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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian Kedisiplinan

Kata disiplin berasal dari bahasa latin-disciplina-berarti mengajar,

yang mengandung pengertian positif dan membangun. Sayang sekali

banyak orang berfikir disiplin berarti hukuman  dan sikap keras, maka

mereka mencoba menghindari pemakaian kata tersebut. Meskipun tidak

ada bukti, tampaknya seolah- olah semakin sedikit disiplin dibicarakan

semakin buruk pula perilaku anak dan semakin banyak penyebab yang

perlu dipertimbangkan. 1 Disiplin adalah kondisi yang tercipta dan

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan

nilai- nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban.

Nilai- nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya.

Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan

dan pengalaman.2 Disiplin merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan

yang mengarahkan nilai-nilai melalui cara tertentu dengan menggunakan

alat pendidikan di mana bertujuan untuk mengendalikan perilaku siswa

sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Jadi terdapat dua

pengertian pokok mengenai disiplin. Pertama, proses pengembangan

karakter, pengendalian diri, teratur dan efisiensi. Kedua, meliputi

1 John Pearce, “Mengatasi perilaku Buruk dan Menanamkan Disiplin Pada Anak”,(
Jakarta: Arcan, 1999), h. 1.

2 Tulus Tu’u, Op.Cit, h 31
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pengguanaam hukuman atau ancaman untuk mematuhi perintah dan

hukuman dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam arti luas disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang

ditujukan untuk membantu peserta didik agar dia dapat memahami dan

menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan juga penting

tentang cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditujukan

peserta didik terhadap lingkungannya.3

Disiplin secara umum dapat diartikan sebagai pengendalian diri
sehubungan dengan proses yang penyesuain diri dan sosialisasi.
Proses sosialisasi yang mengarahkan anak untuk memenuhi apa yang
dihadapkan oleh lingkungannya dari diri ( keluarga, sekolah,
masyarakat), sering menimbulkan konflik antara tuntutan sosial ini
dan keinginan anak. Jadi disiplin merupakan aspek dari hubungan
orang tua dan anak, maupun hubungan guru dan siswa.4

Menurut Wayson dalam buku Moh. Shochib, pribadi yang

memiliki dasar- dasar dan mampu mengembangkan disiplin diri, berarti

memiliki keteraturan diri berdasarkan acuan nilai moral. Sehubungan

dengan itu, disiplin diri dibangun dari asimilasi dan penggabungan nilai-

nilai moral untuk diinternilisasi oleh subjek didik sebagai dasar- dasar

untuk mengarahkan perilakunya. Untuk mengupayakan hal itu orang tua

dituntut untuk memiliki keterampilan pedagogis dan proses pembelajaran

pada tataran tinggi. Anak yang berdisiplin diri memiliki keteraturan diri

berdasarkan nilai agama, nilai budaya, aturan- aturan pergaulan,

pandangan hidup, dan sikap hidup yang bermakna bagi dirinya sendiri,

3 Ahmad rohani dan Abu ahmadi, “Pengelolaan Pengajaran”, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1991), h. 126.

4 Andi Hakim Nasoetion, “Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja”,
(Ciputat:PT. Logos Wacana Baru), h109
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masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya tanggung jawab orang tua

adalah mengupayakan agar anak berdisiplin diri untuk melaksanakan

hubungan dengan tuhan yang menciptakannya, dirinya sendiri, sesama

manusia, dan lingkungan alam dan makhluk hidup lainnya berdasarkan

nilai moral.5 Perilaku disiplin lebih baik di ajarkan sejak anak masih kecil

oleh keluarganya atau orang tua, karena lingkungan keluarga merupakan

lingkungan yang sangat penting dalam membina disiplin anak.

2. Hal- hal Penting dalam Disiplin

salah satu hal yang penting dalam disiplin adalah :

a. Peraturan

Dalam mendisiplinkan anak peraturan bermanfaat untuk membiasakan

anak dengan standar perilaku yang diterim oleh kelompok sosial

keluarganya, dan untuk mengendalikan perilaku yang tidak baik.

Tanpa peraturan, si anak akan bertindak sesuka hatinya saja,

kemudian dia akan menyadari bahwa kelompok sosialnya tidak

menerimanya.

b. Konsisten

Bila mendisiplinkan anak tidak konsisten, selalu berubah- ubah, si

anak akan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan siapa

yang harus ditaati, serta tidak jelas apa yang diharapkannya.

c. Penggunaan Hadiah

5 Moh. Shochib, “Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin
Diri”, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2000), hh 2-3
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Hadiah perlu digunakan dalam mendisiplinkan anak, kecuali berguna

untuk pembentukan konsep diri yang positif, dan juga bergna untuk

membentuk asosiasi yang menyenangkan dengan perilaku yang baik.

Hadiah dapat berbentuk kata- kata pujian, penghargaan, pemberian

barang, dan lain sebagainya.

d. Hukuman

Hukuman bertujuan untuk mencegah tindakan- tindakan yang tidak

baik atau tidak diinginkan.

3. Tehnik- tehnik Disiplin

a. Autoritarian

Dalam tehnik disiplin autoritarian orang tua memberikan aturan yang

tetap kepada anaknya, dan bila si anak gagal dalam menaati peraturan

tersebut dia akan mendapat hukuman yang berat. Namun, bila si anak

berhasil memenuhi apa yang diharapkan oleh orang tuanya, dia akan

mendapatkan sedikit penghargaan atau tanpa penghargaan sama

sekali.

b. Permisif

Tehnik disiplin permisif ini membiarkan si anak sesuai keinginannya.
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c. Demokratis

Tehnik disiplin demokratis menggunakan penjelasan, diskusi, dan

penalaran untuk membantu anak memahami mengapa dia diharapkan

untuk bertindak dalam cara tertentu.6

4. Jenis-jenis Disiplin

a. Keras dan otoriter

Akibat dari didikan yang keras, anak merasa bahwa dia tidak dapat

terlepas dari perilaku buruk. Dia menjadi patuh dan pasrah, tetapi

mungkin mengeluh karena diperlalukan tidak adil.

b. Tidak mau repot dan murah hati

Dengan orang tua yang lembut dan murah hati, anak biasanya merasa

bahwa dia dapat melakukan sebagian besar yang dia inginkan dan

mendapatkan apa yang dia inginkan.

c. Tidak konsisten dan tidak terduga

Ini merupakan disiplin yang paling umum dan yang paling tidak

efektif. Namun, kita semuanya melakukannya karena tidaklah

mungkin untuk senantiasa bersikap konsisten. Karena anak tidak dapat

menduga apa yang akan terjadi bila ia berbuat salah, ia menjadi kacau

dan bingung dan akhirnya biasanya melakukan apa saja yang ia

sukai.7

6 Hadisubrata, “Mengembangkan Kepribadian Anak Balita”, (Jakarta: PT. BPK Gunung
Mulia, 1991), hh. 56-59

7 John Pearce, Op.Cit,hh 43-44
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5. Fungsi Kedisiplinan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa disiplin

merupakan suatu sikap, perbuatan untuk selalu menaati tata tertib yang

berlaku dimasyarakat dimana orang tersebut tinggal. Disiplin juga

berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah,

membina dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai- nilai yang

ditentukan dan diajarkan.

Tulus Tu’u mengemukakan beberapa fungsi disiplin antara lain:

a. Menata kehidupan bersama

Fungsi disiplin sebagai menata kehidupan bersama diartikan

sebagai bahwa manusia sebagai makhluk pribadi juga sebagai

makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu

berhubungan dengan orang lain dan memiliki hubungan yang saling

ketergantungan.  Dalam hubungan tersebut diperlukan norma, nilai,

peraturan untuk mengatur kehidupannya dapat berjalan baik dan

lancar. Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya

perlu menghargai orang lain dengan cara menaati peraturan yang

berlaku.

b. Membangun kepribadian

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku, dan pola hidup

seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan dan

perbuatan.
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c. Melatih kepribadian

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak

terbentuk serta- Erta dalam waktu singkat. Namun terbentuk melalui

suatu proses yang membutuhkan waktu panjang.

d. Pemaksaan

Disiplin berfungsi sebagai pemaksaan diartikan sebagai bahwa

seseorang itu menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku karena

terpaksa. Atau ia melakukan mentaatinya bukan dari kesadaran

dirinya sendiri melainkan terpaksa. Dan disiplin yang sifatnya seperti

ini memberi pengaruh yang tidak baik.

e. Hukuman

Ancaman / sanksi / hukuman sangat penting karena dapat memberi

dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk mentari dan mematuhinya.

Tanpa hukuman, dorongan ketaatan dapat diperlemah.

f. Menciptakan lingkungan kondusif

Kondisi yang baik bagi proses pembelajaran adalah kondisi aman,

tenteram, tenang, tertib dan teratur. Dan disiplin berfungsi mendukung

terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar.8

6. Faktor- faktor yang mempengaruhi dan membentuk disiplin

8 Tulus Tu’u, Op. Cit, h. 38- 44.
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Dalam rumusan dan sistematika bagan tentang disiplin, ada empat

hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk disiplin ( individu):

a. Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap

penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu, kesadaran

diri menjadi motif yang sangat kuat terwujudnya disiplin.

b. Mengikuti dan mentaati peraturan sebagai langkah penerapan dan

praktis atas peraturan- peraturan yang mengatur perilaku indivudnya.

Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan

oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat.

c. Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai- nilai yang ditentukan

atau diajarkan.

d. Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan

yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan

harapan.

Selain keempat faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lagi yang

dapat berpengaruh pada pembentukan disiplin individu, antara lain :

1) Teladan

Perbuatan dan tindakan sangat besar pengaruhnya dibandingkan

dengan kata- kata. Karena itu, contoh dari teladan disiplin atasan,

kepala sekolah, dan guru- guru sangat besar pengaruhnya terhadap

siswa.
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2) Lingkungan berdisiplin

Seseorang dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bila berada

dilingkungan disiplin, seseorang dapat terbawa oleh lingkungan

tersebut.

3) Latihan berdisiplin

Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan

kebiasaan. Artinya, melakukan disiplin secara berulang- ulang dan

membiasakannya dalam praktik- praktisi disiplin sehari- hari.

Dengan latihan dan membiasakan diri, disiplin akan terbentuk

dalam diri siswa.

Pendapat Soegeng Prijodarminto tentang pembentukan disiplin

terjadi karena alasan berikut ini :

a) Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan,

pendidikan, penanaman kebiasaan dan keteladanan. Pembinaan

itu dimulai dari lingkungan keluarga sejak kanak- kanak.

b) Disiplin dapat ditanam mulai dari tiap- tiap individu dari unit

paling kecil, organisasi atau kelompok.

c) Disiplin diproses melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda,

dimulai dari keluarga dan pendidikan.

d) Disiplin lebih mudah ditegakkan bila muncul dari kesadaran

sendiri.
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e) Disiplin dapat dicontohkan oleh atasan kepada bawahan.

Jadi, pembentukan disiplin ternyata harus melalui proses

panjang, dimulai sejak dini dalam keluarga dan dilanjutkan

sekolah. Hal- hal penting dalam pembentukan itu terdiri dari

kesadaran sendiri, kepatuhan, tekanan, sanksi, teladan,

lingkungan disiplin, dan latihan- latihan.

7. Penanggulangan disiplin

a. Adanya tata tertib

b. Dalam mendisiplinkan siswa, tata tertib sangat bermanfaat untuk

membiasakannya dengan standar perilaku yang sama dan diterima

oleh individu lain dalam ruang lingkupnya.

c. Konsisten dan konsekuen

Masalah umum yang muncul dalam disiplin adalah tidak konsistennya

penerapan disiplin. Perlu sikap konsisten dan konsekuen orang tua dan

guru dalam implementasi disiplin.

d. Hukuman

Hukuman bertujuan mencegah tindakan yang tidak baik atau tidak

diinginkan.

e. Kemitraan dengan orang tua

Pembentukan individu berdisiplin dan penanggulangan masalah-

masalah disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi

juga tanggung jawab orang tua atau keluarga. Orang tua atau keluarga

merupakan pendidik pertama dan utama yang sangat besar
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pengaruhnya dalam pembinaan dan pengembangan perilaku siswa.

Karena itu sekolah sangat perlu bekerja sama dengan orang tua dalam

penanggulangan masalah disiplin.9

8. Shalat berjama’ah

a. Pengertian shalat berjama’ah

Shalat menurut bahasa artinya adalah do’a, 10 Allah berfirman

dalam surat At-Taubah : 103





Artinya :dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui.11

Sedangkan menurut istilah shalat adalah ibadah yang terdiri dari

ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan

salam. Disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada

penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambatan dan

kebutuhan diri kepada Allah. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media

penolong permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk

kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan

hidupnya,12sebagaimana firman Allah SWT. surat Al- Baqarah : 153







9Ibid, h. 55-57
10 Ahmad Nawawi, “Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardu dan Sunnah”, (Jakarta:

Amzah, 2009), h 78
11 Al- Qur’an surat At-Taubah : 103
12 Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “Fiqih Ibadah”,

(Jakarta: Amzah, 2010), h 145
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Artinya :Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat
sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
sabar.13

Shalat berjama’ah adalah shalat yang dilakukan lebih dari satu

orang di mana seorang berdiri di depan imam, sedangkan yang kain

berdiri di belakang menjadi makmum.14Shalat jama’ah bagi kaum laki-

laki adalah suatu kewajiban. Dalam agama tidak ada keringanan untuk

meninggalkannya terkecuali udzur atau halangan yang sangat mendesak

sekali. 15 Shalat berjamaah termasuk salah satu keistimewaan yang

diberikan dan disyariatkan secara khusus bagi umat Islam. Ia

mengandung nilai-nilai pembiasaan diri untuk patuh, bersabar, berani,

dan tertib aturan, disamping nilai sosial untuk menyatukan hati dan

menguatkan ikatan.16

b. Hukum dan dalil shalat

shalat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan harus

dilaksanakan berdasarkan ketetapan Al-qur’an, sunnah dan ijma’.17Allah

berfirman dalam surat  An- Nisa’: 103




Artinya :Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman. ( QS. An-Nisa’ : 103)18

13 Al- Qur’an surat Al- Baqarah : 153
14 Ahmad Nawawi Sadili, Op.Cit, h 132.
15 Yardan Zaky Al- Faruq, “Bimbingan Shalat Wajib dan Shalat Sunnah Lengkap”,

(Dwimedia Press, 2011), h. 181.
16 Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op.Cit, h. 238
17 Ibid, h. 152
18 Al- Qur’an surat An- Nisa’ : 103
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Shalat disyariatkan pelaksanaanya secara berjama’ah. Dengan

jama’ah shalat ma’mum terhubung dengan shalat imamnya. 19 Allah

berfirman dalam surah An-nisa’ :102





Artinya :dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu)
lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka
hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu .20

Ayat ini menunjukkan legalitas shalat berjama’ah dalam kondisi

kekuatan, sehingga legalitas pelaksanaanya dalam kondisi aman jelas

jauh lebih utama.

dalam surah Al-Baqarah : 43






Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta
orang-orang yang ruku'. 21

Hadis Rasulullah SAW:

عن ابي ھریرة قال: قال رسول هللا ص.م. ان اثقل صاله على المنافقین صالة العشاء وصالة 

ممت ان امر بالصالة فتقام، ثم امر الفجر، ولو یعلمون ما فیھا الءتو ھما ولو حبوا. ولقد ھ

رجال فیصلي بالناس، ثم انطلق معي بر جال معھم حزم من حطب الى قوم ال یسھدو ن 

الصالة، فا حر ق علیھم بیو تھم بالنار(متفق عالیھ)

Artinya : dari Abu Hurairah ia berkata, “ Rasulullah SAW bersabda,
shalat yang paling berat bagi orang- orang munafik adalah shalat Isya
dan shalat subuh. Seandainya mereka itu mengetahui pahala kedua
shalat itu, pasti mereka akan mendatanginya sekalipun dalam keadaan
merangkak. Sungguh aku pernah berniat memerintahkan shalat agar
didirikan, kemudian aku perintahkan salah seorang untuk mengimami

19 Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op.Cit, h. 237.
38 Al- Qur’an surat An- Nisa’ : 102
39 Yardan Zaky Al- Faruq, Op. Cit h. 75.
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shalat, lalu aku bersama beberapa orang sambil membawa beberapa
ikat kayu bakar mendatangi orang- orang yang tidak hadir dalam shalat
berjama’ah, kemudian aku bakar rumah- rumah mereka itu.22

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 :“dari Abu Hurairah RA, Bahwa Rasulullah SAW telah
bersabda, Shalat berjama’ah itu lebih utama dengan 25 kali lipat
daripada shalat seorang sendirian.23

Hukum shalat berjama’ah adalah sunnah muakkad( sangat

dianjurkan).24

c. Kedudukan Shalat dalam Islam

Shalat merupakan ibadah yang dikenal sejak dahulu kala dan ritual

yang ada pada banyak agama secara umum. Shalat dalam Islam

mempunyai kelebihan- kelebihan khusus, yang menampakkan dengan

nyata apa yang kami sebutkan mengenai karakteristik dan hidayah

Islam.25

Shalat merupakan amalan yang paling utama,yang pertama sekali

dihisab dari perbuatan hamba pada hari kiamat, sebagaimana hadis nabi

Muhammad SAW:

عن عبد ا هللا بن مسعو د قال : سا لت ر سول هللا صل هللا علھ وسلم : اي العمل افضل ؟ قال 

: الصال ة وقتھا

22 Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, “Bustanul Ahbar Mukhtasar Nail Authar”,
(Jakarta : Pustaka Azzam, 2006),  h. 713.

23 Muhammad Nashiruddin Al Albani, “mukhtasar Shahih Muslim”, (Jakarta : Pustaka
Azzam),  2007, Mh 251.

24 Muhammad Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah I”,( Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), h.
415.

25 Yusuf Al- Qaradhawi, “Ibadah Dalam Islam”, (Jakarta: Akbar, 2005), h. 283.
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Artinya :Abdullah bin Mas’ud r.a berkata: saya pernah bertanya kepada
Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama?  Beliau menjawab
shalat tepat pada waktunya.26

Shalat menempati kedudukan yang amat istimewa di dalam agama

Islam. Ia tidak dapat ditandingi oleh ibadat yang mana pun didalam

agama Islam. Kedudukan shalat dapat dijelaskan dibawah ini :

1) Shalat adalah tiang agama. Agama tidaklah akan tegak kecuali dengan

menegakkan shalat. Rasulullah bersabda:

الصالة عماد الدین فمن اقامھا فقد اقام الدین ومن ھدمھا فقد ھدم الدین

Artinya :shalat adalah tiang agama, maka barang siapa yang telah
mendirikannya, sesungguhnya ia telah mendirikan agama, dan
barang siapa yang merobohkannya sungguh ia telah merobohkan
agama.

Dan karena itu pulalah Allah SWT. Dan Rasulullah SAW.

Memesankan agar anak- anak kita dididik dengan shalat semenjak kecil,

agar ia terbiasa dengan shalat. Sebab anak- anak itu adalah penyambung

generasi. Ini memberi pengertian, agar shalat itu tetap tegak untuk

selama- lamanya. Dengan demikian akan tegak pulalah agama Islam

untuk selama- lamanya.

2) Shalat adalah bukti utama dari keimanan seseorang. Karena itu bila

seseorang tidak mengerjakan shalat dianggap masih kafir (belum

mu’min) Rasulullah bersabda :

العھد الذى بیننا وبینھم الصالة فمن تركھا فقد كفر

Artinya :janji yang mengikat erat antara kami dengan mereka ialah
shalat, maka barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah
kafir.

26 Shahih Bukhari,” Ringkasan Shahih Muslim”, (Jakarta : Gema Insani,  2005), h. 120.
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3) Shalat adalah penentu untuk diterima atau tidaknya semua amalan

seseorang di akhirat nanti. Bila shalatnya diterima, maka akan

diterima pula semua amalan- amalannya yang lain. Tetapi bila

shalatnya ditolak, maka akan ditolak pulalah semua amalan-

amalannya yang lain. Rasulullah bersabda :

اول ما یحاسب بھ العبد یوم القیامھ صالتھ فان قبلت تقبل عنھ سا ئر عملھ وان ر دت ر د 

عنھ سا ئر عملھ

Artinya : amalan yang mula- mula dihisab dari seorang hamba di
hari qiamat ialah shalatnya, jika shalatnya diterima, maka akan
diterima pulalah dari padanya semua amalan- amalannya yang lain,
tetapi jika shalatnya ditolak, maka akan ditolak pulalah dari padanya
semua amalan- amalannya yang lain.

Karena itu shalat akan menentukan masuk neraka atau tidaknya

seseorang. Allah berfirman :







Artinya :"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar
(neraka)?"mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-
orang yang mengerjakan shalat,

Jadi tegak atau tidaknya agama Islam, termasuk golongan orang

beriman atau tidaknya seseorang dan akan masuk neraka atau tidaknya

seseorang, ditentukan oleh mengerjakan shalat atau tidaknya seseorang

itu. Jelaslah bahwa shalat menempati kedudukan yang amat istimewa.27

d. Syarat- syarat shalat

1) Syarat wajib shalat

27 Syahminan Zaini, “Bimbingan Praktis Tentang Shalat”, (Surabaya : Al Ikhlas, 1993), hh
9-13.
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a) Islam

Shalat tidak wajib bagi orang kafir. Meskipun nanti ia akan

disiksa dengan siksaan yang amat pedih karena meninggalkannya.

b) Berakal

Shalat tidak wajib untuk orang gila atau orang pingsan,

apabila gila atau pingsangnya terus berlangsung selama dua waktu

shalat yang bisa dijamak.

c) Baligh

Shalat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Tetapi

bagi orang tuanya hendaknya memerintahkan kepada si anak untuk

melaksanakan shalat, apabila telah mencapai usia tujuh tahun dan si

anak telah mengerti, dan boleh memukulnya pada usia 10 tahun

jika anak meninggalka shalat, untuk melatih dan membiasakan diri

melaksanakan shalat ketika usia baligh.

d) Sampainya dakwah, yaitu seruan ( ajakan).

e) Bersih dari haidh dan nifas

f) Sehat jasmani dan rohani

Orang yang tumbuh dalam keadaan tuli dan buta maka bagi

mereka tidak ada kewajiban shalat.28

2) Syarat –syarat sah shalat

28 Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Op.Cit, hh. 179-181.
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a) Suci dari hadats, hal ini dapat dilakukan dengan wudhu, mandi
(wajib), atau tayamum

b) Suci pakaian, badan, dan tempat dari najis
c) Mengetahui masuknya waktu shalat
d) Menutup aurat
e) Menghadap kiblat29

e. Rukun shalat

1) Niat
2) Takbiratul ihram
3) Berdiri
4) Membaca surah Al-fatihah
5) Ruku’
6) I’tidal
7) Sujud
8) Duduk diantara dua sujud
9) Duduk akhir
10) Mungucapkan salam
11) Tertib dan teratur mulai dari rukun yang pertama hingga akhir.30

f. Waktu – shalat wajib

1) Waktu shalat Zuhur

Waktu shalat Zuhur dimulai sejak tergesernya matahari dari

pertengahan langit ( tengah hari) dan berakhir saat bayang- bayang

menjadi sepanjang sesuatu aslinya.

2) Waktu shalat Ashar

Dimulai ketika bayang- bayang benda telah menjadi seperti

bentuk aslinya, dan berakhir hingga matahari terbenam.

3) Waktu shalat Maghrib

Dimulai sejak matahari terbenam dan malam datang hingga

mega merah menghilang.

4) Waktu shalat Isya

29 Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, hh. 170-
173.

30 Dasman yahya, “Fiqih Ibadah”,( Pekanbaru : Suska Press, 2010), hh. 31-33.
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Dimulai dari hilangnya mega merah hingga pertengahan malam.

5) Waktu shalat Subuh

Dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari.31

g. Shalat yang akan diterima oleh Allah

Kriteria shalat yang akan diterima Allah itu antara lain :

1) Dilaksanakan dengan ikhlas

Semua ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas, karena Allah

memerintahkan demikian





Artinya :dan tidaklah mereka disuruh melainkan supaya mereka
menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama karena-Nya. Qs Al-
Bayyinah : 532

Kalau ada saja sedikit tergores di dalam hati, ibadah itu

dilaksanakan secara malu kepada manusia atau karena segan dan takut

kepada orang lain atau mengharapkan sesuatu dari padanya atau

karenanya, maka itu bukan ikhlas, tetapi sudah termasuk ria. Ria

termasuk kedalam kategori syirik. Karena itu marilah kita pelihara

shalat kita baik- baik, agar jangan sampai berbau ria. Kalau sampai ia

berbau ria sia- sialah kita melaksanakan shalat, bahkan akan

memperoleh dosa besar karenya.

2) Dilaksanakan dengan khusu’

Allah menyatakan bahwa shalat yang akan membawa kepada

kebahagiaan (= shalat yang akan diterima) ialah shalat yang

31 Muhammad Sayyid Sabiq, Op. Cit,hh 154-164.
32 Al-Qur’an Surat Al-Bayyinah : 5



32

dilaksanakan dengan khusu’. Firman Allah dalam surat Al- Mu’minun

: 1-2








Artinya :Sesungguhnya berbahagialah orang- orang beriman, yang

mereka khusu’ dalam shalatnya33.

3) Dilaksanakan dengan sempurna

Allah berfirman dalam surat Yunus : 26












Artinya :bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang
terbaik (surga) dan tambahannya. dan muka mereka tidak ditutupi
debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. mereka Itulah penghuni
syurga, mereka kekal di dalamnya.34

4) Mengerti akan apa yang dibaca di dalam shalat

Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ : 43








Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  dekati
shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti
akan apa yang kamu ucapkan

33Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun : 1-2
34 Al-Qur’an surat Yunus : 26
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Jadi apabila kita belum mengerti akan apa yang dibaca di dalam

shalat, pelajarilah cepat agar menjadi mengerti dan shalat diterima Allah.

Dan mempelajarinya itu tidaklah akan lama, sebab bacaanya tidaklah

banyak.

5) Menghindarkan diri daripada segala apa yang dilarang oleh Allah

Hal ini difahamkan dari firman Allah yang menyatakan bahwa

shalat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar







Artinya :Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) keji dan mungkar.

6) Dilaksanakan tepat pada waktunya dan hendaklah di awal waktu

Allah berfirman dalam surah An-Nisa' : 103





Artinya :Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman.35

Dalam sebuah hadis nabi menjelaskan

ساات رسول هللا ص .م. اى العمل احب الى هللا تعل؟ قال الصالة على وقتھا، قلت ثم اى؟ 
قال برالوالدین قلت ثم ا ى؟ قال الجھا دفى سبیل هللا (رواه البخا ري و مسلم)

Artinya :saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Amalan apakah yang
sangat disukai Allah? Nabi menjawab : mengerjakan shalat pada
waktunya. Berkata saya : kemudian apa lagi. Nabi menjawab berbuat
baik kepada kedua orang tua. Berkata saya : kemudian apa lagi. Nabi
menjawab : berjihad dijalan Allah ( H.R. Bukhari dan Muslim)

35 Al-Qur’an surat An- Nisa’: 103



34

Ayat dan hadits tersebut menyatakan, shalat harus dikerjakan

pada waktunya. Kalau dikerjakan di luar waktunya ada kemungkinan

dirahmati Allah dan ada pula kemungkinan di azabnya. Kalau

diazabnya berarti shalatnya tidak diterima.

7) Dilaksanakan secara berjama’ah

Allah berfirman dalam surah Al- Baqarah : 43









Artinya :dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah
beserta orang-orang yang ruku'36

Ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk shalat bersama-

sama( berjama’ah)37

h. Azan di awal waktu shalat dan sebelum masuk waktu shalat

Adzan merupakan simbol Islam yang agung. Setiap umat sepanjang

zaman memiliki simbol khusus yang digunakan untuk memanggil

jamaahnya. Dengannya, mereka diajak untuk menjalankan kewajiban-

kewajiban mereka, baik kewajiban individual maupun kewajiban sosial.38

Sebagaimana diterangkan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh

Muslim dan An-Nasa’i :

36 Al-Qur’an surat Al- Baqarah : 43
37 Syahminan Zaini, Op. Cit, hh 67-78
38 Irwan Kurniawan, Op.Cit, h. 18.
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, َعْن اَبِْي ھَُرْیَرةَ, أَنَّ َرُجًال أَْعَمى قَاَل : یَا َرُسْوَل هللاِ, لَْیَس لِْي قَا ئٌِد یَقُْوُد نِْي إِلَى اْلَمْسِجدِ 

َص لَھُ. فَلَمَّ  َص لَھُ فَیَُصلَِّى فِْي بَْیتِِھ, فََرخَّ َولَّى َدَعاهُ افََسأََل َرُسْوِل ِهللا َصلَّى هللاُ ِعلِْیِھ َوَسلََّم اَْن یَُرخِّ

( فَقَاَل : ھَْل تَْسَمُع النَِّداَء؟ قَاَل : نََعْم, قَاَل : فَأَِجْب. (َرَواهُ ُمْسلٌِم َو النََّسا ئِيُّ

Artinya :Dari Abu Hurairah ia menuturkan, “telah datang kepada
Rasulullah saw seorang lelaki buta, kemudian ia berkata, wahai
Rasulullah aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid, lalu
ia mohon kepada rasulullah agar diberi keringanan dan cukup shalat di
rumahnya. Maka beliaupun memberikan keringanan kepadanya. Ketika
ia tengah beranjak pulang, beliau memanggilnya, seraya berkata apakah
engkau mendengar suara adzan (panggilan shalat)? Dia menjawab,
‘iya’. Beliau bersabda kalau begitu, penuhilah panggilan itu”.39

Azan harus dikumandangkan di awal waktu shalat, tidak boleh

didahulukan dan tidak boleh diakhirkan, kecuali azan subuh. Azan subuh

disyariatkan didahulukan dari awal waktu shalat karna membedakan

antara azan subuh yang pertama dan azan subuh yang kedua.40

i. Hikmah shalat berjama’ah

1) Untuk mengingat Allah

Shalat bukanlah semata- mata gerakan- gerakan jasmaniah yang

biasa dilakukan oleh orang yang shalat, seperti qira’ah, rukuk, sujud,

dan zikir. Tetapi shalat yang hakiki merupakan simbol kedudukan

seseorang pada perintah Allah Swt, serta persiapan untuk menjalankan

semua perintah dan syariat-Nya, baik dalam diri sendiri, keluarga,

masyarakat maupun umat ini seluruhnya.

2) Mencegah perbuatan keji dan Munkar

Surah Al- Ankabut :45

39Al-Imam As-Syaukani, “Ringkasan Lailatul Authar”,( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.
714.

40 Muhammad Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 191.
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Artinya : ....dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari
(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari
ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan.41

Ada orang yang merasa cukup dengan menghadap kiblat, lalu

bertakbir, rukuk, sujud dan membaca salam ketika shalat. Setelah itu ia

menjalankan lagi aktivitas kesehariannya seperti biasa. Meskipun

kadang- kadang tidak merasa shalat sebagai beban, ia merasa Ling

setelah melaksanakannya. Ia merasa kewajibannya kepada Allah sudah

terpenuhi. Ia tidak merasa pengaruh apapun dari shalat yang dilakuknnya.

Sehingga ketika melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh

agama seperti korupsi, pungli, suap dan tidak menjalankan amanat, ia

tidak merasa bersalah.

3) Meraih pertolongan Allah

Surah Al- Baqarah: 45








Artinya:Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan
Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyu’.42

Ayat ini menunjukkan bahwa insan Muslim harus berusaha untuk

menumbuhkan benih- benih keimanan yang terpendam di dalam jiwanya.

41 Al-Qur’an surat Al- Ankabut:45
42 Al-Qur’an surat Al- Baqarah : 45
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Ia harus bersikap tegar dalam menghadapi realitas kehidupan yang

diliputi berbagai persoalan dan kesulitan. Ia harus menghadapi semua itu

dengan keimanan sambil mengenali romantika kehidupan dengan aturan-

aturannya yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.43

j. Dimensi psikologi shalat berjama’ah

Di samping memiliki banyak manfaat dan pahala yang besar, shalat

berjama’ah mempunyai dimensi psikologis tersendiri antara lain : Aspek

demokratis, rasa diperhatikan dan berarti kebersamaan, tidak adanya

jarak personal, terapi lingkungan.

1) Aspek Demokratis

Aspek demokratis dalam shalat berjama’ah terdapat pada

aktivitas sebagai berikut:

2) Memukul kentongan atau beduk

Sebagai tanda memasuki waktu shalat. Memukul kentongan atau

bedug boleh dilakukan oleh siapa saja, tentunya harus mengerti aturan

kesepakatan di daerah tersebut. Ini berarti Islam sudah menerapkan

teori bahwa manusia itu berkedudukan sama.

3) Mengumandangkan azan

Adzan merupakan tanda tiba waktu shalat dan harus di

kumandangkan oleh Muadzin. Pada prinsipnya siapa saja boleh

mengumandangkan adzan. Hanya saja karena adzan merupakan

43 Irwan Kurniawan, “Shalat Penyejuk Hati”,( Bandung: Marja, 2007), hh. 101-116.
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bagian dari syiar Islam, maka lebih baik adzan di kumandangkan oleh

seorang yang mengerti lafal, ucapan atau bacaan yang benar.

4) Melanjutkan iqomah

Kalau azan adalah tanda memasuki waktu shalat, maka iqomah

adalah sebagai tanda bahwa shalat berjama’ah akan dimulai.

5) Pemilihan atau pengisian barisan atau shaf

Pada dasarnya siapa saja yang datang lebih dulu untuk

mengikuti shalat berjama’ah, maka boleh menempati barisan/ shaff

yang depan atau utama.

6) Proses pemilihan imam

Imam adalah pemimpin dalam shalat berjama’ah, yang sudah

memiliki kriteria atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’.

a) Rasa di Perhatikan dan Berarti

Pada shalat berjama’ah ada unsur-unsur rasa diperhatikan dan

rasa berarti bagi diri sendiri, hal ini terlihat pada beberapa aspek

yakni:

b) Memilih dan menempati shaf

Dalam shalat berjama’ah siapa saja yang datang lebih dahulu

berhak menempati shaf terdepan.

c) Setelah shalat, jama’ah memiliki kebiasaan bersalam-salaman

dengan jama’ah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia

memiliki kedudukan yang sama dan berhak untuk menyapa

lingkungan di sekitarnya.

d) Pada saat membaca surat Al-Fatihah makmum mengucapkan

“Amin”, secara serempak, juga dalam mengikuti gerakan imam,
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tidak boleh saling mendahului. Hal ini menunjukkan bahwa adanya

unsur ketaatan kepada pemimpin.

e) Demikian pula saat mengakhiri shalat, jama’ah mengucapkan

salam ke kanan dan ke kiri. Ini menunjukkan bahwa sesama

manusia untuk saling mendo’akan, saling menyejahterakan

lingkungan sekitarnya.

f) Perasaan Kebersamaan

Shalat berjama’ah selain mempunyai pahala yang lebih

banyak dari shalat, di dalamnya juga terdapat aspek atau unsur

kebersamaan yakni kedudukan yang sama sebagai hamba Allah

sehingga dapatmenghindarkan seseorang dari rasa terisolir,

terpencil, dan asing di hadapan manusia lain.

g) Tidak Adanya Jarak Personal

Salah satu kesempurnaan shalat adalah lurus dan rapatnya

barisan shaff. 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.

h) Terapi Lingkungan

Sebagai contoh di masjid sering diselenggarakan pembinaan

setelah selesai shalat berjama’ah, kegiatan inilah yang ikut

memberikan andil dan terapi lingkungan.

i) Pengalihan Perhatian
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Shalat berjama’ah mengandung unsur pengalihan perhatian

dari kesibukan, menuju suasana yang relaks, tenang, apalagi ia

akan bertemu dengan jama’ah yang lain.

j) Melatih Saling ketergantungan

Shalat berjama’ah mengajarkan nilai-nilai bahwa manusia

tidak dapat hidup sendiri, saling ketergantungan dan membutuhkan

satu sama lainnya.44

k. Kedisiplinan siswa dalam menjaga waktu shalat berjama’ah

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. Dalam pelaksanaanya. Firman

Allah SWT. surat An- Nisa’ : 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.
Pada surat bani Israil dijelaskan pula :








44 Sentot Haryanto,” Psikologi Shalat” , (Yogyakarta:      Mitra      Pustaka 2001), hh.
117-141.
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Artinya :dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai
gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat
subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima. tergelincir

matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk

waktu Magrib dan Isya.  Pelaksanaan shalat secara ketat, baik dari segi

waktu maupun tatacaranya dari generasi ke generasi seluruh dunia sejak

zaman nabi, tanpa ada perubahan ataupun modifikasi sama sekali

merupakan satu fenomena yang mengagumkan. Disiplin yang begitu

ketat dan menjalankan shalat menunjukkan adanya penghargaan yang

besar terhadap kegunaan ibadah ini.

Ada beberapa hikmah dibalik penetapan waktu- waktu shalat wajib

lima kali sehari semalam :

1) Dengan penetapan waktu- waktu shalat itu, maka seorang muslim
akan sadar bahwa tidak ada perbuatan didunia ini yang lepas dari
putaran waktu, karenanya mengatur waktu  untuk segala sesuatu
adalah sangat penting bagi kesuksesan seseorang.

2) Manusia memiliki kecendrungan tertentu tanpa adanya pengaturan
waktu secara cermat, ia tidak dapat mengerjakan segala sesuatu
dengan tepat dan teratur. Dalam hal ini pengaturan waktu akan
menimbulkan minat, kehendak, dan keinginan yang kuat untuk
memenuhi kewajibannya.

3) Penetapan dan pengaturan waktu akan menjadi sarana bagi pergaulan
orang mukmin untuk berjamaa’ah dan mempermudah bagi setiap
mukmin untuk mengingat pentingnya mengabdi kepada tuhannya.

4) Menyadari betapa singkatnya dan terbatasnya waktu yang dimiliki
berbanding pekerjaan yang harus diselesaikan, melalui penetapan
waktu shalat dapat dipahami bahwa Allah sangat menghargai
keterbatasan waktu yang diberikan kepada hamba-Nya, sehingga kita
hanya diperintahkan shalat dalam waktu yang relatif singkat.
Sedangkan aplikasi penetapan waktu- waktu shalat tersebut untuk
kesuksesan seorang muslim dalam menangani pekerjaanya dapat
dilihat dalam poin-poin berikut :
a) Penerapan manajemen waktu
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Waktu memang sungguh amat penting dalam kehidupan.

Betapa banyak orang yang telah berhasil dalam hidupnya karena

kemampuannya dalam mengatur waktu dalam usaha dan

aktivitasnya. Sebaliknya betapa banyak pula orang yang telah

kecewa, gagal, dan mengalami kerugian karena tidak mampu

menggunakan waktu secara baik dalam kehidupannya. Ada tiga

kata kunci yang merupakan prinsip dari manajemen waktu bagi

setiap muslim :

a. Prinsip kedisiplinan dan keteraturan

b. Prinsip sistem prioritas

c. Prinsip keseimbangan

Prinsip kedisiplinan dan keteraturan adalah salah satu

dimensi manajemen waktu seorang muslim sebagaimana

tercermin dalam surat An-Nisa’ : 103







Artinya : Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman.

Implementasi manajemen waktu shalat dan ibadah- ibadah

lain ditentukan, serta kewajiban tertib dalam proses pelaksanaan

ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim terlihat dalam

caranya menangani setiap tugasnya secara teratur dan disiplin.

b) Peningkatan ketaatan dan rasa tanggung jawab
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Ketaatan seorang muslim pada waktu- waktu yang telah di

tentukan untuk melaksanakan shalat dapat diaplikasikan seorang

muslim dalam dua hal :

a. Ketaatan itu muncul karena ketaatannya kepada Allah SWT.dan

Rasulnya. Seorang muslim menyadari betul bahwa waktu-

waktu shalat itu ditetapkan oleh Allah dan telah dipraktikkan

oleh Rasul serta para sahabatnya.

b. Ketaatan kepada Allah lebih lanjut menambahkan rasa tanggung

jawab seorang muslim terhadap pekerjaanya.

c) Latihan mendisiplinkan diri

Shalat mengajarkan disiplin waktu pada para pelakunya.

Seorang muslim harus belajar shalat tepat waktu, bahkan shalat di

waktu- waktu akan mendatangkan keutamaan bagi seorang muslim.

Latihan ini bersifat teratur dan berkelanjutan. Kebiasaan yang

teratur dalam setiap waktu shalat bagi seorang muslim

menjadikannya seorang yang berdisiplin dalam kehidupannya.

Bahkan akan membuatnya sadar akan keutamaan waktu dan

ketepatannya. Kesadaran ini akan membuatnya menjadi produktif

dalam bekerjanya.

Dengan kebiasaan menempati waktu shalat maka secara

perlahan seorang muslim akan menjadi terbiasa dalam

berhubungan dengan orang lain dan mencoba untuk setiap saat

disiplin terhadap waktu. Ia akan menjadi sangat tepat waktu di
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setiap sisi kehidupannya dan akan menepati janjinya dalam kondisi

apapun. Kedisiplinan seorang muslim dalam menempati waktu-

waktu shalat memiliki pengaruh besar pada kehidupannya. Ia akan

terbiasa melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Ia tidak

menunda- nunda pekerjaanya sampai besok hari ataupun

meninggalkannya begitu saja. Ia akan melakukan pekerjaanya

dengan baik dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dia akan

selalu berdisiplin dan bekerja keras.

Dengan begitu, maka ketaatan dan kedisiplinan yang ketat

dari shalat adalah contoh unik untuk mempersiapkan seseorang

menjadi pelayan kebajikan dan keadilan di dunia.

d) Pemanfaatan waktu

Kesuksesan kerja seorang individu bergantung pada

ketekunan dan kerja kerasnya. Orang yang berwatak baik akan

menjalankan pekerjaanya sangat tekun dan teratur. Sementara

watak ketekunan dan keteraturan diperoleh dari latihan menepati

waktu- waktu shalat. Apapun yang bertujuan untuk melatih

seseorang memperkuat wataknya haruslah dilakukan secara teratur

setiap harinya, shalat adalah kewajiban yang dilakukan dengan

keteraturan yang ketat sebanyak lima kali sehari semalam. Dilihat

secara demikian, maka ketaatan seseorang menepati waktu- waktu

shalat merupakan bagian dari pembentukan wataknya menjadi

lebih baik.
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e) Pengendalian diri

Selain dapat diaplikasikan dalam pembentukan watak,

menepati waktu- waktu shalat juga dapat menumbuhkan

pengendalian diri bagi seorang muslim. Menepati waktu- waktu

shalat dimaksudkan untuk menjinakkan kekuatan dan keinginan-

keinginan liar di dalam tubuh manusia, pikiran dan hawa nafsunya,

agar dia tetap dalam pengendalian nurani kemanusiaanya..

Untuk melihat aplikasinya dalam kehidupan, perlu

dikedepankan contoh berikut :

“ pada waktu shalat subuh seorang muslim dipanggil untuk
melakukan shalat, saat merasa nyaman di atas tempat tidur. Namun
latihannya menepati waktu shalat bisa mengendalikan dirinya
untuk tidak melanggar perintah Allah”

Jadi, latihan menepati waktu- waktu shalat membuat

manusaia untuk dapat mengendalikan dirinya agar bisa menepati

waktu dalam kerjanya dan mengendalikan diri untuk tidak

didominasi hawa nafsu dan keinginan- keinginan rendah dalam

melaksanakan tugas- tugas mereka sehari- hari.

f) Penerapan efisien

Waktu- waktu shalat lima kali seharu semalam harus ditepati

seorang muslim dalam situasi bagaimana dan sedang mengerjakan

apa. Apabila waktu shalat telah tiba seoarng muslim harus bergegas

melakukan shalat. Ketaatan yang ketat ini membuat seseorang

individu menjadi seorang pekerja yang efesien dan berdisiplin.
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Pada saat yang sama kesadarannya akan pentingnya efisiensi akan

membuat seorang muslim menjadi pekerja yang rajin.

Dalam Al-qur’an di gambarkan bahwa seorang muslim yang

malas dan tidak menjunjung tinggi sebaik- baiknya shalat mereka

digolongkan kepada orang munafik. Sebagaimana firman Allah

dalam surat Al- Maun : 4-5






Artinya :Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu)
orang-orang yang lalai dari shalatnya45

Surat An-Nisa’: 142











Artinya :Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan
Allah akan membalas tipuan mereka. dan apabila mereka berdiri
untuk shalat mereka berdiri dengan malas. mereka bermaksud
riya(dengan shalat) di hadapan manusia. dan tidaklah mereka
menyebut Allah kecuali sedikit sekali46

Dengan demikian penepatan waktu- waktu shalat memiliki

nilai yang sangat penting  bagi peningkatan kualitas kerja dan

kualitas hidup seorang muslim.47

45 Al-Qur’an surat Al-Maun:4-5
46 Al-Qur’an surat An- Nisa’: 142
47 Fauzan Akbar Ibnu Muhammad Azri, “Shalat Sesuai Tuntunan Nabi SAW”,

(Yogyakarta: Nuha Litera, 2011), Hh. 5-7.
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B. Penelitian yang Relevan

1. Anita Susanti, mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan jurusan

Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau pada tahun 2007 meneliti

tentang Kedisiplinan Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren

Hubbul Wathan Duri Kecamatan Mandau. Penelitian ini menitik beratkan

kepada Kedisiplinan siswa dengan teknik pengumpulan data mengunakan

wawancara dan angket pada penelitian ini di dapatkan bahwa besar

persentase kedisiplinan siswa Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan

adalah 83,26 %.

2. Situmorang, mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan jurusan

Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau pada tahun 2005 meneliti

tentang pelaksanaan shalat Ashar berjama’ah kelas IV di Madrasah

Diniyah Awaliyah Al-Kariyah Delima Kecamatan Delima Pekanbaru.

Setelah diadakan penelitian terbukti bahwa pelaksanaan shalat Ashar

berjama’ah ternyata dapat dikategorikan “ kurang baik”.

Meskipun Anita Susanti meneliti tentang kedisiplinan,  namun dia

hanya meneliti tentang kedisipilinan Siswa Madrasah Tsanawiyah

Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri Kecamatan Mandau. Demikian

juga dengan Situmorang, dia hanya meneliti tentang pelaksanaan Shalat

Ashar berjama’ah kelas IV di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Kariyah

Delima Kecamatan Delima Pekanbaru. Setelah diadakan penelitian

terbukti bahwa pelaksanaan shalat Ashar berjama’ah ternyata dapat
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dikategorikan “ kurang baik”. Sedangkan penulis meneliti tentang

Kedisiplinan Santri dalam Menjaga waktu Shalat Berjama’ah di

Madrasah nurul yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Dengan demikian, diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini dapat

menyempurnakan penelitian- penelitian sebelumnya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan

untuk memberi batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar

tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran penulisan ini.

1. Kedisiplinan Siswa dalam Menjaga waktu shalat Berjama’ah

Adapun kedisiplinan yang dimaksud di sini adalah kedisiplinan siswa

dalam menjaga waktu shalat berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok

Pesantren Nurul Yakin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Untuk

mengetahui kedisiplinan siswa tersebut indikator yang digunakan adalah:

a. Santri menuju masjid apabila mendengar suara adzan tanda masuk waktu

shalat.

b. Santri melaksanakan shalat Maghrib berjama’ah di awal waktu

c. Santri melaksanakan shalat Isya  berjama’ah di awal waktu

d. Santri melaksanakan shalat Subuh berjama’ah di awal waktu

e. Santri melaksanakan shalat Dzuhur berjama’ah di awal waktu

f. Santri melaksanakan shalat Ashar berjama’ah di awal waktu

g. Santri mengikuti shalat berjama’ah secara rutin setiap hari

h. Santri mendapat contoh dan teladan dari guru
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i. Santri mendapat kontrol dari guru

j. Santri melaksanakan shalat berjama’ah dengan tertib dan teratur

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Kedisiplinan Santri dalam Menjaga

waktu Shalat Berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren

Nurul Yakin Kecamatan dayun Kabupaten Siak.

a. Pengawasan / kontrol yang baik dari guru

b. Tingkat kesadaran siswa yang tinggi dalam melaksanakan shalat

berjma’ah

c. Faktor lingkungan yang mendukung


