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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Shalat merupakan media yang dapat menghubungkan seseorang

dengan pencipta alam semesta ini. Jika seseorang menegakkan shalat secara

benar sesuai dengan aturan dan ketentuannya, maka hatinya akan dipenuhi

dengan cinta kepada-Nya. Dengan pancaran hatinya, ia akan sanggup

menjauhi perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap perintah- perintah Allah.

Shalat yang kita dirikan itu pada hakikatnya merupakan samudra mutiara

yang mencerdaskan rohani. Shalat menunjukkan sikap batiniah untuk

mendapatkan kekuatan, kepercayaan diri, serta keberanian untuk tegak

berdiri menapaki kehidupan dunia nyata melalui perilaku yang jelas, terarah,

dan memberikan pengaruh pada lingkungan. Bagi orang yang memahami

makna shalat, sesungguhnya dia akan mengejar waktu amanat tersebut,

karena dengan shalat dia mempunyai kekuatan untuk hidup melaksanakan

amanat Allah.

Kepribadian seseorang senantiasa perlu dibentuk sepanjang hayatnya,

dan pembentukannya bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Shalat

merupakan kegiatan harian, mingguan, bulanan atau amalan tahunan dapat

sebagai sarana pembentukan kepribadian, yaitu manusia yang bercirikan :

disiplin, taat waktu, bekerja keras, mencintai kebersihan, senantiasa berkata
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baik, membentuk pribadi.1 Jadi seseorang yang selalu shalat tepat waktu

maka ia akan memiliki pribadi yang selalu disiplin, bertutur kata sopan dan

memiliki kepribadian yang baik.

Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku yang dilaksanakan

secara sadar dan ikhlas secara lahir dan batin, sehingga timbul rasa malu

terkena sanksi dan rasa takut terhadap Allah SWT.2 Jadi disiplin adalah

kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk menurutinya. Yang

didalamnya ada kekuatan dalam norma yang mengikat untuk ditaati.

Disiplin waktu di era global ini merupakan hal yang sangat penting

dan diperhatikan, apalagi kalau sudah menyangkut bisnis, sehingga sering

kita menerjemahkan waktu sebagai time is money. Demikian juga dengan

shalat, shalat diperintahkan untuk umat Islam lewat Nabi Muhammad SAW.

Telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT., mulai dari Subuh, Dzuhur,

Asyar, Maghrib, dan Isya. 3 Jadi apabila seseorang mengetahui bahwa

disiplin dalam shalat itu sangat diperlukan maka ia akan menyegerakan

shalat apabila waktunya telah tiba, dan ia akan meninggalkan sejenak

tentang urusan duniawi. Firman Allah surat An-Nisa’ : 103









1 Sentot Haryanto, “Psikologi Shalat”, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2007), h. 91.
2 Tulus Tu’u, “Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa”, ( Jakarta : PT.Grasindo,

2004), h. 30.
3 Sentot Haryanto, Op. Cit, hh 91-92.
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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.4

Shalat senantiasa mengajarkan kepada umat Islam untuk disiplin, taat

waktu, sekaligus menghargai waktu itu sendiri dan kerja keras. 5 Karena

dengan disiplin atau tepat waktunya seseorang dalam melaksanakan shalat,

maka dalam mengerjakan hal lainnya seseorang pun akan tepat waktu juga.

Shalat merupakan tiang agama sekaligus media komunikasi terbaik

antara seorang hamba dengan Allah. Shalat merupakan bukti kecintaan

seorang hamba kepada Allah dan bukti rasa syukurnya atas karunia dan

anugrah-Nya. Shalat juga merupakan pembeda hakiki antara seorang

mukmin dan kafir.6 Dengan shalat kita selalu terdorong untuk menguatkan

iman kepada Allah, mengakui bahwa Allah selalu melihat hambanya dan

melihat segala tingkah laku hambanya baik yang terang-terangan maupun

yang sembunyi- sembunyi.

Shalat mencakup berbagai dimensi ibadah, seperti: doa, membaca al-

Qur’an, bertaqarrub kepada Allah, ruku, sujud, zikir, tasbih, serta takbir.

Shalat merupakan penghulu ibadah badaniah dan tidak ada satu pun syariat

Rasul dari Rasul- Rasul Allah yang tidak memerintahkannya. 7 Diantara

4 Al-Qur’an surat An- Nisa’ : 103
5 Sentot Haryanto, Op.Cit, h 93
6 Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, “Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab”,

(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), 2007, h. xi.
7 Shalih bin Fauzan  bin Abdullah Ali Fauzan, “Ringkasan  Fikih  Syaikh Fauzan”,

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 88.
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sekian banyak bentuk ibadah dalam Islam, shalat adalah yang pertama kali

di tetapkan kewajibannya oleh Allah SWT, Nabi menerima perintah dari

Allah tentang shalat pada malam isra’ dan mi’raj tanpa perantara. Shalat

mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia merupakan tiang

agama dan rukunnya yang asasi. Shalat adalah ibadah yang pertama

diwajibkan Allah. Shalatlah yang pertama sekali dihisab dari perbuatan

hamba pada hari kiamat. Dia merupakan wasiat akhir yang diwasiatkan

Rasul SAW. Kepada umatnya.8 Dalam Islam Shalat memiliki kedudukan

istimewa, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Shalat adalah

tiang agamanya, dan agama bisa tegak karenanya. Jika kita sudah bersaksi

tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah maka sejak

itulah shalat menjadi suatu hal yang wajib bagi semua umat islam untuk

dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Allah akan membalas dan

memberikan pahala bagi orang yang menjalankannya.

Allah ta’ala telah mewajibkan shalat kepada Nabi-Nya Muhammad

SAW, yang menjadi penutup para rasul pada malam beliau di mi’rajkan (

dinaikan) kelangit yang berbeda sekali dengan perintah mendirikan shalat

pada syariat- syariat yang lain. Hal tersebut menunjukkan keagungan shalat,

kuatnya perintah mendirikan shalat, dan mulianya kedudukan shalat di

hadapan Allah ta’ala. 9 Shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan

munkar dan sesungguhnya dengan shalat kita dapat selalu mengingat Allah

8 Fauzan Akbar Ibnu Muhammad Azri, “Shalat Sesuai Tuntunan Nabi SAW”, (Yogyakarta:
Nuha Litera, 2011), hh. 32-35.

9 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, Loc.Cit, h. 88.
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dan shalat merupakan ibadah yang keutamaannya lebih besar daripada

ibadah yang lainnya.

Memahami pengertian shalat merupakan hal  yang sudah tentu sangat

diperlukan adanya pengertian yang tepat dan benar, karena ibadah yang

didasarkan kepada pengertian yang demikian, akan mempunyai makna dan

nilai tersendiri terhadap orang yang melaksanakannya. Dengan diketahui

dan dipahaminya pengertian tentang shalat baik secara lughawi ataupun

secara istilahi, pasti akan tergambar bentuk kongkrit dari ibadah tersebut

walaupun hanya secara global.

Pelaksanaan shalat dapat dilakukan dengan dua cara, sendiri dan

secara berjamaah. Khusus untuk shalat wajib melaksanakannya secara

berjamaah lebih utama.10Firman Allah surat Al-Baqarah: 43





Artinya :dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta
orang-orang yang ruku'11

Yang dimaksud Ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan:

tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang

tunduk.

Hadis Rasulullah SAW:
َالةُ اْلَجَماَعِة اْفُضُل  عن ابي ھریرة رضي هللا عنھ ان رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قال :صَّ

من  َصَالةَ احدكم وحده بَِخْمٍس َوِعْشِرْیَن جزءا

Artinya :“Shalat berjama’ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian
dengan (kelebihan) dua puluh lima derajat atau derajat”. 12

10 Kahar Mansyur, “Terjemah Bulughul Marom Jilid 1”, ( Jakarta : Rhineka Cipta 1992),
h. 170.

11 Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 43
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Disiplin dalam shalat sangat dianjurkan, karena Salah satu nilai shalat

yang dapat diaplikasikan untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja adalah

penetapan waktu- waktunya. Sebab Allah SWT. Telah menetapkan waktu-

waktu shalat, dan telah membimbing Nabi Muhammad SAW. Setiap

gerakan dan bacaan dalam shalat memiliki sentuhan sosial, Rasulullah juga

mengajarkan kepada kita tentang pentingnya shalat berjamaah dan

kedudukannya sebagai perekat kehidupan sosial. Shalat berjamaah selain

berfungsi sebagai wadah berkomunikasi dengan Allah juga mampu

dijadikan sebagai perekat hubungan sosial antar sesama muslim. Berikut ini

adalah nilai –nilai yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah shalat

:

1. Latihan kedisiplinan. Waktu pelaksanaan shalat sudah ditentukan

sehingga kita tidak boleh seenakknya mengganti, memajukan ataupun

mengundurkan waktu pelaksanaanya, yang akan mengakibatkan batalnya

shalat kita. Hal ini melatih kita untuk berdisiplin dan sekaligus

menghargai waktu. Dengan senantiasa menjaga keteraturan ibadah

dengan sungguh- sungguh, manusia akan terlatih untuk berdisiplin

terhadap waktu.

2. Latihan kebersihan. Sebelum shalat seseorang disyaratkan untuk

mensucikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudhu atau

bertayamum. Hal ini mengandung pengertian bahwa shalat hanya boleh

12 Muhammad Nashiruddin Al Albani, “Mukhtasar Shahih Muslim”,( Jakarta : Pustaka
Azzam, 2007), h. 251.
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dikerjakan oleh orang yang suci dari segala bentuk najis dan kotoran

sehingga kita diharapkan selalu berlaku bersih dan suci.

3. Latihan kebersamaan. Dalam mengerjakan shalat sangat disarankan

untuk melakukannya secara berjama’ah. Dari sisi pahala, berdasarkan

hadis nabi SAW jauh lebih besar bila dibandingkan dengan shalat

sendiri- sendiri. Dari sisi psikologis, shalat berjama’ah dapat memberikan

aspek terapi yang sangat hebat manfaatnya, baik bersifat preventif

maupun kuratif.  Dengan shalat berjama’ah seseorang dapat

menghindarkan diri dari gangguan kejiwaan seperti gejala keterasingan

diri. Dengan shalat berjama’ah seseorang merasa adanya kebersamaan

dalam hal nasib, kedudukan, rasa derita dan tenang. Tidak ada lagi

perbedaan antar individu berdasarkan pangkat, kedudukan, jabatan, dan

lain- lain di dalam pelaksanaan shalat berjama’ah. 13 Jadi dengan

dilaksanakannya shalat secara berjama’ah, maka tidak ada perbedaan

diantar sesama, dimata Allah SWT. kita semua sama, baik yang kaya

maupun yang miskin, baik yang mempunyai jabatan maupun yang tidak

mempunyai jabatan.

Shalat berjama’ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama- sama

dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam. Hukum shalat berjama’ah

adalah sunah muakkad yaitu perbuatan yang dianjurkan dengan nilai pahala

yang tinggi. Keutamaan shalat berjama’ah  ini ditentukan untuk shalat

Fardu, sedangkan untuk shalat sunat seseorang dapat melakukannya

13 Fauzan Akbar Ibnu Muhammad Azri, “Shalat Sesuai Tuntunan Nabi SAW”,
(Yogyakarta: Nuha Litera, 2011), hh 5-7.
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berjama’ah atau sendiri- sendiri. Cara melakukannya adalah dengan

sepenuhnya mengikuti apa yang dilakukan imam yang menuntun shalat

berjama’ah itu walaupun mengubah bentuk shalat ma’mum yang mengikuti

bila ia shalat secara sendiri.14

Begitu pentingnya salat berjamaah, maka mulai dari sekolah Taman

Kanak- kanak sudah mulai di ajarkan cara- cara shalat berjama’ah sampai

ketingkat SMA/ MA dengan materi yang lebih sehingga setiap siswa itu

dapat melaksanakannya dengan lebih sempurna dan lebih baik. shalat

berjama’ah ternyata mempunyai dimensi psikologi tersendiri, sehingga

dengan penerapan disiplin shalat berjamaah di sekolah diyakini dapat

membentuk kepribadian-kepribadian yang baik terhadap siswa antara lain:

aspek demokratis, rasa diperhatikan dan berarti, kebersamaan, tidak adanya

jarak personal, pengalihan perhatian (terapi lingkungan) dan interpendensi.15

Serta dapat meningkatkan rasa kasih sayang di antara sesama, meningkatkan

solidaritas, meningkatkan ukhuwah, saling kenal mengenal, serta

meningkatkan komunikasi di antara yang mengerjakannya. Inilah diantara

sebab Rasulullah sangat menganjurkan shalat berjamaah tersebut. 16 Jadi

shalat berjama’ah itu dapat meningkatkan rasa kasih sayang kita terhadap

sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan tidak adanya perbedaan di

antara sesama.

14 Amir Syarifuddin, “Garis- garis Besar Fiqih”, (Jakarta: Kencana, 2010), hh. 31-32.
15 Sentot Haryanto, Op. Cit, h. 116
16 Ahmad Mudjab Mahali, “Hadis-Hadis Ahkam”,( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,

2003), h. 250
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Berdasarkan kutipan diatas, sangat jelas sekali bahwa kedisiplinan

shalat berjamaah sangat diperlukan bagi setiap anak. Apabila anak

dibiasakan dengan disiplin mengikuti shalat berjama’ah, maka sikapnya

akan mencerminkan sosialisasi yang tinggi, rasa kebersamaan, serta

menumbuhkan rasa kesopanan yang tinggi.

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Yakin

Kecamatan Dayun selalu menerapkan disiplin shalat berjamaah bagi seluruh

siswanya, namun masih belum sesuai dengan yang diharapkan, berdasarkan

studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Madrasah Tsanawiyah Nurul

yakin Kecamatan dayun, masih terdapat gejala- gejala antara lain :

1. Masih ada santri yang tidak melaksanakan shalat berjama’ah

2. Santri yang melaksanakan shalat berjama’ah banyak yang terlambat.

3. Masih ada santri yang bersembunyi ketika para guru merazia untuk shalat

berjama’ah.

4. Masih ada santri yang melaksanakan shalat berjama’ah tanpa kesadaran

sendiri.

Dengan melihat gejala- gejala di atas penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul :”Kedisiplinan Santri Dalam Menjaga

Waktu Shalat  Berjama’ah Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren

Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”

B. Penegasan Istilah
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Untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul ini, maka penulis

merasa perlu memberikan penjelasan istilah- istilah yang terdapat dalam

judul ini adalah:

1. Disiplin Siswa

Disiplin adalah sebagai sikap mental yang tercermin dalam

perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat

berupa ketaatan terhadap peraturan- peraturan atau ketetapan yang telah

ditetapkan untuk tujuan tertentu. 17 Disiplin yang penulis maksudkan

disini adalah disiplin santri dalam menjaga waktu shalat berjama’ah

disekolah.

2. Shalat berjama’ah

Shalat jama’ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama- sama

dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam.18

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang

di atas, maka ditemukam permasalahan sebagai berikut :

a. Apakah santri sudah mampu melaksanakan shalat berjama’ah?

b. Bagaimana kedisiplinan santri dalam menjaga waktu shalat

berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah  Pondok Pesantren Nurul Yakin

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ?

17 Muchdarsyah Sinungan, “Produktivitas Apa dan Bagaimana”, (Jakarta : Bumi Aksara,
2009), h 145.

18 Amir Syarifudin, Op Cit, hh. 31-32.
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c. Bagaimana pengamalan shalat pada santri Madrasah Tsanawiyah

Pondok Pesantren Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

d. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi kedisiplinan santri dalam

menjaga waktu shalat berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok

Pesantren Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

2. Batasan Masalah

Disebabkan begitu banyaknya masalah yang dikemukakan pada

identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan pada masalah:

a. Bagaimana kedisiplinan santri dalam menjaga waktu shalat

berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Yakin

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

b. faktor- faktor apakah yang mempengaruhi kedisiplinan santri dalam

menjaga waktu salat berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok

Pesantren Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan masalah di atas, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana kedisiplinan santri dalam menjaga waktu shalat

berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Yakin

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

b. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi kedisiplinan santri dalam

menjaga waktu shalat berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok

Pesantren Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kedisiplinan santri dalam menjaga waktu shalat

berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok PesantrenNurul Yakin

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

b. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi kedisiplinan santri dalam

menjaga waktu shalat berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok

Pesantren Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan santri dalam menjaga

waktu shalat berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren

Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

b. Bagi Guru

Sebagai bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan kedisiplinan

shalat berjama’ah kepada siswa khususnya di Madrasah Tsanawiyah

Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
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