun dasar hukum shalat berjamaah dalam sunnah Rasulullah 

SAW adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 

Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

 

 

 

“Telah menceritakan kepada kita Abdullah bin Yusuf, ia berkata: telah 

mengabarkan kepada kita Malik dari Nafi‟ dari Abdullah bin Umar 

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Shalat berjamaah itu lebih 

utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.” (HR. 

Bukhari).
18

 

 

Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya shalat berjamaah, 

karena Allah akan memberikan kebaikan atau pahala sebanyak dua 

puluh tujuh derajat. Jadi sudah sepantasnya seluruh umat Islam 

mengamalkan hal tersebut. Berdasarkan ayat Al-Qur‟an dan sunnah 

Rasulullah SAW bahwa sholat berjamaah di masjid itu disyariatkan dan 

lebih utama dilaksanakan daripada sholat sendiri di rumah. 

Hukum shalat berjamaah menurut sebagian ulama‟ yaitu fardu  

in (wajib „ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjamaah itu fardu 

kifayah, dan sebagian lagi berpendapat sunat muakkad (sunat 

istimewa). Pendapat terakhir inilah yang paling layak, kecuali bagi 

shalat jum‟at.
14

 Jadi shalat berjamaah hukumnya adalah sunat muakkad 

                                                             
18

 Ibnu Jauzi, Shahih Bukhori, (Kairo: Darul Hadits, 2008), hlm. 302. 



 14 

karena sesuai dengan pendapat yang seadil-adilnya dan lebih dekat 

kepada yang benar. Bagi laki-laki shalat lima waktu berjamaah di 

masjid lebih baik dari pada shalat berjamaah di rumah, kecuali shalat 

sunah maka di rumah lebih baik. Sedangkan bagi perempuan shalat di 

rumah lebih baik karena hal itu lebih aman bagi mereka. 

b. Fungsi dan Keutamaan Shalat Berjamaah 

1) Fungsi Shalat Berjamaah 

Shalat berjamaah memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

a)  Sebagai tiang agama 

Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang 

menegakkan shalat berarti ia menegakkan agama dan barang 

siapa yang  meninggalkan shalat berarti ia merobohkan 

agama.
19

 Shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab 

kelak di akhirat. Jika baik shalatnya, maka baik pula amal 

ibadahnya yang lain. Sebaliknya, jika buruk shalatnya, maka 

buruk pula amal ibadah yang lainnya. 

b) Sebagai sumber tumbuhnya unsur-unsur pembentuk akhlak 

yang mulia . 

Shalat yang dilakukan secara ikhlas dan khusuk akan 

membuahkan perilaku yang baik dan terpuji serta terjauhkan 

dari perbuatan keji dan mungkar. Allah SWT berfirman: 

 

                                                             
19

 Ibnu Rif‟ah Ash-shilawy, Panduan Lengkap Ibadah..., hlm. 42.
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“Sesungguhnya shalat itu (dapat) mencegah dari perbuatan-

perbuatan keji dan mungkar.” (Q.S. al-„Ankabut/29: 45).
20

 

c) Sebagai cara untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan 

antar sesama muslim 

Allah SWT menginginkan umat Islam menjadi umat 

yang satu, sehingga disyariatkan shalat jamaah setiap hari di 

masjid.
21

 Karena dengan jamaah setiap hari dapat 

mempersatukan umat, dalam berjamaah tidak membedakan 

yang kaya atau yang miskin dan tidak memandang jabatan, 

sehingga dengan berjamaah dapat dijadikan sebagai cara atau 

sarana untuk mempersatukan umat. 

d) Sebagai suatu pelajaran untuk meningkatkan disiplin dan 

penguasaan diri 

Waktu-waktu shalat telah ditetapkan dan diatur 

sedemikian rupa untuk mengajarkan umat Islam agar terbiasa 

disiplin dalam shalat terutama shalat secara berjamaah dan 

mendidik manusia agar teratur serta berdisiplin dalam 

hidupnya.
22

 Seseorang yang sudah terbiasa disiplin dalam 

                                                             
20

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. 

VII, hlm. 411 
21

 Mahir Manshur Abdurraziq, Mukjizat Shalat Berjama‟ah, hlm. 71.
 

22
 Syahid Tsani, Terapi Salat Khusyuk Penenang Hati, terj. Ahmad Ghozali, (Jakarta: 

Zahra, 2007), hlm. 23. 
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shalat berjamaah, maka akan dapat mengendalikan diri dalam 

kehidupannya sehari-hari yaitu menjadi lebih teratur. 

2) Keutamaan Shalat Berjamaah 

Keutamaan dalam shalat berjamaah antara lain: 

a) Pahalanya dua puluh tujuh kali lipat dari pada shalat sendirian. 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

 

 

“Telah menceritakan kepada kita Abdullah bin Yusuf, ia 

berkata: telah mengabarkan kepada kita Malik dari Nafi‟ dari 

Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian 

dengan dua puluh tujuh derajat.” (HR. Bukhari).
23

 

 

b) Mendapat perlindungan dan naungan dari Allah pada hari kiamat 

kelak. 

c) Mendapat pahala seperti haji dan umrah bagi yang mengerjakan 

shalat subuh berjamaah kemudian ia duduk berdzikir kepada Allah 

sampai matahari terbit. Sebagaimana telah dikatakan oleh Abdul 

Wahab Asy-Sya‟roni dalam kitabnya Alminahu Assaniya, yaitu: 

 

 

 

Wahai Ali: tetaplah kamu shalat berjamaah sesungguhnya shalat 

berjamaah disisi Allah bagaikan keberangkatanmu menunaikan 

                                                             
23

 Ibnu Jauzi, Shahih Bukhori, hlm. 302.
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ibadah haji dan umrah, tidak ada orang yang senang shalat 

berjamaah kecuali orang yang mu‟min yang benar-benar telah 

dicintai Allah, dan tidak ada orang yang benci shalat berjamaah 

melainkan orang munafiq yang benar-benar dibenci Allah.” 

 

d) Membebaskan diri seseorang dari siksa 

neraka dan kemunafikan.
24

 

  Seorang yang ikhlas melaksanakan shalat berjamaah maka 

Allah akan menyelamatkannya dari neraka dan di dunia dijauhkan 

dari mengerjakan perbuatan orang munafik dan ia diberi taufik 

untuk mengerjakan perbuatan orang-orang yang ikhlas. 

C. Manfaat dan Hikmah Shalat Berjamaah 

1. Manfaat Shalat Berjamaah 

Shalat jamaah memiliki faedah-faedah (manfaat-manfaat) yang 

banyak dan kebaikan-kebaikan yang agung, antara lain: 

a. Allah SWT mensyariatkan kepada umat agar berkumpul pada waktu-

waktu tertentu untuk shalat berjamaah, Hal itu dimaksudkan agar dapat 

saling menyambung silaturahmi diantara mereka, berbuat kebajikan, 

saling mengasihi dan memperhatikan. 

b. Menanamkan rasa saling mengasihi, yaitu saling mencintai antara yang 

satu dengan yang lain sehingga saling mengerti dan memahami 

keadaan yang lain. Seperti menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, 

membantu yang kesusahan dan kesulitan. 

c. Saling mengenal, karena apabila manusia shalat bersama-sama maka 

terjadi saling kenal diantara mereka. 

                                                             
24

 Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Lebih Berkah Dengan..., hlm. 73.
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d. Kaum muslimin merasakan persamaan dan hancurnya perbedaan-

perbedaan sosial. Karena mereka berkumpul di masjid, orang yang 

paling kaya berdampingan dengan orang yang paling fakir, atasan 

berdampingan dengan bawahan, yang muda berdampingan dengan 

yang tua, demikian seterusnya. Maka manusia merasa mereka adalah 

sama sehingga dengan itu terjadi keakraban. 

e. Menghindari kesalahan arah kiblat, karena belum tentu semua orang 

muslim mengetahui arah kiblat secara tepat, terkadang ada juga yang 

lupa jika berada di tempat yang masih asing. Sehingga dengan 

melakukan shalat secara berjamaah di masjid dapat mengurangi dan 

menghindari kesalahan arah kiblat. 

f. Membiasakan manusia untuk berdisiplin, karena jika ia telah terbiasa 

mengikuti imam secara detail, tidak mendahului dan tidak tertinggal 

banyak, dan tidak membarenginya tapi mengikutinya maka ia akan 

terbiasa disiplin.
25

 

2. Hikmah Shalat Berjamaah 

Allah SWT telah mensyari‟atkan shalat berjamaah karena 

mempunyai hikmah-hikmah yang besar, diantaranya: 

a. Persatuan umat, Allah SWT menginginkan umat Islam menjadi umat 

yang satu, maka disyariatkan shalat berjamaah sehari semalam lima 

kali. Lalu Islam memperluas jangkauan persatuan ini dengan 

mengadakan shalat jum‟at seminggu sekali supaya jumlah umat 

                                                             
25

 Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Lebih Berkah Dengan..., hlm. 53.
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semakin besar. Hal itu menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat 

yang satu. 

b. Mensyiarkan syiar Islam. Allah SWT mensyariatkan shalat di masjid, 

dengan shalat berjamaah di masjid, maka berkumpul umat Islam di 

dalamnya, sebelum shalat ada pengumandangan adzan di tengah-tengah 

mereka, semua itu adalah pemaklumatan dari umat akan penegakan 

syiar Allah SWT di muka bumi. 

c. Merealisasikan penghambaan kepada Allah Tuhan semesta alam. 

Tatkala mendengar adzan maka menyegerakan untuk memenuhi 

panggilan adzan tersebut kemudian melaksanakan sholat berjamaah dan 

meninggalkan segala urusan dunia. Maka itulah bukti atas 

penghambaan kepada Allah. 

d. Menumbuhkan kedisiplinan. Dengan melaksanakan shalat berjamaah 

secara rutin, maka seseorang akan terbiasa berdisiplin dalam mengatur 

dan menjalani kehidupan. 

e. Menghilangkan perbedaan status sosial. Ketika melakukan shalat 

berjamaah di masjid, maka sudah tidak ada perbedaan lagi antara yang 

kaya dan yang miskin, antara atasan dan bawahan, demikian seterusnya. 

Semua dihadapan Allah SWT sama, yang paling mulia adalah yang 

paling bertakwa.
26

 

 

 

                                                             
26

 Mahir Manshur Abdurraziq, Mukjizat Shalat Berjama‟ah, hlm. 70.
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3. Aspek-aspek Pelaksanaan Shalat Berjamaah 

a. Ketepatan waktu dalam melaksanakan shalat berjamaah  

Allah SWT menegaskan bahwa shalat yang difardhukan itu 

mempunyai waktu tertentu.
27

 Shalat fardhu dengan ketetapan waktu 

pelaksanaannya tersebut mempunyai nilai disiplin yang tinggi bagi 

seorang muslim yang mengamalkannya. Hal itu merupakan latihan bagi 

pembinaan disiplin pribadi. Ketaatan melaksanakan shalat pada 

waktunya, menumbuhkan kebiasaan untuk untuk secara teratur dan 

terus-menerus melaksanakannya pada waktu yang ditentukan.
28

 

Aktivitas shalat tidak boleh dikerjakan di luar ketentuan syara‟. Karena 

waktu-waktu shalat telah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa untuk 

mengajarkan para pelaksana shalat agar terbiasa disiplin dalam shalat 

dan mendidik manusia agar teratur serta berdisiplin dalam 

kehidupannya.Sebagaimana firman Allah SWT:  

                          

                   

         

 

 “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di 

waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian 

apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu 

(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 

ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nisa‟/4: 

103). 
29

 

                                                             
27

 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Shalat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 117.   
28

 Zakiah Darajat, Shalat: Menjadikan Hidup Bermakna, (Jakarta: Ruhama, 1996), h. 37.   
29

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an  Tajwid dan Terjemahannya, ( Jakarta: Madina, 

2010), h . 95. 
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b. Keteraturan dalam melaksanakan shalat berjamaah  

Semua amal baik hendaklah dilaksanakan secara terus menerus 

dan teratur. Begitupun dengan shalat berjamaah hendaknya dilakukan 

secara terus menerus dan teratur. Dengan demikian seseorang akan 

terbiasa melakukan hal-hal yang baik karena sudah sering dilakukan.  

Keteraturan dalam shalat berjamaah antara lain, persamaan 

gerak, yakni makmum wajib mengikuti imam. Kemudian adanya 

keseragaman dalam shalat, yakni meluruskan, merapatkan, dan 

menutupi shaf yang kosong sebelum mulai shalat.
30

 

1) Mengikuti Imam 

Yang dimaksud dengan “mengikuti imam” atau mutâba‟atul 

imâm dalam pembehasan ini adalah mengikuti gerakan-gerakan 

imam shalat, dengan tanpa mendahuluinya, atau membarenginya, 

atau telat dalam mengikutinya. Dari definisi ini kita bisa membagi 

makmum dalam mutâba‟tul imam menjadi empat keadaan yaitu (1) 

mengikuti gerakan imam dengan segera, (2) mendahului gerakan 

imam, (3) membarengi gerakannya, dan (4) terlalu terlambat dalam 

mengikuti gerakan imam.  

Mutâba‟tul imam secara umum hukumnya wajib, 

sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam :  

َ فََكّبِ  َذإ َكَّبَّ
ِ
َماُم ِمُيْؤََتَّ ِبِه، فَا

ِ
ََّما ُجِعَل إْْل ه

ِ
 إ

                                                             
30

 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 182-

183. 



 22 

Sesungguhnya imam dijadikan agar diikuti, maka janganlah 

kalian menyelisihinya! Apabila ia sudah bertakbir, maka 

bertakbirlah kalian…”
31

 

Dalam hadits ini, beliau Shallallahu „alaihi wa sallam 

memerintahkan umatnya untuk mengikuti atau mengiringi gerakan 

imam, dan perintah dalam nash syariat pada asalnya menunjukkan 

arti wajib. Dengan ini, diketahui bahwa mengikuti gerakan imam itu 

hukumnya wajib.  

Wajibnya mengikuti imam juga ditunjukkan oleh adanya 

larangan dan ancaman bagi mereka yang mendahului gerakan 

imam, sebagaimana telah disabdakan Nabi Shallallahu „alaihi wa 

sallam :  

ُكوعِ  ِبُقوِّن ِِبمره ، فَََل جَس ْ َماُمُُكْ
ِ
ّّنِ إ

ِ
َا إمنَّاُس، إ ُجوِد، َوَْل ِِبمِْقيَاِم، َوَْل َأُّيه َوَْل ِِبمسه

إِف   !ِِبِْلهِِْصَ
“Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka 

janganlah kalian mendahuluiku dengan rukuk, sujud, berdiri, dan 

salam!”.
32

 

Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Bahkan 

seandainya ada yang mengatakan bahwa perbuatan „mendahului 

imam‟ itu termasuk dosa besar, maka pendapat itu tidak jauh (dari 

kebenaran), karena sabda Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam : 

                                                             
31 . HR. al-Bukhâri, hadits no: 722, dan Muslim, hadits no: 414. 
32 HR. Muslim, hadits no: 426 
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َذإ َرفََع َرْأَسُه قَْبلَ 
ِ
ََش َأَحُدُُكْ إ ََش َأَحُدُُكْ َأْو َْل ََيْ ُ  َأَما ََيْ َعَل إَّللَّ َماِم َأْن ََيْ

ِ
إْْل

ُ ُصوَرثَُه ُصوَرَة ِِحَارٍ  َعَل إَّللَّ اٍر أَْو ََيْ  َرْأَسُه َرْأَس ِِحَ
Tidak takutkah orang mengangkat kepalanya sebelum imam, 

Allâh ubah kepalanya menjadi kepala keledai ?! atau Allâh ubah 

bentuknya menjadi bentuk keledai ?
33

 

Mutaba‟atul imam yang sempurna adalah dengan mengikuti 

atau mengiringi gerakan imam, segera setelah imam selesai 

melakukan gerakannya. Misalnya ketika kita akan ruku‟, maka 

hendaknya kita menunggu hingga imam sudah dalam keadaan ruku‟ 

dengan sempurna, setelah itu makmum bersegera melakukan ruku‟. 

Begitu pula gerakan-gerakan shalat lainnya, seperti sujud, duduk 

diantara dua sujud, bangkit dari duduk dan lain sebagainya. Hal ini 

telah ditegaskan dalam banyak hadits, diantaranya : 

 ُ َ فََكَّّبِ َذإ َكَّبَّ
ِ
َذإ َرَكَع فَاْرَكُعوإ َوَْل حَْرَكُعوإ َحَّتَّ فَا

ِ
، َوإ َ وإ َحَّتَّ يَُكَّّبِ ُ وإ، َوَْل حَُكَّّبِ

ُدوإ َوَْل جَْسُجُدوإ َحَّتَّ يَْسُجدَ … يَْرَكعَ  َذإ ََسََد فَاَْسُ
ِ
 .َوإ

Jika imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan 

janganlah kalian bertakbir hingga ia bertakbir ! Jika imam telah 

ruku‟, maka ruku‟lah kalian, dan janganlah kalian ruku‟ sehingga 

imam melakukan ruku‟ ! … Dan jika ia telah sujud maka sujudlah 

kalian, dan janganlah kalian sujud sehingga ia bersujud !” 
34

 

Adapun membarengi imam, maka mayoritas Ulama 

memakruhkannya, kecuali dalam takbîratul ihrâm, maka itu dapat 

membatalkan shalat makmum, sebagaimana dikatakan oleh Imam 

                                                             
33 HR. al-Bukhâri, hadits no: 691, dan Muslim, hadits no: 427. 
34 HR. Abu Dawud, hadits no: 603, dan dishahihkan oleh Syaikh Albani rahimahullah 
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Nawawi rahimahullah, “Jika seorang makmum melakukan 

takbîratul ihrâm sebelum imamnya atau bersamaan dengan imam, 

maka shalatnya tidak sah, karena si makmum menggantungkan atau 

mengikatkan shalatnya dengan shalat imam sebelum shalat imam 

tersebut dimulai, sehingga shalatnya makmum menjadi tidak sah”.
35

 

2) Perintah untuk Meluruskan Shof dalam Sholat Berjamaah 

ّن جسوية عن أ وس أ ّن إمنيّب صىل هللا  عليه و سمل قال سّووإ صفوفُك فا 

 إمصفوف من متام إمصَلة
Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : “Ratakanlah 

shofmu karena meratakan shof itu termasuk dari sebagian 

kesempurnaan shalat”.(H.R.Bukhaori Muslim). 

قبل علينا بوهجه قبل أ ن عن أ وس اكن رسول هللا صىل هللا عليه و سمل ي 

 ايكَّّب فيقول حرإّصوإ وإعخدمو

Dari Anas r.a. adalah Nabi SAW menghadapkan mukanya 

kepada kita sebelum bertakbir seraya bersabda :” rapatkan dan 

luruskanlah shofmu”.(H.R.Bukhari Muslim)Shof Wanita di 

Belakang Shof Pria 

ىل جنب إمنيب صىل هللا عليه و سمل وعائشة عن إبن عباس قال  صلّيت إ 

ىل جنب إمنيب صىل هللا عليه و سمل أ صىل معه  معنا ثصىّل خلفنا وأ ان إ 
 

Dari Ibnu „Abbas r.a. berkata : “Aku shalat di samping Nabi 

SAW sedang „Aisyah bersama kami dia shalat di belakang kami dan 

aku di sisi Nabi SAW.” (H.R.Ahmad dan Nasa‟i) 

 

                                                             
35 Asy-Syarhul-Mumti‟, 4/299-300. 
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عن أ وس قال صلّيت أ ان وإميدمي خلف إمنيب صىل هللا عليه و سمل وأ ّمي 

 أ م ّسلمي خلفنا
Dari Anas r.a. berkata : “Aku shalat bersama-sama anak 

yatim di belakang Nabi SAW sedang ibuku Ummu Sulaim di 

belakang kami”.(H.R.Bukhari) 

Mengenai posisi jamaah wanita yang berada di samping 

jamah laki-laki yang banyak kita dapati di masyarakat, untuk 

sementara ini belum kami dapati dalilnya yang menerangkan 

tentang hal itu. 

4. Dimensi Psikologi Shalat Berjamaah 

Disamping mempunyai pahala yang besar, shalat berjamaah 

ternyata mempunyai dimensi psikologis tersendiri, antara lain: 

a. Aspek demokratis 

Aspek demokratis dalam shalat berjamaah terdapat pada 

aktivitas memukul bedug, mengumandangkan adzan, pengisian shaf, 

dan lain sebagainya. Semua orang boleh melakukan hal tersebut 

asalkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal 

ini berarti Islam sudah menerapkan teori bahwa manusia itu 

berkedudukan sama. 

b. Perasaan kebersamaan 

Shalat berjamaah selain mempunyai pahala yang lebih banyak 

dari shalat sendiri, di dalamnya juga terdapat aspek atau unsur 

kebersamaan yakni kedudukan yang sama sebagai hamba Allah 
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sehingga dapat menghindarkan seseorang dari rasa terisolir, terpencil, 

dan asing di hadapan manusia lain. 

c. Tidak ada jarak personal 

Salah satu kesempurnaan shalat adalah lurus dan rapatnya 

barisan shaf. Ini berarti tidak ada jarak personal antara satu dengan 

yang lainnya. Karena masing-masing mereka berusaha untuk 

meluruskan dan merapatkan barisan, walaupun kepada mereka yang 

tidak kenal, namun merasa ada suatu ikatan, yakni ikatan aqidah atau 

keyakinan.
36

 

5. Tingkah Laku 

a. Pengertian Tingkah Laku 

Tingkah laku adalah Kegiatan individu atas sesuatu yang 

berkaitan dengan individu tersebut yang diwujudkan dalam bentuk 

gerakan dan ucapan. Tingkah laku sangat erat hubungannya dengan 

etika, moral dan akhlak, yang mana etika adalah suatu ilmu yang 

menjelaskan arti baik atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus 

dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Moral adalah ajaran baik 

dan buruk tentang perbatan dan kelakuan. Sedangkan akhlak berarti 

budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak diartikan juga 

                                                             
36

 Sentot Haryanto, Psikologi Shalat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hlm. 

116 
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sikap yang melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah  laku) mungkin 

baik, mungkin buruk.
37

 

Oemar Bakri mengatakan bahwa tingkah laku adalah sikap 

seseorang yang menjadikan ia mudah berbuat atau tanpa pertimbangan 

atau sesuatu yang menjadikan kebiasaan seseorang itu melakukannya.
38

 

Ditinjau dari sudut bentuknya tingkah laku tidak terbentuk 

seketika, akan tetapi merupakan sesuatu hasil dari proses yang panjang 

seperti yang dikemukakan oleh Sarlito Wiraman Sarwono. 

“Bahwa tingkah laku atau perbuatan manusia tidak terjadi secara 

sporadis (timbul dan hilang disaat-saat tertentu), tetapi selalu ada 

kelangsungan antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya. 

Perbuatan terdahulu merupakan persiapan yang akan datang.”
39

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku adalah suatu pola 

sikap dan tindakan seseorang dalam bertindak yang diperoleh setelah 

belajar. Tingkah laku yang diharapkan setelah seseorang mengalami 

proses belajar adalah tingkah laku ini harus menampakkan diri dalam 

suatu perbuatan yang dapat diamati dan diukur. 

Secara garis besar tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh 

dua faktor internal dan faktor eksternal: 

 

 

                                                             
37

Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 346. 
38

 Oemar Bakri, Akhlak Muslim, ( Bandung: Aksara Baru, 1987),  h. 10. 
39

 Sarlito Wiraman Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1982),  h. 30. 
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1) Faktor Internal 

Faktor internal atau faktor pembawaan merupakan faktor 

dominan yang dibawa sejak lahir. Adapun faktor pembawaan adalah 

sifat-sifat yang berhubungan dengan faktor jasmani. Menurut 

Sanafiah Faisal dan Andi Mappiare, pembawaan dapat diartikan 

sebagai “Kecendrungan untuk tumbuh dan berkembang bagi 

manusia menurut pola-pola, ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang 

timbul saat konsepsi.”
40

 Pada umumnya faktor pembawaan dapat 

dibedakan menjadi faktor ras, jenis kelamin, dan pembawaan 

perorangan. Semua pembawaan ini menyebabkan tingkah laku tidak 

sama antara satu sama lain. 

2) Faktor eksternal 

Faktor yang  datang dari luar berupa pengalaman- 

pengalaman, perlakuan orang tua, atau pendidikan pengalaman yang 

dialami individu, disaring dan kemudian membentuk karakter 

tersendiri yang dapat merubah komponen seseorang sehingga dapat 

membentuk kepribadian.
41

 Dalam kaitannya dengan tingkah laku, 

pengaruh lingkungan terhadap individu sangat menentukan dan 

bahkan merupakan bagian yang integral dari proses tingkah laku. 

Perilaku yang baik adalah pola perilaku yang dilandaskan pada nilai-

nilai agama. Setiap perbuatan yang baik terlihat pada sikap jiwa dan 

perilaku yang sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Di dalam 
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 Sanafiah Faisal dan Andi Mappiare, Dimensi- dimensi Psikologi, (Surabaya: Nasional, 

2008),  h. 226. 
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Islam pranata perilaku yang mencerminkan struktur dan pola 

perilaku manusia dalam segala spek kehidupan, disebut dengan 

akhlak. Sedangkan pranata nilai yang menentukan kepribadian 

seseorang, disebut dengan ihsan.
42

 Seorang siswa, misalnya selalu 

menerapkan atau membiasakan perilaku keagamaan dalam pergaulan 

siswa sehari-hari di lingkungan sekolah, dengan berakhlak baik dan 

budi pekerti yang luhur. Maka dengan nilai- nilai agama tersebut, 

perilaku siswa dan budi pekertinya sehari- hari akan melahirkan 

akhlakul karimah. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tingkah laku 

merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang tercermin 

dalam kehidupan sehari-hari serta dapat dinilai baik dan buruknya. 

Tingkah laku timbul karena adanya rangsangan baik dalam maupun 

dari luar individu itu sendiri. Menurut teori belajar, tingkah laku 

merupakan hasil dari proses belajar individu. 

Ahli pendidikan memandang belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku  yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
43

 Hal 

tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Sarlito Wirawan 

bahwa tingkah laku sosial dan proses belajar terlebih dahulu harus 

                                                             
42

 Abu Ahmadi, Dasar- dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),  

h. 112. 
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 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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mengetahui prinsip-prinsip psikologi belajar yaitu dorongan isyarat, 

tingkah laku, balas dan ganjaran. 

Oemar Bakri mengemukakan bahwa pembentukan tingkah 

laku manusia melalui tiga bentuk yaitu: 

1) Naluri, dorongan yang memebentuk manusia untuk melakukan 

sesuatu. 

2) Adat Kebiasaan, yaitu perbuatan yang selalu diulang sehingga 

menjadi mudah dikerjakan. 

3) Perasaan hati, yaitu kecendrungan seseorang untuk melakukan 

sesuatu baik dalam keadaan gembira maupun dalam  keadaan 

sedih, yang dipengaruhi oleh naluri.
44

 

6. Pengaruh shalat berjama’ah terhadap tingkah laku siswa 

Ibadah shalat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam adalah bangunan megah  indah yang memiliki sejuta ruang yang 

menampung semua inspirasi dan aspirasi serta ekspresi positif seseorang 

untuk berperilaku baik, karena perbuatan dan perkataan yang terkandung 

dalam shalat banyak mengandung hikmah, yang diantaranya menuntut 

kepada  mushalli untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar.
45

 

Pelaksanaan shalat berjamaah berkaitan erat dengan perilaku yang 

dilakukan, karena perilaku seorang muslim merupakan sebuah cerminan 

keaktifan dalam melaksanakan shalat. Semakin seorang itu khusyu‟ dalam 

shalat dan selalu mengingat Allah, maka tindakan yang dia lakukan akan 

                                                             
44

 Oemar Bakri, Op Cit, h.81. 
45

 Masykuri Abdurrahman, Kupas Tuntas Shalat (Tata cara dan Hikmahnya), (Jakarta: 
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terjaga, dia akan berfikir seribu kali ketika hendak melakukan tindakan 

munkar karena ia sadar bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah.
46

 

Sayangnya shalat sering dipandang hanya dalam bentuk formal 

ritual, mulai dari takbir, ruku‟, sujud, dan salam. Sebuah kombinasi 

gerakan fisik yang terkait dengan tatanan fiqih, tanpa ada kemauan yang 

mendalam atau keinginan untuk memahami hakikat yang terkandung 

dalam simbol- simbol shalat. Sehingga banyak orang  yang  rajin shalat 

atau rajin beribadah, namun perilakunya tidak sunyi dari kemaksiatan dan 

kekerasan, tidak segan- segan untuk melaksanakan perilaku yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam, padahal rajin melaksanakan shalat. Shalat 

sebagai sebuah perintah yang pasti benar dan pasti pula membawa 

kebaikan kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. 

Menurut M. Nurkholis adapun pengaruh aktivitas shalat 

berjama‟ah terhadap tingkah laku adalah sebagai berikut: 

a. Shalat berjama‟ah yang baik dan benar akan menciptakan konsentrasi 

kedamaian sehingga dapat menyegarkan seluruh jiwa. 

b. Shalat berjama‟ah bisa menutupi kekurangan yang satu dengan yang 

lainnya. 

c. Shalat berjama‟ah dapat membentuk kepribadian kepada Allah, 

sehingga akan terlepas dari sifat munafik.
47
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B. Penelitian Relevan 

1. Ardianto Azis, (2013) Dosen tetap pada Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Kendari dengan judul penelitian kebiasaan 

mengamalkan shalat lima Waktu terhadap Kepribadian Anak di 

Kelurahan Petoha Kecamatan Abeli Kota Kendari yang dimuat dalam 

Jurnal Sumber Daya Insani Universitas Muhammadiyah Kendari psda 

Vol. IX, No. 20 Maret 2013. Dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kebiasaan anak dalam mengamalkan shalat lima waktu sehari 

semalam dengan kepribadian anak di Kel Patoha Kec. Abeli Kota 

Kendari. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kebiasaan anak dalam mengamalkan shalat lima waktu 

sehari semalam dengan kepribadian anak di Kel. Patoha Kec. Abeli Kota 

Kendari. 
48

 

2. Hafizah, (2011) mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Riau 

dengan judul penelitian Pengaruh Bimbingan Oleh Orang Tua Terhadap 

Pengamalan Ibadah Shalat Siswa kelas VII di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan orang tua terhadap 

tingkat pengamalan ibadah shalat pada siswa kelas VII di Sekolah 

Menengah Perama Islam Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan orang tua sudah baik 

dengan persentase sebesar 72%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
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terdapat pengaruh positif antara bimbingan orang tua terhadap tingkat 

pengamalan ibadah shalat siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama 

Islam Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. 
49

 

3. Desmawati, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suka Riau 

pada tahun 2010 meneliti tentang hubungan Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak dengan Tingkah laku Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Dan hasilnya ia 

menyimpulkan: terdapat hubungan yang signifikan antara Prestasi Belajar 

Akidah Akhlak dengan Tingkah Laku Siswa di MTSN Bukit Raya 

Pekanbaru.
50

 

4. Halimah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

pada tahun 2011 meneliti tentang Pengaruh Keaktifan Mengikuti 

Kegiatan Pramuka terhadap Tingkah Laku Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 19 Siak Kecamatan Tualang. Dari hasilnya  I 

amenyimpulakn: Keaktifan mengikuti kegiatan pramuka terhadap tingkah 

laku siswa SMP Negeri 19 Siak Kecamatan Tualang yakni terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan 

pramuka terhadap tingkah laku.
51
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Baik penelitian Adianto Azis, Desmawati maupun Halimah telah 

menyentuh salah satu variabel penelitian yang penulis lakukan. Ardianto Azis 

meneliti Perilaku Siswa di Kelurahan Petoha Kecamatan Abeli Kota Kendari 

sebagai akibat dari Pembiasaan Mengamalkan Shalat Lima Waktu.  

Desmawati juga meneliti Tingkah Laku Siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Kecamatan Bukit Raya Pekanabru sebagai pengaruh dari prestasi Belajar 

Akidah Akhlak. Halimah meneliti Tingkah Laku Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 19 Siak Kecamatan Tualang sebagai akaibat dari keatktifan 

Mengikuti kegiatan pramuka. Maka penelitian yang penulis lakukan ini yakni 

hubungan antara keaktifan shalat berjama‟ah dan tingkah laku siswa 

diharapkan dapat melengkapi beberapa variabel yang dapat mempengaruhi 

tingkah laku siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

C. Konsep Operasional 

Dalam penelitian ini ada dua konsep yang perlu dioperasionalkan agar 

dapat diukur, yaitu aktivitas  shalat Zuhur berjam‟ah dan tingkah  laku. 

1. Aktivitas shalat Zuhur berjama‟ah, dalam hal ini sebagai variable 

pengaruh/ bebas (Independent Variable) atau Variable X dengan 

indikator: 

a. Siswa menyegerakan diri atau pergi lebih awal ke mesjid. 

b. Siswa tidak masbuk ketika shalat Zuhur berjama‟ah. 

c. Siswa merapatkan shaf ketika shalat Zuhur berjama‟ah. 

d. Siswa mengikuti gerakan Imam dalam melaksanakan shalat Zuhur 

berjama‟ah tanpa mendahului gerakan Imam. 
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e. Siswa Khusyu‟ dalam melaksanakan shalat Zuhur berjama‟ah 

f. Siswa melakukan Takbir hingga Salam dalam shalat Zuhur 

berjama‟ah. 

g. Siswa membaca bacaan shalat dalam Zuhur berjamaah 

2. Tingkah laku sebagai variable terpengaruh/ terikat ( Dependent Variable) 

atau Variable Y dengan indikator sebagai berikut: 

a. Siswa menjaga nama baik sekolah dimanapun ia berada dengan cara 

tidak pernah tawuran dan berprestasi. 

b. Siswa tidak bertutur kata yang kasar  melainkan yang sopan  terhadap 

guru. 

c. Siswa tidak bertutur kata yang kasar  melainkan yang sopan  terhadap 

teman sejawat. 

d. Siswa tidak mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir pada saat 

pelajaran berlangsung. 

e. Siswa tidak merokok di manapun ia berada. 

f. Siswa menyapa dengan mengucapkan salam dan menyalami  guru 

ketika bertemu di sekolah. 

g. Siswa tidak bertanya dan menjawab dengan kasar terhadap guru 

apabila tidak paham dalam pembelajaran berlangsung. 

h. Siswa tidak membuang sampah pada tempatnya. 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Adanya kecenderungan pengaruhaktivitas shalat Zuhur berjama‟ah 

terhadap tingkah laku siswa. 

b. Tingkah laku siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru yang 

bervariasi. 

2. Hipotesis 

a. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas mengikuti shalat 

Zuhur berjama‟ah terhadap tingkah laku siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pekanbaru. 

b. Hipotesis Nihil/ Null (HO) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas mengikuti 

shalat Zuhur berjama‟ah terhadap tingkah laku siswa di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

 


