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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis  

Kerangka teoretis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan 

landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian atau dengan kata lain 

untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan 

untuk mengkaji permasalahan. Kajian ini berkenaan dengan Keaktifan 

Shalat  Berjamaah Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Koto Kampar Hulu 

Kabupaten Kampar. 

1. Shalat  

a. Pengertian 

Shalat menurut arti bahasa adalah doa atau meminta kebaikan. 

Allah SWT berfirman : 

 

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkandan mensucikanmereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At-

Taubah ayat 103).
21

 

                                                             
21 Al-Quranul karim, surah At-Taubah ayat 103 
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Maksud dari kata ash-shalaah diatas adalah berdoa. Adapaun 

menurut Syara‟ shalat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu 

yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
22

 

Shalat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan dalam 

keadaan dan kondisi apapun.
23

 Bagi yang tidak melaksanakannya dia 

berdosa. Sebab, shalat lima waktu itu hukumnya fardhu „ain (diwajibkan 

atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan). 

Menurut Khalilurrahman Shalat berarti suatu sistem ibadah yang 

tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam berdasarkan atas syarat-syarat dan 

rukun tertentu.
24

 

b. Dasar hukum yang mewajibkan shalat Berjamaah 

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa hukum yang 

mewajibkan Shalat berjama‟ah dan juga anjurkan oleh Rasulullah 

SAW. Allah SWT juga memerintahkan kepada hamba-Nya untuk 

membiasakan shalat berjama‟ah. Perintah shalat berjama‟ah terdapat 

dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 43: 

 
Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku'.
25

 

                                                             
22 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid I, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 

541 

23 Syahruddin EL Fikri, sejarah Shalat, Jakarta: Republika Penerbit, hal.29 

24  M. Khalilurrahman al-Mahfani, Op. Cit, hal. 244 

25 Al-Quranul Karim 
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Jadi shalat berjamaah merupakan kewajiban setiap muslim (pemeluk 

agama Islam) baik pria maupun wanita dan shalat itu merupakan tiang 

agama. 

c.  Syarat- syarat Shalat Berjama’ah 

Dalam shalat berjamaah ada beberapa syrat yang harus dipenuhi 

sebagai berikut: 

1) Makmum harus berniat mengikuti Imam. 

2) Makmum harus mengikuti Imam dalam segala gerakan. 

3) Tidak ada pembatas atau penghalang antara Imam dan Makmum. 

4) Makmum tidak boleh mendahului Imam. 

5) Tempat berdiri makmum harus dibelakang Imam, ukuran jarak 

bagi orang yang shalat berdiri adalah tumitnya, sedangkan untuk 

yang duduk adalah pinggulnya. 

6) Shalat makmum harus bersesuaian dengan shalat Imam.
26

 

Orang yang datang ke mesjid sementara shalat masih berlangsung, 

maka ia wajib segera ikut bersama imam bagaimanapun posisi 

imam saat itu, baik sedang ruku‟, sujud, duduk ataupun berdiri. 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Moh. Rifa‟I, , Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, Semarang: Toha Putra, 1978   h. 214-

215. 
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d. Tujuan shalat 

Tujuan shalat terdapat dalam surah al-Mujadilah ayat 7 dan At-

Thahaa ayat 14 : 

 

artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan 

rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada 

(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan 

tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka 

berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari 

kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. (Q.S al-Mujadilah: 7  ) 

 

Artinya: Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 

selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat 

Aku. (Q.S At-Thahaa: 14) 

Adapun tujuan dari shalat adalah : untuk mengingat Allah SWT, 

Ingat terhadap Allah membuat manusia senantiasa waspada dan dengan 

kewaspadaan itu akan senantiasa menghindarkan diri dari segala macam 

perbuatan keji dan tercela. Dengan begitu berarti ia telah luput dari 

pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan menjerumuskan kelembah 

kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Shalat bertujuan 
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memperluaskan syiar-syiar Islam, membiasakan disiplin dan menguasai 

diri, memenuhi panggilan Allah SWT dan memperkuat hubungan sosial 

antar sesama muslim. 

Shalat juga bertujuan untuk mengajari umat Islam dari masalah-

masalah agama yang tidak diketahuinya, melenyapkan perbedaan sosial 

antar sesama umat Islam, memperbaiki penampilan dan jati diri, dan 

berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah.
27

 

e. Hikmah shalat 

Shalat merupakan rukun islam yang kedua setelah mengucapkan 

dua kalimah syahadah. Shalat disyariatkan sebagai satu cara bagi umat 

manusia untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang tidak terhingga 

dan shalat juga mempunyai faedah keagamaan dan faedah pendidikan, 

yaitu untuk meningkatkan kualitas individu.
28

 

Ada beberapa manfaat dari shalat berjamaah menurut Farid 

Facturahman, yaitu: 

1. Menciptakan rasa kebersamaan sesama umat muslim 

2. Mengajari orang yang tidak tahu dan mengerti didalam shalat  

berjamaah 

3. Mengingatkan orang yang lupa, karena dalam shalat berjamaah 

terdapat 27 derajat pahala 

                                                             
27 Mahir Manshur Abdurraziq, Mu'jizat Shalat Berjamaah, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2007, hal. 69. 

28 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, hal. 543 
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4. Shalat berjamaah dapat mendidik seseorang untuk rajin dan disiplin 

dalam mengerjakan perintah-perintah Allah.
29

 

f. Kedudukan Shalat 

Dengan mengingat Allah SWT, manusia akan ingat akan 

kedudukannya sebagai hamba, Budak Allah, yang selalu 

melaksanakan perintah dan hukum-hukumnya, sehingga manusia akan 

termotivasi untik beribadah kepada Allah SWT. 

Perintah shalat diwajibkan setelah dilaksanakannya Isra‟ Mi‟raj 

sebelum Rosulallah SAW hijrah ke Madinah. Perintah ini langsung 

dari Allah SWT saat peristiwa Isra‟ Mi‟raj. Oleh sebab itu, dalam 

syariat Islam kedudukan shalat sangatlah penting, yaitu shalat sebagai 

tiang agama. Sebagaimana Sabda Rosulallah SAW : 

َلاا ْيَناَوَمْناتََرُكَهاافَقَُدًهَدَماصَّ ْيَنافََمْنااَقَاُمَهافَقَْدااَقَاَماالدِّ ةُِعَمااُدالدِّ

ْينَا  الدِّ

Artinya : shalat adalah tiang agama, barang siapa melaksanakan 

shalat, berarti ia telah menegakkan agama. Namun bagi siapa yang 

meninggalkannya, berarti ia telah meruntuhkan agama (H.R Bukhari 

Muslim). 

Hadits di atas merupakan suatu rujukan bahwa tegak dan tidaknya 

agama Islam pada diri seorang muslim tergantung pada keistiqamahan 

seorang hamba dalam melaksanakan shalatnya. Shalat tidak hanya 

dimaknai sebatas kewajiban, tetapi ruh shalat harus bisa memberikan 

warna yang sangat positif pada perilaku seorang hamba yang 

                                                             
29 Farid Facturahman, 1001 Tuntunan Tentang Shalat,  Jakarta Barat: Vicosta Publizer, 

2013, hal. 87 
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terpancar pada kesungguhan untuk selalu menaati Allah dan 

menjauhkan diri dari perilaku maksiat dan mungkarat. 

2. Kedisiplinan dalam belajar 

a. Prilaku kedisiplinan 

Kepribadian seseorang senantiasa dibentuk sepanjang 

hayatnya, dan pembentukannya bukan merupakan pekerjaan yang 

mudah. Shalat merupakan kegiatan harian, mingguan, bulanan, 

ataupun tahunan (shalat Idul Adha dan Idul Fitri) dapat sebagai 

sarana pembentukan kepribadian yaitu manusia yang 

berkedisiplinan, taat waktu, dan pekerja keras.
30

 

b. Macam-macam kedisiplinan dalam belajar 

Berbagai macam kedisiplinan dalam belajar, diantaranya 

adalah : Masuk kelas tepat waktu, suatu sikap mental yang banyak 

mendatangkan keuntungan. Kawan-kawan sekelas tidak terganggu  

ketika sedang menerima pelajaran dari guru, konsentrasi mereka 

teroelihara, para siswa dapat belajar dengan tenang dan nyaman. 

1) Memperhatikan penjelasan guru, para siswa sedang menerima 

penjelasan dari guru tentang materi tertentu dari bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam, semua perhatian harus tertuju kepada 

guru.  Pendengaran, penglihatan, dan konsentrasi terhadap apa 

yang disampaikan oleh guru.  

                                                             
30 Sentot Haryanto, Op. Cit, hal. 92 
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2) Mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran,  cara 

mencatat yang baik adalah mencatat hal-hal yang dianggap 

penting dengan tenang dalam buku catatan agar terlihat rapi, 

tanpa coret-coretan yang simpang siur. Untuk mencari dan 

membacanya lebih bersemangat dari pada pola catatan yang 

sembarangan.
31

 

3) Aktif dan kreatif belajar kelompok, dalam mengajar adakalanya 

guru memberikan tugas yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. Dalam kelompok diharapkan semua pelajar untuk 

masing-masing kelompok aktif dalam mengerjakan tugas 

tersebut.  

4) Bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas dalam pelajaran, 

bertanya adalah salah satu cara untuk dapat mengerti bahan 

pelajaran yang belum dimengerti. Jangan malu bertanya kepada 

guru mengenai bahan pelajaran yang belum jelas.
32

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar siswa 

  Ada beberapa hal yang mempengaruhi kedisiplinan siswa, 

yaitu: 

1) Faktor Pembawaan, setiap bayi yang lahir telah memiliki sifat-

sifat dasar yang bisa diubah dengan pengalaman, lingkungan 

dan pendidikan.
33

 

                                                             
31 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 97 

32 Ibid, hal.102 

33 Ibid, hal. 119  
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2) Faktor Fisiologis, berpengaruh terhadap pendengaran, 

penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, 

kurang tidur dan sakit yang diderita. Semua itu menentukan 

kedisiplinan seorang siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

karna siswa yang sehat cenderung dapat melaksanakan sikap 

kedisiplinan dengan baik. 
34

 

3) Faktor sekolah, Perilaku kurang disiplin di sebabkan oleh 

sekolah, seperti: kondisi sekolah kurang menyenangkan, 

kurang teratur dan lain sebagainya. Hal yang demikian dapat 

mempengaruhi kedisiplinan siswa. 

4) Faktor kelurga, kedisiplinan belajar dapat terpengaruhi oleh 

keluarga yang Broken Home.
35

 

d. Kedisiplin Dalam Belajar 

Kata disiplin berasal bahasa latin “Disciplina” yang 

menunjuk kepada belajar dan mengajar. Disiplin merupakan 

sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang 

terhadap aturan-aturan tertentu. Disiplin juga merupakan sikap 

mental yang pada hakekatnya adalah pernyataan sikap mental 

individu maupun masyarakat yang mencerminkan  rasa ketaatan, 

kepatuhan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

dan kewajiban dalam rangka mencapai  pencapaian tujuan.
36

 

                                                             
34 Afriza, Manajemen Kelas, Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2014, hal. 95-96 

35 Nazir Karim, Peluang dan Tantangan, Yayasan Pustaka Riau: Pekanbaru, 2010, hal. 

127  

36 Afriza,Op Cit,hal. 86-87 
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Disiplin adalah rasa tanggung jawab dari pihak murid 

berdasarkan kematangan rasa social untuk mematuhi segala aturan 

dan tata tertib disekolah sehingga dapat belajar dengan baik.
37

 

Dapat disimpulkan bahwa disiplin dalam belajar adalah 

pengendalian diri individu untuk mematuhi segala peraturan yang 

dibuat dari pihak sekolah maupun guru mata pelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Pengaruh Pelaksanaan Shalat Terhadap Kedisiplinan Belajar 

Menjalankan ibadah shalat sangat penting artinya bagi peserta 

didik. Karena itu, ia harus ditanamkan secara terus menerus kepada 

peserta didik. Jika shalat diajarkan secara terus menerus maka shalat 

itu akan menjadi kebiasaan peserta didik. Orang-orang yang 

melaksanakan shalat maka tingkat kedisiplinannya semakin tinggi. 

Sebaliknya orang yang melalaikan shalat maka akan rendah tingkat 

kedisiplinannya.
38

 

Salah satu tujuan shalat adalah untuk mengingat Allah SWT, 

dengan demikian apabila seseorang mendengar suara adzan dengan 

keimanan yang dimilikinya maka seseorang itu akan bersegera untuk 

memenuhi panggilan tersebut.  

Dengan mengerjakan ibadah shalat, maka diharapkan para siswa 

dapat melaksanakan shalat dengan tertib, benar dan mampu memahami 

serta menghayati setiap bacaan dan gerakan shalat itulah yang akhirnya 

                                                             
37 Mudasir, Manajemen Kelas, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011, hal. 89 

38 Zakiah Daradjat, Op. Cit hal.86 
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akan melahirkan sikap pribadi yang disiplin dalam melaksanakan 

shalat maupun disiplin beribadah lainnya. 

Jadi, pengaruh keaktifan shalat itu sangat penting terutama 

dalam kedisiplinan waktu, shalat itu dibutuhkan oleh  siswa dan 

seluruh kaum muslimin, karena shalat langkah awal dalam 

pembentukan sikap disiplin, mentaati segala peraturan yang telah 

dibuat pihak sekolah, maka semua itu akan membawa kepada tingkat 

kedisiplinan dalam belajar. 

B. Penelitian Yang Relavan 

Penelitian pengaruh sudah banyak diteliti orang diantaranya adalah : 

1. Syafni Yanti Uyub(2011), Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau pada tahun 2011 meneliti dengan judul: Pengaruh 

Pemberlakuan Point Pelanggaran Terhadap Kedisiplinan Siswa Dalam 

Belajar di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Hasil 

Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat  pengaruh yang signifikan 

antara pemberlakuan Point pelanggaran terhadap kedisplinan siswa 

dalam belajar Belajar di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 02 

Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan Syafni Yanti Uyub tersebut pada 

satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada satu sisi lain berbeda. 

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kedisiplinan belajar, 

sedangkan perbedaannya terletak pada variabel X, yaitu: pemberlakuan 
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Point pelanggaran. Sedangkan variable X dalam penelitian ini adalah 

keaktifan shalat berjamaah. 

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 terdapat pengaruh positif antara 

bimbingan orang tua terhadap tingkat pengamalan ibadah shalat siswa 

kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Islam Yayasan Lembaga 

Pendidikan Islam. 

3. Rayi Rizky (2014) penelitian yang dilakukannya adalah pengaruh 

Kedisiplinan dalam melaksanakan shalat berjamaah terhadap perilaku 

social siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pasantren Jabal-Nur 

Kecematan Kandis Kabupaten Siak. Nilai koefisien Regresi 

kedisplinan siswa dalam melaksanakan shalat berjamaah sebesar 

0,613. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kedisiplinan dalam 

melaksanakan shalat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan 

perilaku sosial siswa sebesar 0,613. Sedangkan penelitian yang akan 
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dilakukan oleh penulis disini adalah tentang Pengaruh Keaktifan Shalat 

berjamaah Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII  Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar. 

C. Konsep Operasional 

Untuk menghindari dari kesalahpahaman terhadap kerangka teoritis 

yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis 

operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus  untuk membatasi yang masih 

global. 

Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengaruh 

Keaktifan Shalat Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Koto Kampar Hulu. 

Untuk melihat apakah ada pengaruh Pengaruh Keaktifan Shalat Terhadap 

Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMP Negeri 1 Koto Kampar Hulu. Maka penulis menggunakan 

indikator- indikator sebagai berikut : 

1. Indikator Keaktifan Shalat Shalat Dzuhur Berjamaah 

a. Siswa hadir setiap kali shalat di mushalla dilingkungan sekolah 

b. Siswa mengerjakan shalat tepat pada waktunya 

c. Siswa mempersiapkan perlengkapan untuk shalat 

d. Siswa melaksanakan gerakan shalat dengan benar 

e. Siswa melakukan doa bersama setelah melaksanakan shalat 
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f. Siswa melaksanakan pertemuan untuk memupuk rasa persaudaraan 

dan perdamaian setelah selesai melaksanakan shalat.
39

 

Kategori siswa dalam melaksanakan shalat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa  kategori yaitu selalu, sering, kadang-kadang, 

jarang, tidak pernah.
40

 

2. Indikator Kedisiplinan Belajar Siswa 

a. Siswa masuk ke kelas tepat pada waktunya  

b. Siswa mempersiapkan alat-alat pemebelajaran sebelum 

pembelajaran dalam kelas dimulai. 

c. Siswa memperhatikan guru dan tidak berbicara ketika guru sedang 

meneragkan pelajaran 

d. Siswa mengumpulkan tugas pada waktu yang ditetapkan gurunya 

e. Siswa tidak bolos saat jam pelajaran sedang berlangsung 

f. Siswa menjaga kebersihan kelas demi kenyamanan saat proses 

belajar mengajar 

g. Siswa tidak boleh mencontek saat ujian sedang berlangsung 

D. Asumsi Dan Hipotesa 

1. Asumsi 

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi, bahwa: 

a. Keaktifan shalat siswa dalam melaksanakan ibadah shalat berbeda-

beda 

b. Siswa menampilkan kedisiplinan belajar yang berbeda-beda 

                                                             
39 Khalilurrahman, Op. Cit, hal. 232-233 

40 Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta, 2016, 

hal. 93 
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c. Ada kecenderungan dalam Keaktifan shalat berjamaah 

mempengaruhi kedisplinan belajar siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat pengaruh keaktifan shalat 

berjamaah terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Koto Kampar 

Hulu. 

b. Hipotesis Nihil (H0): Tidak terdapat pengaruh keaktifan shalat 

berjamaah terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Koto Kampar 

Hulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


