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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam  ajaran  Islam,  ibadah  shalat  merupakan  ibadah  yang  sangat  

penting peranannya,  baik  untuk  kehidupan  di  dunia  maupun  untuk  kehidupan  

di  akhirat  nanti. Shalat itu suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi 

penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan dan sekaligus untuk 

memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Oleh Karena itu shalat 

merupakan salah satu bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT. 

Sebagaimana Firmannya dalam surah An-nisaa’ ayat 103: 

 

Artinya : 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. 

 

Perintah shalat dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, 

ataupun masyarakat, namun yang penulis teliti adalah dalam lingkungan sekolah 

karna Interaksi pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah umumnya 

didominasi interaksi antara guru dengan siswa atau anak didiknya. Dengan 

demikian pendidikan anak dalam lingkungan sekolah  harus diperhatikan oleh 

guru yang tugas utamanya sebagai pendidik dan pengajar.  
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Upaya seorang guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa sejak 

dini untuk tekun, bergairah dan tertib melaksanakan shalat secara ikhlas terhadap 

Allah SWT dalam sepanjang hidupnya.  

Menurut Prof. Zakiah Daradjat “semakin rajin dan tertib seorang muslim 

dalam menjalankan ibadah shalat, maka semakin rajin dan tertib pula mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan lain. Dengan kedisiplinannya mengerjakan suatu pekerjaan 

maka seorang muslim tidak akan membebani orang lain untuk mengerjakan 

pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Justru akan memberi mamfaat kepada 

lingkungannya dengan produktifitas dan kinerjanya yang tertib teratur dan 

disiplin”.
1
 

Seseorang yang dengan rajin dan tertib dalam menjalankan shalat dapat 

menunjang keberhasilan pelaksanaan kedisiplinan seorang muslim. Keberhasilan 

megerjakan shalat yang tertib dan teratur dapat berimbas pada kedisiplinan 

seseorang dalam melakukan  suatu pekerjaan. Semakin baik ibadah shalat 

seseorang maka akan semakin baik pula tingkat kedisiplinannya. Sebaliknya jika 

sering seorang muslim mengabaikan ibadah shalat maka akan semakin berkurang 

aspek kedisplinannya.
2
 

 

 Sejalan dengan pernyataan itu, menurut Ust. M. Khalilurrahman Al-

Mahfani menyatakan bahwa: 

 “shalat dapat mendidik seseorang menjadi pribadi yang disiplin, karena 

shalat setiap muslim dididik untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, 

mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada untuk memacu kreativitas, 

mengembangkan kompetensi, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai 

khalifah dimuka bumi”.
3
 

 

 Shalat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila tiba 

waktu shalat, harus segera dilaksanakan tanpa menundanya. Sehingga shalat itu 

mengajari manusia menjadi orang yang disiplin waktu dan bertanggung jawab 

akan secara tugas secara tepat waktu. 

                                                             
1 Zakiah Daradjat, Shalat-Seni Pendidikan dan Keimanan Untuk Anak-Anak, CV. Ruhama, 

Jakarta, 2006, hal.86 

2 Ibid, hal. 2.  

3 M. Khalilurrahman al-Mahfani, Kitab Lengkap Panduan Shalat, Wahyu Qalbu, Jakarta, 

2016, hal. 243 
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Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya shalat lebih bermakna, maka 

dengan cara memberi contoh dalam pelaksanaan shalat secara langsung. 

Rasulullah bersabda : 

    َصلُّْوَكماََراَْيتُُمْوِن اَُصلِّ )رواهالبخري(

Artinya : Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat. (H.R.Buchori).
4
 

Allah SWT dan Rosulnya mewajibkan ibadah shalat kepada umat manusia 

bukan untuk kepentingan-Nya, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, 

agar  mencapai derajat taqwa yang dapat menyucikan dari kesalahan dan 

kemaksiatan, sehingga mendapatkan keuntungan dengan keridhaan Allah SWT 

dan surga-Nya serta dijauhkan dari api neraka dan adzab-Nya.
5
 

 

Shalat merupakan kebutuhan untuk mewujudkan  manusia yang 

diharapkan, yakni hidup bahagia selamat di dunia dan akhirat.
6
 Shalat adalah 

bentuk ibadah yang paling agung karena amal yang pertama kali yang ditanyakan 

nanti di hari kiamat adalah shalat.
7
 

Perintah untuk melaksanakan ibadah shalat ini bukan sekedar kewajiban 

belaka, sebab segala yang diperintahkan Allah SWT telah terkandung hikmah dan 

mamfaat didalamnya apabila dilaksanakan dan diamalkan. Irwan Kurniawan 

menjelaskan didalam bukunya Rahasia dan Hikmah Shalat, bahwa apabila shalat 

dilaksanakan dengan benar, dengan hati yang jernih, dan khusyuk, selain dapat 

                                                             
4 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Mughiroh bin Bardazibah Al 

Buchori, Shoheh Buchori Juz 7, Darul Fikir, 2011, hal. 77. 

5 Syekh Mustofa Masyur, Berjumpa Allah Lewat Shalat, Jakarta: Gema Insani Press, 2014, 

hal. 23. 

6 Sentot Haryanto, Psikologi Shalat, Yogyakarta: Mutiara Pustaka, 2005, hal. 6 

7 Sayyid Shaleh Al-Ja'tari, The Miracle of Shalat; Dahsyatnya Shalat, Jakarta: Gema Insani 

, 2002, hal 24. 
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menghapus dosa, shalat juga dapat mendatangkan pengaruh-pengaruh positif 

dalam diri, batin, dan perilaku.
8
 

Pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran Islam, memberi 

interpretasi yang lebih luas dan jelas kepada umatnya untuk berlaku dan bertindak 

disiplin. Dengan demikian, nilai-nilai moral ajaran Islam diharapkan mampu 

menjadi energi pendorong pelaksanaan kedisplinan. Dalam skala lebih luas, untuk 

meningkatkan kualitas kedisiplinan di sekolah.
9
 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswanya untuk turut serta 

melakukan shalat bersama-sama. Sebab dengan shalat berjamaah ini diharapkan 

siswa akan mengerti bahwa shalat itu merupakan keharusan bagi setiap orang 

Islam, bila dewasa kelak menjadi kebiasaan yang sudah berakar dalam 

kehidupannya sehinga menjadi tanggung jawab moral dalam melaksanakannya. 

Oleh karena itu, shalat berjamaah yang dilakukan secara teratur dalam setiap hari 

terutama dilakukan dalam lingkungan sekolah akan membawa dampak positif 

pada diri anak.  

Dalam shalat banyak hikmah yang dapat diambil dan dapat berpengaruh 

pada kedisiplinan siswa. Disiplin sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang 

yang disiplin akan sukses dalam kehidupan, seseorang yang disiplin akan 

mencerminkan ketenangan dan ketentraman. Sebaliknya orang yang tidak disiplin 

akan rugi dalam kehidupannya dan merugikan kehidupan orang lain.
10

 

                                                             
8 Irwan Kurniawan, Rahasia dan Hikmah Shalat 5 Waktu yang bermakna, Bandung: Marja, 

2012, hal. 7 

9 Al-Qur’anul Karim   

10 Ahmad Syafi’i Mufid, et. al, Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam, 

Yudistira, Jakarta, 2002, hal. 21. 
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Adapun cara membina kedisiplinan adalah Shalat secara teratur, baik dan 

benar, melakukan shalat dituntun untuk disiplin baik dengan waktu maupun 

ketaatan dalam beribadah dan Shalat harus dilakukan tepat pada waktunya. 

Tidaklah mungkin shalat subuh dilakukan pada waktu dzuhur, shalat jum’at 

dilakukan pada hari kamis dan seterusnya. Ketika imam sujud, maka semua 

jama’ah harus sujud. Dengan demikian shalat mampu membina kedisiplinan.
11

 

Berdasarkan pengamatan yang diketahui penulis di SMPN 1 Koto Kampar 

Hulu shalat zuhur berjamaah di Mushalla dilaksanakan setiap hari dan para siswa 

bergantian menjadi petugas shalatnya, seperti Adzan, Iqamah  . Menurut Ahmad 

Syafi’i Mufid shalat berjamaah itu ada beberapa kriteria , yaitu: 

1. Shalat dilaksanakan secara teratur 

2. Shalat dilakukan dengan baik dan benar 

3. Shalat dikerjakan pada awal waktu 

4. Ketika imam sujud maka semua jama’ah mengikuti imamnya sujud.
12

 

 

Namun kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam  masih rendah, seperti keterangan dibawah ini:  

1. Disiplin Terhadap Pemanfaatan Waktu 

  Keterampilan mengatur waktu merupakan suatu keterampilan yang 

sangat penting, bahkan ada ahli keterampilan studi yang berpendapat 

bahwa ”keterampilan mengelola waktu dan menggunakan waktu 

secara efisien merupakan hal yang terpenting dalam masa studi 

maupun seluruh kehidupan siswa”
13

 

 

Pada kenyataannya masih ada sebagian siswa yang menghabiskan 

waktu belajar dengan bercerita dengan temannya, bersenda gurau dan 

bermain dengan teman-teman nya saat proses pembelajaran. 

                                                             
11 Ibid, hal. 22 

12 Ibid, hal. 22 

13 The Liang gie, Cara Belajar Yang Efisien, Yogyakarta: liberti Yogyakarta,1995, hal. 

167 
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2. Disiplin Terhadap Tugas 

Salah satu prinsip belajar adalah ulangan dan latihan. Sejalan 

dengan pendapat yang mengatakan bahwa : ”Mengerjakan tugas dapat 

berupa pengerjaan tes atau ulangan atau ujian yang diberikan guru, 

tetapi juga termasuk membuat atau mengerjakan latihan-latihan yang 

ada dalam buku ataupun soal-soal buatan sendiri”
14

 

Namun pada kenyataan yang terjadi disekolah yang penulis teliti 

masih terdapat sebagian siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan 

masih ada juga siswa yang tidak buat tugas yang diberikan oleh 

gurunya. 

3. Disiplin Terhadap Tata Tertib 

Didalam proses balajar mengajar, disiplin terhadap tata tertib 

sangat penting untuk diterapkan, karna dalam suatu sekolah tidak 

memiliki tata tertib maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan 

dengan lancar sesuai dengan rencana. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang menyatakan bahwa : ”Peraturan tata tertib merupakan sesuatu 

untuk mengatur prilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa”.
15

 

Antara peraturan dan tata tertib merupakan suatu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan disiplin siswa dalam 

mentaati peraturan di dalam kelas maupun diluar kelas. Namun pada 

realita yang terjadi masih terdapat siswa yang tidak patuh terhadap 

peraturan yang dibuat oleh guru maupun dari pihak sekolah. 

                                                             
14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 

2014, hal. 87 

15 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarja: Rineka Cipta, 2006, 

hal. 122 
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gejala-gejala yang 

penulis temukan sementara adalah sebagai berikut : 

1. Masih ada sebagian siswa yang terlambat masuk ke lokal saat jam 

pelajaran telah dimulai. 

2. Masih ada sebagian siswa yang bercerita dengan teman ketika jam 

pelajaran sedang berlangsung. 

3. Masih terdapat sebagian siswa yang tidak mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam. 

4. Masih ada sebagian siswa yang  kurang patuh terhadap peraturan yang 

telah dibuat oleh guru Pendidikan Agama Islam atau dari pihak 

sekolah. 

5. Masih ada sebagian siswa yang tidur saat jam pelajaran sedang 

berlangsung. 

Melihat gejala-gejala di atas perlu adanya pembaharuan dan 

perbaikan untuk kedisplinan belajar siswa oleh karena itu berdasarkan latar 

belakang di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan 

judul PENGARUH KEAKTIFAN SHALAT BERJAMAAH 

TERHADAP KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA KELAS VIII 

PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI 

SMPN 1 KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

penulis merasa perlu adanya penegasan istilah, yaitu ; 

1. Pengaruh diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari seuatu (orang 

atau badan) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.
16

 Pengaruh yang dimaksud adalah keaktifan shalat berjamaah 

terhadap kedisiplinan belajar siswa. 

2. Keaktifan dalam sebuah kegiatan juga erat kaitannya dengan partisipasi 

seseorang pada kegiatan itu sendiri. Menurut Suryosubroto bahwa 

partisipasi adalah keterlibatan fisik, mental dan pada kegiatan lainnya.
17

 

Keaktifan itu dapat disimpulkan bahwa Sesuatu yang dilakukan 

seseorang menimbulkan akibat atau dampak dari apa yang telah 

diusahakan sesuai dengan yang diharapkan. Keaktifan yang penulis teliti 

adalah keaktifan shalat berjamaah siswa kelas VIII pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten 

Kampar. 

3. Shalat artinya adalah berdoa, Secara lahiriah shalat berarti beberapa 

ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah” berhadapan hati 

(jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta 

menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan 

kekuasaan-Nya”atau” mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah 

yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-

duanya.
18

 

 

                                                             
16 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta: Rineka cipta, 

2004, h. 37  

17 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal.294 

18 Abdul Hamid, Beni Saebani, Fiqh Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hal. 191 
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4. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan system 

yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah,  dan 

peraturan yang berlaku.
19

 Disiplin yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah disiplin dalam belajar, yang dibuat oleh guru Mata Pelajaran 

maupun sekolah. 

5. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari  pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan 

psikomotor.
20

 

6. Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 

1 Koto Kampar Hulu tahun ajaran 2017/2018. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka identifikasi masalah 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a. Keaktifan shalat berjamaah siswa kelas VIII SMPN 1 Koto Kampar 

Hulu  

b. Kedisiplinan belajar siswa kelas VIII SMPN 1 Koto Kampar Hulu 

dalam  mengikuti proses pembelajaran 

c. Keaktiafan shalat zuhur berjamaah terhadap kedisiplinan belajar siswa 

kelas VIII SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

                                                             
19 Ngainun Naim, Character Building : Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012, hal. 

142-143  

20 Syaiful Bahri Djamarah, Psikolgi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal. 13 
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2. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini, keterbatasan waktu dan kemampuan. Penulis memandang perlu 

mengadakan pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu : pengaruh 

keaktifan shalat zuhur berjamaah terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas 

VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan gejala-gejalanya maka 

penulis dapat merumuskan masalahnya: Apakah ada pengaruh yang 

signifikan Keaktifan Shalat Zuhur Berjamaah Terhadap Kedisiplinan 

Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Di SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara keaktifan Shalat Berjamaah Terhadap 

Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai pengalaman, dorongan dan bekal 

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 
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b. Bagi Siswa, penelitian ini dapat memberikan mamfaat untuk 

meningkatkan keaktifan shalat berjamaah dan kedisiplin dalam belajar. 

c. Bagi Guru, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan 

panduan dalam pembelajaran bahwa ada atau tidaknya pengaruh 

keaktifan shalat berjamaah berpengaruh terhadap kedisplinan belajar. 

d. Sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menyelesaikan program S-1 di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


