
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Kedisiplinan

a. Pengertian Kedisiplinan

Menurut Suharsimi Arikunto, kedisiplinan merupakan kepatuhan

seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib karena didorong oleh

adanya kesadaran yang ada pada hatinya.1

Selanjutnya, menurut Soegeng Pridjodarminto kedisiplinan sebagai

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan

atau ketertiban.2

Sedangkan, Mulyasa mengemukakan bahwa kedisiplinan ialah suatu

keadaan tertib, dimana orang-orang tergabung dalam satu sistem tunduk

pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati.3

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

kedisiplinan adalah suatu kondisi dimana seseorang mematuhi dan

melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan kesadaran

diri sendiri tanpa ada paksaan.

1 Suharsimi Arikunto, 2000, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta: PT
Rineka Cipta, h. 155.

2 Tulus Tu’u, 2004, op.cit, h. 31.
3 E. Mulyasa, 2003, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,

h. 108.
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b. Macam-macam Kedisiplian

Menurut Arikunto, disiplin belajar siswa dapat dilakukan baik dalam

kehidupan keluarga maupun di sekolah. Disiplin merupakan sesuatu yang

berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhdap bentuk-bentuk

aturan. Sikap kedisiplinan siswa tumbuh dan berkembang sejak mereka baru

mengenal kehidupan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga itulah anak

dilatih mengenali kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berkenaan dengan

kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Sikap kedisiplinan di rumah akan

sangat menentukan kedisiplinan siswa di sekolah.

Secara umum disiplin dalam proses pendidikan dibagi dalam dua

kelompok yaitu:

1) Kedisiplin belajar di rumah

Proses pendidikan juga terjadi di dalam rumah, oleh karena itu

diperlukan juga disiplin siswa ketika di rumah. Disiplin belajar di rumah

adalah suatu tingkat konsistensi dan konsekuensi serta keteraturan dalam

kegiatan belajar untuk memperoleh tingkah laku yang timbul dari

kesadaran dirinya untuk belajar mentaati dan melaksanakan tugasnya

sebagai siswa di rumah dengan dukungan orang tua yang mengawasi,

mengarahkan, serta berupaya untuk membuat anak menyadari disiplin

diri.4

2) Kedisiplin belajar di sekolah

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan adanya

kedisiplinan. Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan

4Suharsimi Arikunto, 2000, Op.cit, h. 114



siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Jadi disiplin belajar di

sekolah adalah keseluruhan sikap dan perbuatan siswa yang timbul dari

kesadaran dirinya untuk belajar dengan mentaati dan melaksanakan

peraturan dan norma yang berlaku di sekolah.

Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Karena sudah

menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi

atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan

membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. Maka

dari itu perlu ditanamkannya kedisiplinan dalam diri siswa, dimana

kedisiplinan dapat diartikan sebagai serangkaian tingkah laku yang

dilakukan untuk dapat mencapai sasaran tertentu. Dalam hal ini,

kedisiplinan berarti tingkah laku yang sesuai dengan aturan atau hukum,

seperti disiplin beragama dan undang-undang.

Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus

ditumbuhkan, dikembangkan dan diterapkan dalam semua aspek

menerapkan sanksi serta dengan bentuk ganjaran dan hukuman. Disiplin

seseorang adalah produk sosialisasi sebagai hasil interaksi dengan

lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Oleh karena itu, pembentukan

disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar. Dalam membentuk

disiplin, ada pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga mampu

mempengaruhi tingkah laku pihak lain kearah tingkah laku yang



diinginkannya. Sebaliknya, pihak lain memiliki ketergantungan pada pihak

pertama, sehingga ia bisa menerima apa yang diajarkan kepadanya.5

Didalam hadis Nabi SAW di sebutkan:

َوَعِن اْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَي هللاُ َعْنھُ قاَ َل : قاَ َل َرُسْوُل هللاِ َصلَّي هللاُ 
ِل َوْقتِھَا) رواه اَْفَضُل ْاَالْعَماِل الصَّالَعلَْیِھ َوَسلََّم ( الترمذي ةُ فِي اَوَّ

والحاكم وصححاه, واصلھ في الصحیحین.
Artinya : Dari ibnu Mas’ud, r.a., ia berkata : “ Bersabda Rasulullah SAW :

“Seutama-utama amal ialah Shalat pada awal waktu”. Hadits

diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Hakim, dan

keduanya.6

Hadis di atas menggambarkan secara jelas bahwa dengan kita selalu

melaksanakan shalat berjama’ah tepat waktu berarti kita telah melatih diri

untuk selalu berdisiplin ketika menghadap Allah SWT. Dan apabila kita

selalu melaksanakan shalat tepat waktu, kita akan terbiasa untuk

mendisiplinkan diri kita.

2. Shalat Berjama’ah

a. Pengertian Shalat Berjamaah

Shalat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah

sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri

dengan salam. Disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba

5http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQ
FjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F23401%2F4%
2FChapter%2520II.pdf&ei=XCeyU-
PpMcmLuATBhIHoDw&usg=AFQjCNGelfem3qsT7pbA3FM-
ifegNB667Q&bvm=bv.69837884,d.c2E

6 Moh. Machfuddin Aladip, 1981, Terjemah Bulughul Maram, Semarang : PT Karya
Toha Putra, h. 79



kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifiestasi penghambaan dan

kebutuhan diri kepada Allah SWT.7

Dalam istilah ilmu fiqih, shalat adalah salah satu macam atau bentuk

ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu

disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Dari

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa shalat jama’ah adalah shalat

yang dilakukan secara bersama-sama dengan mengikuti seorang imam dan

dengan syarat-syarat yang ditentukan atau dikhususkan.

b. Fungsi dan tujuan shalat berjama’ah

1. Fungsi shalat berjama’ah

a) Sebagai tiang agama

b) Sebagai sumber tumbuhnya unsur-unsur pembentuk akhlak yang

mulia.

Karena shalat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan

mungkar dan sesungguhnya dengan shalat kita dapat selalu mengingat

Allah dan shalat merupakan ibadah yang keutamaannya lebih besar

dari pada ibadah yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-

Ankabut: 45 yang berbunyi :









7Abdul Aziz  Muhammad Azzam, 2009, Fiqih Ibadah, Jakarta: Amzah,  h. 145.






Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al
Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya
shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan
mungkar, dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat)
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang
lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”8

c) Sebagai satu cara untuk persatuan dan persaudaraan antar sesama

muslim.

Dalam shalat berjama’ah dapat merealisasikan persatuan, kasih

sayang dan persamaan yaitu ketika orang-orang yang shalat berdiri

dalam satu shaf (barisan) dalam keadaan saling merapat lagi sama,

tidak ada perbedaan di antara mereka

d) Sebagai suatu pelajaran untuk meningkatkan disiplin dan

pengendalian jiwa.

2. Tujuan shalat berjama’ah

a) Untuk mendapatkan pahala atau derajat yang lebih banyak.

b) Untuk mengingat Allah SWT.

c) Untuk melatih diri supaya disiplin menghadap Allah SWT Dengan

ditetapkan dan ditentukannya shalat fardhu lima waktu dalam sehari

semalam, serta dianjurkannya shalat berjama’ah, mendidik manusia

agar selalu disiplin menghadap Allah SWT.

d) Untuk menunjukkan kepada persamaan yang benar, memperkuat

persatuan dan kesatuan.

8Nandang Burhanudin, 2011, Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid, Bandung : CV
Media Fitrah Rabbani, h. 401.



e) Untuk membentuk sikap dan budi pekerti yang baik serta akhlak yang

mulia.

c. 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.9

1) Aspek Demokratis

Aspek demokratis dalam shalat berjama’ah terdapat pada aktivitas

sebagai berikut:

a) 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.

b) Mengumandangkan adzan. Adzan merupakan tanda tiba waktu shalat

dan harus dikumandangkan oleh Muadzin. Pada prinsipnya siapa saja

boleh mengumandangkan adzan. Hanya saja karena adzan merupakan

bagian dari syiar Islam, maka lebih baik adzan dikumandangkan oleh

seorang yang mengerti lafal, ucapan atau bacaan yang benar.

c) Melanjutkan iqomah. Kalau adzan adalah tanda memasuki waktu

shalat, maka iqomah adalah sebagai tanda bahwa shalat berjama’ah

akan dimulai.

9Sentot Haryanto, 2001, Psikologi Shalat, Yogyakarta: Mitra Pustaka, hh. 117-141.



d) Pemilihan atau pengisian barisan atau shaf. Pada dasarnya siapa saja

yang datang lebih dulu untuk mengikuti shalat berjama’ah, maka

boleh menempati barisan/shaf yang depan atau utama.

e) Proses pemilihan imam. Imam adalah pemimpin dalam shalat

berjama’ah, yang sudah memiliki kriteria atau syarat-syarat yang telah

ditentukan oleh syara’.

2) Rasa Diperhatikan dan Berarti

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

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

a) Memilih dan menempati shaf. Dalam shalat berjama’ah siapa saja

yang datang lebih dahulu berhak menempati shaf terdepan.

b) 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.

c) Pada saat membaca surat Al-Fatihah makmum mengucapkan “Amin”,

secara serempak, juga dalam mengikuti gerakan imam, tidak boleh

saling mendahului. Hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur ketaatan

kepada pemimpin.

d) Demikian pula saat mengakhiri shalat, jama’ah mengucapkan salam

ke kanan dan ke kiri. Ini menunjukkan bahwa sesama manusia untuk

saling mendo’akan, saling mensejahterakan lingkungan sekitarnya.



3) Perasaan Kebersamaan

Shalat berjama’ah selain mempunyai pahala yang lebih banyak

dari shalat sendirian, di dalamnya juga terdapat aspek atau unsur

kebersamaan yakni kedudukan yang sama sebagai hamba Allah sehingga

dapat menghindarkan seseorang dari rasa terisolir, terpencil, dan asing di

hadapan manusia lain.

4) Tidak Adanya Jarak Personal

Salah satu kesempurnaan shalat adalah lurus dan rapatnya barisan

shaf. Ini berarti tidak ada jarak personal antara satu dengan yang lainnya.

Karena masing-masing mereka berusaha untuk meluruskan dan

merapatkan barisan, walaupun kepada mereka yang tidak kenal, namun

merasa ada suatu ikatan, yakni ikatan aqidah atau keyakinan.

5) Terapi Lingkungan

Sebagai contoh di masjid sering diselenggarakan pembinaan

setelah selesai shalat berjama’ah, kegiatan inilah yang ikut memberikan

andil dan terapi lingkungan.

6) Pengalihan Perhatian

Shalat berjama’ah mengandung unsur pengalihan perhatian dari

kesibukan, menuju suasana yang relaks, tenang, apalagi ia akan bertemu

dengan jama’ah yang lain

7) Melatih Saling ketergantungan

Shalat berjama’ah mengajarkan nilai-nilai bahwa manusia tidak

dapat hidup sendiri, saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama

lainnya.



3. Perilaku Sosial

a. Pengertian Perilaku Sosial

Menurut bahasa perilaku adalah “Tanggapan atau reaksi individual

terhadap rangsangan atau lingkungan.10 Perilaku biasanya juga disamakan

dengan istilah sikap (attitude). Berikut ini beberapa definisi tentang perilaku

yang dikemukakan oleh para ahli:

Menurut Ngalim Purwanto “Sikap dalam bahasa Inggris disebut

attitude, adalah suatu cara beraksi dengan cara tertentu terhadap suatu

perangsang atau situasi yang dihadapi”.11

Dalam kamus psikologi Hafi Anhari mengemukakan bahwa sikap

atau attitude adalah suatu kestabilan relatif dan keadaan yang mudah

terpengaruh untuk berlaku atau bertindak, dalam suatu cara tertentu terhadap

pribadi, lembaga atau kabar.12

Beberapa pengertian di atas merupakan pengertian tentang sikap

yang bentuknya tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi harus ditafsirkan

lebih dulu sebagai tingkah laku. Dengan kata lain sikap adalah kesiapan

bertindak dan bukan sebagai pelaksanaan keinginan atau motif tertentu.

Menurut Dr Sarlito Wirawan Sarwono yang dimaksud sikap sosial adalah

sikap yang ada pada kelompok orang yang di tujukan kepada suatu objek

yang menjadi perhatian seluruh orang-orang tersebut.13

10Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, h. 859.

11Ngalim Purwanto, 1996, Psikologi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 141.
12H. M. Hafi Anhari, 1996, Kamus Psikologi, Surabaya: Usaha Nasional, h. 81.
13 Abu Ahmadi, 1999, Psikologi Sosial, Jakarta: Rineka Cipta, h. 163.



Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku

sosial adalah suatu perbuatan yang berdasarkan kesadaran untuk

memperhatikan lingkungan sekitarnya.

b. Pembentukan Perilaku Sosial

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna

dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Karena manusia

memiliki akal sebagai pembeda dan merupakan kemampuan yang lebih

dibanding makhluk yang lainnya. Akibat adanya kemampuan inilah manusia

mengalami perkembangan dan perubahan baik dalam psikologis maupun

fisiologis. Perubahan yang terjadi pada manusia akan menimbulkan

perubahan pada perkembangan pribadi manusia atau tingkah lakunya.

Pembentukan perilaku tidak dapat terjadi dengan sendirinya atau Tanpa

adanya proses tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam

interaksi manusia, dan berkenaan dengan objek tertentu. Menurut

Djalaluddin Rakhmat tentang perkembangan perilaku manusia yaitu

“Perilaku manusia bukan sekedar respon pada stimuli, tetapi produk

berbagai gaya yang mempengaruhinya secara spontan, seluruh gaya

psikologis yang mempengaruhi manusia sebagai ruang hajat (life space).

Ruang hajat terdiri dari tujuan dan kebutuhan individu, semua faktor yang

disadarinya dan kesadaran diri”.14

Menurut DR. W.A. Gerungan, perilaku dapat terbentuk karena

adanya faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern individu yang

14Jalaluddin Rahkmat, 1996, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Offset, h. 27.



memegang peranannya.15 Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam

pribadi manusia itu sendiri, ini dapat berupa selectivity atau daya pilih

seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang

dari luar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar

pribadi manusia yang bersangkutan, ini dapat berupa interaksi sosial di luar

kelompok.

Menurut DR. Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya "Pengantar

Umum Psikologi" pembentukan perilaku dapat terjadi dengan empat cara,

yaitu:16

1. Adopsi

Adalah kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan

terus menerus, lama kelamaan yang terserap pada individu sehingga

mempengaruhi terbentuknya suatu sikap.

2. Deferensial

Berkaitan erat dengan intelegensi, banyaknya pengalaman,

bertambahnya usia, sehingga hal-hal yang dianggapnya sejenis dapat

dipandang tersendiri lepas dari jenisnya.

3. Integrasi

Dalam pembentukkan perilaku ini terjadi secara bertahap bermula

dari pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu dan pada

akhirnya terbentuk perilaku mengenai hal tersebut.

15 W.A. Gerungan, 1986, Psikologi Sosial, Bandung: Eresco, h.155.
16Sarlito Wirawan Sarwono, 1982, Pengantar Umum Psikologi, Jakarta: Bulan Bintang,

h. 104.



4. Trauma

Adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan sehingga

menimbulkan kesan mendalam pada jiwa seseorang yang bersangkutan.

Jadi perilaku terbentuk oleh pengetahuan dan pengalaman seiring

bertambahnya usia. Semakin luas pengetahuan seseorang tentang objek dan

banyaknya pengalaman yang berkaitan dengan objek akan mengarahkan

terbentuknya sikap yang kemudian dilanjutkan pada suatu perilaku tertentu.

c. Aspek-Aspek Perilaku Sosial

1) Toleransi

Selain manusia menjadi mahluk individu, manusia juga

merupakan mahluk sosial yang di dalam kehidupan tidak dapat hidup

sendirian melainkan harus bisa hidup berdampingan dengan orang lain

secara baik. yang termasuk dalam toleransi adalah antara lain:

a) Menghargai pendirian atau pendapat orang lain

Menurut Yusuf al-Qardlawiy dalam bukunya sunnah, ilmu

pengetahuan dan peradapan yang diterjemahkan oleh Abad

Badruzzaman, bahwa menghargai pendapat orang lain dapat

dibedakan menjadi dua hal yaitu:

1. Perbedaan manusia dalam agama merupakan buah realitas yang

dikehendaki Allah, yang tidak akan terlepas dari hikmah di

baliknya, dan tidak bisa dipungkiri lagi.

2. Putusan akhir antara orang-orang yang berbeda pendapat, dan

memberi putusan akan benar atau tidaknya keyakinan yang selama



ini dipedomani, bukanlah dilakukan oleh manusia sekarang (di

dunia ini), tetapi semua berpulang kepada Allah SWT nanti pada

hari kiamat.

b) Kerukunan

Perdamain dan kerukunan yang didambakan Islam, bukanlah

yang bersifat semu, tetapi yang memberi rasa aman pada jiwa setiap

insan. Karena itu langkah pertama yang dilakukan adalah

mewujudkan dalam jiwa setiap pribadi. Setelah itu ia melangkah

kepada unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Dari sini beralih

ke masyarakat luas, seterusnya kepada seluruh bangsa di permukaan

bumi ini, dan dengan demikian dapat tercipta perdamaian dunia, dan

dapat terwujud hubungan harmonis dan toleransi dengan semua

pihak.17

2) Kebersamaan

Termasuk dalam aspek kebersamaan dalam perilaku sosial adalah

persatuan atau kekompakan, kerjasama, gotong royong atau tolong

menolong.

3) Persatuan atau kekompakan

Menurut M. Quraish Shihab, persatuan itu tidak hanya terhadap

sesama muslim saja, tetapi juga sebangsa dan sesama manusia pada

umumnya.

17Yusuf al-Qardlawiy, 2001, Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, Yogyakarta:
Tiara Wacana, h. 429-430.



4) Kerjasama

Kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan

yang sama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya

kerja sama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang

mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi

tercapainya tujuan yang sama.

5) Tolong menolong

6) Persaudaraan

4. Pengaruh Kedisiplin Siswa dalam Melaksanakan Shalat Berjama’ah
Terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren
Jabal-Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan shalat berjama’ah terhadap

perilaku sosial, terlebih dahulu memahami bagaimana cara pembentukan

perilaku sosial keagamaan tersebut. Sedangkan berpengaruh dan tidaknya

pelaksanaan shalat berjama’ah terhadap perilaku sosial siswa, maka perlu

diketahui sejauh mana keutamaan dan aspek-aspek psikologis yang ada dalam

shalat berjama’ah sehingga dapat memberikan motivasi kepada seseorang.

a. Pembentukan perilaku sosial

Perilaku dapat terbentuk melalui empat cara yaitu: Adopsi,

deferensial, integrasi, trauma. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dari keempat cara tersebut, pelaksanaan shalat berjama’ah dapat

dikategorikan termasuk sebagai faktor pembentukan perilaku sosial. Cara-

cara pembentukan perilaku sosial diperoleh dari pelaksanaan kedisiplinan

shalat berjama’ah, kecuali trauma.



b. Keutamaan dan hikmah shalat berjama’ah

Di antara keutamaan shalat berjama’ah ialah:

1. Allah SWT telah mengangkat kedudukan bekas-bekas orang yang

berjalan menuju masjid, sehingga malaikat berjejal saling berebutan

dalam menetapkan dan mengangkat kelangit.

2. Shalat berjama’ah salah satu sebab memperoleh jaminan hidup baik dan

mati dalam kebaikan.

3. Mendapat jaminan dari Allah SWT

4. Pahala orang yang keluar shalat berjama’ah dalam keadaan suci

(berwudhu) seperti pahala orang yang berhaji dengan memakai ihram.

Keutamaan berjalan menuju masjid untuk melakukan shalat

wajib berjama’ah Rasul SAW bersabda yang berbunyi:

أَ َمنْ  َالةِ لِلتََوضَّ َالةِ إِلَىَمَشىثُمَّ اْلُوُضوءَ فَأَْسبَغَ صَّ اْلَمْكتُوبَةِ الصَّ
ھَا ُ َغفَرَ اْلَمْسِجدِ فِيأَوْ اْلَجَماَعةِ َمعَ أَوْ النَّاسِ َمعَ فََصالَّ ُذنُوبَھُ لَھُ هللاَّ

Artinya: Barangsiapa yang berwudhu’ untuk shalat, kemudian
menyempurnakan wudhu’nya kemudian berjalan menuju
shalat wajib, shalat bersama manusia atau bersama Jama’ah
atau di masjid, Allah SWT ampuni dosanya (H.R Muslim dari

Utsman bin Affan)18

5. Shalat berjama’ah melindungi seorang hamba dari syaithan.

6. Barang siapa duduk dalam rangka menunggu shalat maka sama halnya

dia dalam shalat, dan para malaikat memintakan ampunan untuknya serta

mendoakan baginya dengan rahmat.

18 http://salafy.or.id/blog/2014/03/27/keutamaan-berjalan-menuju-masjid-untuk-sholat-
jumat-sholat-wajib-atau-menuntut-ilmu/



7. Shalat berjama’ah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan shalat

secara sendirian dengan 27 derajat

8. Keutamaan yang besar bagi yang menempati shaf (barisan) terdepan

antara lain : Seperti shafnya para malaikat, Allah SWT dan para malaikat

bershalawat untuk shaf yang paling depan

9. Kekaguman Allah SWT kepada seseorang yang melakukan Shalat

berjama’ah.

10. Diampuni segala dosa-dosa orang yang melakukan shalat berjama’ah.

Demikian di antara Keutamaan shalat berjama’ah yang mana akan

memberikan motivasi dan spirit bagi orang yang melaksanakannya, dengan

obsesi untuk mendapatkan keutamaan tersebut tentunya ia akan

melaksanakan shalat berjama’ah dengan baik.

Sedangkan di antara hikmah-hikmah yang ada dalam shalat

berjama’ah menurut Hasbi Ash Shiddiqy dan juga Zakiyah Daradjat adalah

antara lain:

1. Membiasakan bersatu dan tolong menolong

2. Menyempurnakan shalat orang-orang yang kurang ibadahnya

3. Kebaikan dunia. Dengan berkumpulnya orang yang berdekat-dekatan

rumah di dalam masjid selaku rumah Allah SWT, lima kali dalam satu hari

untuk menyembah Allah SWT dan memperbaiki urusan-urusan dunia,

mudahlah berhasilnya kebaikan bagi urusan dunia dan kejayaannya,

karena berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan itu membangkitkan rahmah

dan syafaqah (kasih mengasihi) serta cinta mencintai

4. Menghidupkan rasa merdeka, persamaan dan persaudaraan



5. Membiasakan ummat mentaati pemimpin-pemimpinnya

6. Kebaikan agama, dengan berkumpulnya orang-orang alim dengan orang-

orang yang jahil dalam mengerjakan shalat, menjadilah orang-orang jahil

mengetahui, apa-apa yang tidak diketahuinya baik mengenai soal dunia,

maupun soal akhirat

7. Menolong orang-orang yang sama bershalat dengan jalan

menghindarkannya dari kelupaan supaya ia dapat menghasilkan khusyu’

dan kehadiran hati yang menjadi jiwa shalat.

8. Dapat membantu konsentrasi pikiran. Di samping itu setiap pekerjaan yang

dilakukan dengan bersama-sama akan menambah semangat orang yang

melakukannya, serta timbulnya perasaan bahwa yang dikerjakan itu

penting sehingga dorongan untuk mengerjakannya meningkat.19

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedisiplinan

siswa dalam melaksanakan shalat berjama’ah sangat berpengaruh besar terhadap

perilaku sosial siswa, dan diyakini dapat membentuk perilaku siswa. Karena

setiap perbuatan baik yang dilakukan secara berulang-ulang akan menimbulkan

kebiasaan-kebiasaan yang baik pula terhadap seseorang yang menekuni nya.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian ini pernah diteliti oleh Munirah Binti Kasim dengan judul

Pelaksanaan Shalat Berjama’ah Bagi Pelajar Sekolah Aliran Agama dan

Sekolah Aliran Perdana di Tanah Merah Kelantan (Studi Perbandingan

19 Zakiah Dradjat, 1996, Shalat Menjadikan Hidup Bermakna, Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, h. 87.



Antara Maahad Ahmadi Padang Islam dan Sekolah Menengah Kebangsaan

Kemahang). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Penelitian ini menitik

beratkan kepada perbandingan pelaksanaan shalat berjama’ah antara maahad

Ahmadi Padang I Siam dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kemahang.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa lebih besar minat shalat berjama’ah

siswa sekolah aliran agama dari pada sekolah aliran perdana, kemudian siswa

sekolah aliran agama lebih memahami tentang shalat berjama’ah dibanding

siswa sekolah aliran perdana. Semua pelajar sekolah aliran agama tahu

tentang hukum shalat fardu ketika baligh, sedangkan pelajar Sekolah

Menengah Kebangsaan seorang yang tidak tahu dan dua orang memberi

jawaban sunat. Adapun tentang hukum shalat berjama’ah lebih ramai yang

memberi jawaban tepat dari kedua sekolah tersebut yaitu sunah muakad

dengan 32 orang dari ma’had dan 20 orang dari Sekolah Menengah

Kebangsaan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket.

2. Ria Hariah dengan judul Hubungan Perilaku Sosial dengan Agresivitas Siswa

di SMK Negeri I Cikarang Barat. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan

terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku sosial dengan agresivitas

siswa di SMKN I Cikarang Barat. Untuk mengetahui tingkat keberartian

hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan ujhi “t” korelasi sehingga

terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku sosial koefisien

determinasi sebesar 37,47%.20 Perbedeaanya dengan karya ilmiah yang

20http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQ
QFjAB&url=http%3A%2F%2Fskripsippknunj.com%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F02%2FJURNAL-Ria-



penulis buat adalah, penelitian ini menitikberatkan pada hubunan perilaku

sosial dengan agresivitas siswa.

3. Anita Susanti pada tahun 2007 dengan judul Kedisiplinan Siswa Madrasah

Tsanawiyah Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri Kecamatan Mandau.

Penelitian ini cenderung kepada Kedisiplinan siswa dengan teknik

pengumpulan data mengunakan wawancara dan angket pada penelitian ini

didapatkan bahwa besar persentase kedisiplinan siswa Madrasah Tsanawiyah

Hubbul Wathan adalah 83,26 %.

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.

Sesuai dengan masalah dalam kajian tentang pengaruh kedisiplinan shalat

berjama’ah terhadap perilaku sosial siswa maka penulis mengemukakan indikator

sebagai berikut:

1. Siswa mentaati peraturan di sekolah

2. Siswa bersiap-siap melaksanakan shalat berjama’ah ketika Adzan

berkumandang

3. Siswa wajib mengikuti shalat berjama’ah di mesjid

4. Siswa mengambil peran dalam shalat berjama’ah

5. Siswa wajib hadir di mesjid 15 menit sebelum shalat berjama’ah dimulai

H.pdf&ei=joe5U9WyIYKB8gW_44HgCw&usg=AFQjCNGTfsSdua4dAvhXAy8oBJUPt_wCiQ&
bvm=bv.70138588,d.dGc



6. Siswa wajib tenang ketika berada di mesjid

7. Siswa tenang dalam mengikuti shalat berjama’ah

8. Siswa serempak mengikuti gerakan dalam shalat berjama’ah

9. Siswa tepat waktu menghadiri shalat berjama’ah

10. Siswa bertutur kata yang sopan kepada guru

11. Siswa bersikap sopan santun kepada guru

12. Siswa tidak merokok di depan guru

13. Siswa tidak merokok  di belakang guru

14. Siswa tidak keluar masuk saat jam pelajaran

15. Siswa menasehati teman yang berbuat salah

16. Siswa tidak membuat keributan saat guru menjelaskan pelajaran

17. siswa bertutur kata yang sopan kepada teman sebaya

18. Siswa tolong menolong dalam kebaikan dengan sesamanya

19. Siswa memiliki rasa persaudaraan yang tinggi

20. Siswa memiliki rasa pengertian yang tinggi kepada teman

D. Asumsi

Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, peneliti berasumsi bahwa:

1. Pengaruh kedisiplinaan shalat berjama’ah di sekolah terhadap perilaku sosial

siswa Pondok Pesantren Jabal-Nur Kecamatan Kandis berbeda-beda.

2. Perilaku sosial siswa maadrasah tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur

berbeda-beda.



E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah

dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha: Ada pengaruh kedisiplinan siswa dalam melaksanakan shalat berjama’ah di

sekolah terhadap perilaku sosial siswa.

Ho: Tidak ada pengaruh kedisiplinan siswa dalam melaksanakan shalat

berjama’ah disekolah terhadap perilaku sosial siswa.

Dengan demikian ada dua variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini

yaitu kedisiplinan siswa dalam melaksanakan shalat berjama’ah sebagai variabel

X sedangkan perilaku sosial siswa sebagai variabel Y, oleh sebab itu rumusan

yang digunakan untuk model penelitian diatas adalah rumusan product moment.


