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ABSTRAK 

KONTRIBUSI EKSTRAKURIKULER ROHANI ISLAM 

(ROHIS) DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN 

IBADAH SHALAT SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 

GEDONGTATAAN 

Pelaksanaan ibadah shalat merupakan suatu kewajiban yang harus 

dikerjaan oleh seluruh umat islam sebagai wujud penghambaan diri 

kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang menciptakan manusia dan 

seluruh alam semesta. Ekstrakurikuler Rohis merupakan organisasi 

kegiatan siswa yang berbasis keagamaan. Dalam ekstrakurikuler rohis 

terdapat program yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

pelaksanaan ibadah shalat. 

Fenomena yang terjadi di  SMA Negeri 1 Gedong Tataan adalah 

banyak murid yang masih belum sadar akan pentingnya melaksanakan 

shalat lima waktu. Padahal shalat wajib lima waktu merupakan  bagian 

dari rukun islam yang wajib dilaksanakan untuk bagi setiap muslim 

yang sudah baliqh. Hal ini tidak boleh dibirakan terus – menerus  

dibiarkan maka, akan di khawatirkan nantinya mereka kelak akan 

menjadi generasi yang tidak dapat membawa perubahan positif bagi 

diri sendiri, keluarga dan di lingkungan masyarakat. 

Sehubungan dengan hal ini, penelitian yang diajukan mengenai 

bagaiamana kontribusi ektrakurikuler rohis dalam meningkatkan 

pelaksanaan ibadah shalat siswa kelas X di SMA Negeri 1 Gedong 

Tataan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan field 

reseacrh yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal ini proses 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan reduksi data, display 

data dan uji keabsahan data. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa ekstrakurikuler rohis 

memiliki kontribusi cukup baik dalam meningkatkan pelaksanaan 

ibadah shalat siswa kelas X di SMA Negeri 1 di Gedong Tataan. 

Namun masih ada beberapa kendala  yang harus diatasi dalam 

pengimplementasian nya. Diharapkan adanya sinergitas yang baik 

antara ekstrakurikuler rohis dengan pihak sekolah agar terwujudnya 

siswa yang disiplin dalam melaksanakan ibadah shalat. 

Kata kunci : ektrakurikuler rohis, ibadah shalat 
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MOTTO HIDUP 

 

                          

                

  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.(QS. Al Maidah :2)1. 

 

  

                                                             
1
 Aqsa, Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI (Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2012), h.102 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Alah SWT dan 

diturunkan melalui malaikat jibril kepada nabi dan rasul-Nya 

Muhammad SAW. Misi islam adalah untuk membebaskan manusia dari 

segala bentuk pengabdian kepada makhluk, kemudian menjadi 

pengabdian Allah SWT semata. Wujud pengabdian kepada Allah SWT 

yaitu dengan melaksanakan kewajibannya dan menjauhi segala sesuatu 

yang telah dilarang oleh Allah SWT. 

 Teknologi menawarkan berbagai kesenangan yang semakin 

beragam, memasuki ruang dan celah-celah kehidupan. Dampak 

teknologi modern telah menampakan diri yang pada prinsipnya 

berkekuatan melemahkan daya mental-spritual/jiwa yang sedang 

tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilan. Kecerdasan 

fikiran, ingatan, kemauan, perasaan (emosi) diperlemah kemampuan 

aktualnya dengan alat-alat teknologi informatika.
1
 

 Pada saat ini, pesatnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi 

tidak selalu membawa kebaikan bagi manusia. Kehidupan yang 

semakin kompleks dengan tingkat stress yang semakin tinggi 

mengakibatkan individu semakin rentan mengalami berbagai gangguan 

baik fisik maupun psikis, gangguan psikis seperti kecemasan, stress, 

frustasi, agresivitas, perilaku anarkis, dan gangguan emosi lain semakin 

meningkat.   

 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 menyebutkan tentang tujuan pendidikan nasional yaitu: 

                                                       
1 H. M Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum) ( Jakarta: Bumi Aksara 

2014), h.8 

1 



“Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta  bertanggung  jawab.
2
 Tujuan pendidikan yang 

disebutkan Undang-Undang diatas dapat dijadikan tolak ukur dalam 

keberhasilan proses pendidikan pada saat ini. 

 Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan 

pendidikan, ada  banyak dalam ayat-ayat Alqur’an yang berhubungan 

dengan pendidikan, salah satunya adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai5. 

                                     

                      

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.3 

 

 Dalam surat Al-Alaq, manusia diharapkan dapat mengetahui banyak 

ilmu sehingga manusia dapat menjadi manusia yang seutuhnya, atas 

dasar keimanan kepada Allah SWT. 

Dijelaskan pula dalam sebuah hadits 

ََل إمَْجنَّةِ  
ِ
 َمْن َسََلَ َطرِيْقًا يَوَْتِمُس ِفْيِه ِػوًْما، َسهََّل هللُا ََلُ ِبِه َطرِيْقًا إ

Artinya : “Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, 

Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. ”(HR. Muslim). 

  

                                                       
2 Kurikulum dan Pembelajaran, Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan 

Pembelajaran , ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.45  
3 Aqsa, Al-Qur‟an dan Terjemah Departemen Agama RI  (Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2012),h.597  



3 

 

Ayat dan hadits diatas menjelaskan bahwasannya kita sebagai 

manusianya hendaknya menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud biasanya 

banyak macamnya baik ilmu dunia maupun tentang akhirat yang erat 

kaitannya dengan agama dan manusia yang senantiasa mencari ilmu 

maka ia akan diberikan kemudahan untuk menuju ke syurga. 

Pendidikan islam sekarang ini dihadapkan pada tantangan kehidupan 

manusia modern. Dengan demikian, pendidikan islam harus diarahkan 

pada kebutuhan masyarakat modern. Dalam menghadapi  suatu 

perubahan, diperlukan suatu desain-desain pembelajaran yang mampu 

menjawab tantangan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru.  

Dengan demikian pendidikan islam perlu disesain untuk menjawab 

tantangan perubahan zaman, baik pada sisi konsep, paradigma, sumber 

daya manusia dan lembaga.
4
 

Menurut ajaran Islam menjadikan adalah merupakan kebutuhan 

hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu untuk 

mencapai tingkat taqwa atau manusia yang berkepribadian adanya 

pendidikan. Pendidikan itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

sampai ke tingkat yang dikehendaki Allah SWT.
5
  

Pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya di peroleh dari 

Tuhan lewat para rasul-Nya bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh 

para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang 

pokok,yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang 

sering disebut dengan hubungan vertikal dan cara berhubungan dengan 

sesama manusia, yang sering disebut hubungan horizontal.
6
 

                                                       
4 Sri Minarti, Ilmu-Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Filosofis,Dan Aplikatif, ( 

Jakarta : Amzah,2016)h. 100 
5 Jazuli Juwaini,  Revitalisasi Pendidikan Islam, ( Jakarta: PT Bening Citrakreasi 

Indonesia 2011), h.131 
6 Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu,( Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  h.94 



 Pendidikan disekolah formal berlangsung secara formal, artinya baik 

kegiatan, tujuan pendidikan, materi dan bahan ajar, serta metode 

penyampaiannya telah diprogram secara jelas dan dituangkan dalam 

seperangkat aturan atau pegangan yang telah di sahkan. Semua itu 

bertujuan agar kegiatan pendidikan diselenggarakan disekolah dapat 

berjalan dengan lancar, tertib dan teratur serta dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan.  

  Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat dimana terjadi proses 

transfer pengetahuan dan pembinaan perilaku dan keterampilan. 

Tentunya ketiga hal ini tidak didaptkan hanya di dalam kelas. Hal ini 

perlu disadari oleh semua pihak baik guru maupun peserta didik bahwa 

proses transfer tersebut dapat didapatkan diluar kelas. Dari ketiga proses 

tersebut jika hanya diberikan hanya di dalam kelas saja maka wawasan 

yang di dapat hanya sedikit , karena dalam proses transfer tersebut 

dibatasi oleh waktu dan tentunya waktu yang diberikan hanyalah 

sedikit. Sedangkan proses transfer diluar kelas lebih fleksibel dan waktu 

yang diberikan sangat banyak.  

 Pada dasarnya konsep pendidikan terbagi menjadi dua yaitu 

intrakulekuler dan esktrakulikuler. Intrakuler adalah yaitu kegiatan yang 

dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan 

ekstakulikuler merupakan kegiatan yang dilakukan pada  diluar kegiatan 

belajar belajar. 

 Terdapat banyak jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti: 

Rohani Islam (ROHIS) , Futsal, Basket, Pramuka, Karate, Pencak Silat, 

Palang Merah Remaja (PMR), Karya Ilmiah Remaja, Pasukan Pengibar 

Bendera (PASKIBRA) dan sebagainya. 

 Ekstrakurikuler Rohani Islam yang biasa disebut dengan ROHIS, 

merupakan salah satu dari ekstrakurikuler yang menjadi suatu kegiatan 

yang berbasiskan agama. Dampak edukatif adanya kegiatan 

ekstrakurikuler dalam dunia persekolahan ditujukan untuk menggali dan 



5 

 

memotivasi peserta didik dalam bidang tertentu. Karena itu, aktivitas 

ekstrakurikuler itu harus disesuaikan dengan hobi serta kondisi peserta 

didik sehingga melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat 

memperjelas identitas diri. Kegiatan itu pun harus ditujukan untuk 

membangkitkan semangat, dinamika, optimisme peserta didik sehingga 

mereka mencintai sekolahnya dan menyadari posisinya ditengah-tengah 

masyarakat.  

Tidak banyak mengetahui bahwa ektrakurikuler dapat menjadi 

wadah bagi peserta didik dalam upaya meningkatkan prestasi baik 

akademik maupun non akademik. Tidak hanya itu, dengan mengikuti 

ekstarkurikuler dan merubah sikap dan pola pikir peserta didik serta 

dapat menumbuhkan rasa empati terhadap sesame teman. 

 Banyak peserta didik yang tidak mengetahui manfaat mengikuti 

ekstrakurikuler. Ektrakurikuler merupakan suatu sarana bagi peserta 

didik untuk menuangkan ide dan kreativitas peserta didik serta 

menjadikan peserta didik memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap 

sesam teman. Namun sebagian orang tua menganggap bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler membuat anak mereka tidak fokus terhadap belajar 

mereka dan membuat peserta didik sibuk dengan kegiatan 

esktarkurikuler yang diikutinya.   

 Ekstrakurikuler Rohis merupakan salah satu wadah organisasi yang 

bersifat kesiswaan yang berbasis keagamaan dan mejadikan rohis 

sebagai ektrakurikuler  memiliki peran yang cukup penting didalam 

sekolah. Peserta didik yang mayoritasnya merupakan seorang muslim 

diharapkan mampu menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat.  

Dan peserta didik mampu mengimplementasikan atau mengamalkan 

nilai-nilai islam tersebut dalam setiap tindakan dan perbuatan dalam 

kehidupan sehari-hari baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. 



Ibadah dalam presfektif islam adalah kepasrahan yang total dan 

merasakan keagungan Dzat yang di sembah (Allah). Ibadah merupakan 

tangga yang menghubungkan makhluk dengan Penciptanya. Di sisi lain, 

ibadah memberi pengaruh yang sangat dalam terhadap pola hubungan 

antara sesama makhluk. Sama halnya dengan rukun rukun islam, seperti 

shalat, puasa, zakat, haji, dan amalan amalan yang lain yang dilakukan 

oleh manusia untuk meraih keridhaan Allah dengan tetap berkomitmen 

dengan syariatNya.
7
 

Perintah ibadah dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya : 

                    

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.(QS. Ad Dzariyat : 56)8 

 

Pada ayat diatas sudah jelas bahwasanya beribadah adalah 

kewajiban atau keharusan oleh seluruh makhluk yang Allah ciptakan. 

Banyak sekali cara kita unstuck beribadah kepada Allah. Untuk manusia 

sendiri bentuk ibadah kepada Allah sudah diatur dalam Alquran. Bagi 

seorang muslim ada beberapa ibadah yang wajib dilaksanakan.  

Ibadah-ibadah tersebut dimuat dalam rukun islam. Adapun isi dari 

rukun islam itu sendiri yaitu : 

1. Syahadat  

2. Shalat 

3. Puasa  

4. Zakat 

5. Haji (bagi yang mampu) 

Shalat merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang wajib dilakukan 

oleh setiap muslim yang sudah baligh. Shalat juga merupakan perintah 

langsung dari Allah kepada umat nabi Muhammad SAW melalui 

                                                       
7 Fathi Yakan, Apa Bentuk Komitmen Saya Kepada Islam, ( Jakarta: Al-I’tishom 

Cahaya Umat,2018), h.18 
8 Aqsa, Op.cit,h.523. 
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sebuah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi‟raj. Shalat 

yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim ada lima waktu yaitu : 

(subuh, dzuhur, ashar magrib, isya) dengan jumlah rakaat yang berbeda-

beda.    

 Di dalam ektrakurikuler rohis terdapat beberapa program – program 

yang dapat meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat bagi siswa. 

Program Rohani Islam (Rohis) diharapkan dapat menjadi salah satu 

faktor dalam menambah wawasan pelaksanaan ibadah shalat yang 

sebelumnya sudah didapatkan di mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam atau wawasan yang di berikan hanya mengulas dari mata 

pelajaran  Pendidikan Agama Islam yang sudah di berikan oleh bapak 

atau ibu guru di sekolah. 

 Rohani Islam (Rohis)  merupakan sarana pembinaan islam (tarbiyah 

islamyah). Tujuan dari Rohani Islam (Rohis) itu sendiri adalah 

memberikan wawasan atau pengetahuan tentang agama islam serta 

membentukan kepribadian islami bagi peserta didik yang dapat 

menjadikan peserta didik menjadi insan yang berilmu serta berakhlakul 

karimah. 

 Pada kenyataannya pada saat ini terdapat fenomena yang terjadi di  

SMA Negeri 1 Gedong Tataan ialah fenomena yang seharusnya tidak 

dilakukan oleh peserta didik. Kini fenomena yang terjadi di  SMA 

Negeri 1 Gedong Tataan adalah banyak murid yang masih belum sadar 

akan pentingnya melaksanakan shalat lima waktu. Padahal shalat wajib 

lima waktu merupakan  bagian dari rukun islam yang wajib 

dilaksanakan untuk bagi setiap muslim yang sudah baliqh. Hal ini tidak 

boleh dibirakan terus – menerus  dibiarkan maka, akan di khawatirkan 

nantinya mereka kelak akan menjadi generasi yang tidak dapat 

membawa perubahan positif bagi diri sendiri, keluarga dan di 

lingkungan masyarakat.  



Rohani Islam (Rohis) yang dilakukan di SMA Negeri 1 Gedong 

Tataan merupakan sarana pendidikan dalam upaya membentuk generasi 

yang yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik serta membentuk 

akhlak yang baik. Tujuan dari program ini adalah memberikan arahan 

kepada peserta didik agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai 

islam secara baik yang dapat menjadikan dirinya memilki kualitas diri 

yang baik yaitu dengan memiliki wawasan islam yang luas dan 

memiliki akhlak yang baik. 

Berkaitan dengan program Rohani Islam (Rohis)  yang dilakukan di 

SMA Negeri 1 Gedong Tataan sudah berjalan cukup lama. Diharapkan 

dengan adanya Rohani Islam (Rohis) dapat menghasilkan peserta didik 

yang berkualitas baik dari segi wawasan atau akhlak yang nantinya 

mampu membawa perubahan bagi dirinya, keluarga, serta 

lingkungannya menuju yang lebih baik lagi. 

Padahal dari generasi ke generasi manusia semakin cerdas akan 

tetapi pengetahuan yang mereka miliki masih sangat minim terutama 

pengetahuan agama. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 

agama tidak diminati baik di kalangan peserta didik, bahkan di kalangan 

para orang tua yang sekarang ini lebih menitik beratkan pendidikan 

TEMATIK yang dianggap akan membawa kesuksesan di masa depan 

anak mereka. Maka peneliti ingin mengkaji dan mengadakan penelitian 

tentang. 

” Kontribusi Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) Dalam 

Meningkatkan Pelaksanaan Ibadah Shalat Siswa Kelas X di SMAN 1 

Gedong tataan “ 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk memenuhi penulisan serta hasil penelitian. Maka penelitian ini  di 

fokuskan terhadap kontribusi ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) di 

SMAN 1 Gedong Tataan yang meliputi program kegiatan yang 
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dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat yang ingin di 

capai. Serta faktor pendukung dan penghambat.    

 

C. Rumusan Masalah 

Menurut ulama fiqih ibadah shalat adalah suatu ibadah yang terdiri 

perbuatan, gerakan atau ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam. Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah 

1. Bagaimana kontribusi ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis)  dalam 

meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Gedong Tataan? 

2. Faktor penghambat kontribusi ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis)  

dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat siswa kelas X di 

SMA Negeri 1 Gedong Tataan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi ekstrakurikuler 

Rohani Islam (Rohis) oleh Rohis dalam meningkatkan pelaksanaan 

ibadah shalat siswa kelas X di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi kepala sekolah SMA Negeri 1 Gedong Tataan bahwa 

program Rohis memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan 

pelaksanaan ibadah shalat siswa 

b. Bagi guru dan Pembina rohis sebagai tolak ukur keberhasilan 

program Rohis dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat 

siswa. 

c. Bagi peserta didik sebagai media untuk tertarik agar lebih aktif 

mengikuti program Rohis dalam meningkatkan pelaksanaan 

ibadah shalat. 



d. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis dalam 

meningkatkan pelaksanaan ibadah shalatnya.  

 

F. Tinjauan Pustaka 

Terkait dengan meningkatkan pelaksanaan ibadah siswa, terdapat 

beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini : 

1. Skipsi yang ditulis “Pengaruh Pemahaman Pai Terhadap 

Pelaksanaan Ibadah Siswa” (Studi Kasus di SMP Islam Ngadirejo 

Temanggung Tahun 2009/2010) 

2. Skripsi yang ditulis oleh Samsul Alhadi yaitu “ Peran Mentoring 

Dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa SMAN 1 

Gedong tataan”2018 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) 

1. Pengertian Ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) 

Ekstrakurikuler berasal dari kata, yaitu “ekstra” dan 

“kurikuler”. Ekstra berarti bertambah di luar jam resmi. Sedangkan 

kurikuler berarti suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

kurikulum. 

Menurut Suharsimi Arikunto kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan tambahan di luar struktur progam yang ada pada umumnya 

merupakan kegiatan pilihan.
9
 

Pengertian ekstrakurikuler yaitu suatu kegiatan yang 

diselenggarakan diluar jam pelajaran biasa dalam suatu susunan 

program pengajaran. Disamping itu untuk lebih mengaitkan antara 

pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan 

keadaan dan kebutuhan lingkungan. Selain itu ekstrakurikuler juga 

sebagai pengayaan wawasan sebagai upaya pemantapan 

kepribadian.
10

 

Ekstrakurikuler dapat untuk membantu peserta didik dalam 

mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya melalui 

berbagai kegiatan.  

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga 

kependidikan yang memiliki kemampuan dan wewenang di sekolah.  

Kegiatan ekstrakurikuler muncul sebagai keunggulan tersendiri 

di beberapa sekolah atau madrasah yang memanfaatkan peluang-

                                                       
 9  B. Suryo Subroto,  Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h.3. 
10 Ali Noer,“Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (ROHIS) dalam Meningkatkan 

Sikap Keberagaman Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru”,  Jurnal At Thariqah, Vol.2, 

No.1, 2017, h.25. 
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peluang belajar diluar kelas sebagai sarana atau wadah 

pengembangan pendidikan dan pembelajaran, baik itu akademik 

maupun non akademik. 
11

 

Rohis merupakan singkatan dari kerohanian islam. Menurut 

kamus besar bahasa indonesia, Kerohanian islam berasal dari kata 

“Rohani” yang mendapat awalan ke- dan akhiran –an yang berarti 

hal – hal tentang rohani, dan “islam” adalah mengikrarkan dengan 

lidah (ucapan), membenarkan dalam hati serta mengerjakan dengan 

sempurna oleh anggota tubuh dan menyerahkan diri kepada Allah 

SWT dalam segala ketetapannya.
12

 

Menurut Avuan Muhammad Rizki, bahwa Rohani Islami 

(Rohis) merupakan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat, 

terdapat beberapa program seperti bidang seni (menulis, musik 

islami), bidang akademik, bidang sosial dan berbagai aktifitas 

lainnya guna ikut serta untuk melahirkan generasi yang berkahlak, 

intelektual dan berkualitas.
13

 

Dalam pengertian diatas dijelaskan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler rohani islam merupakan suatu kegiatan tambahan 

diluar jam pelajaran di sekolah sebagai penunjang untuk menjadikan 

siswa cersdas, berprestasi, kreatif, inovatif, mandiri, menumbuhkan 

rasa kepedulian yang tinggi, serta menjadikan siswa menjadi insan 

yang bermoral dan berakhlakul karimah. 

Ekstrakurikuler Rohis merupakan salah satu wadah organisasi 

yang bersifat kesiswaan yang berbasis keagamaan dan menjadikan 

rohis sebagai ektrakurikuler  memiliki peran yang cukup penting 

didalam sekolah. Peserta didik yang mayoritasnya merupakan 

                                                       
11  Rohmat Mulyana,  Mengartikulasikan  Pendidikan  Nilai, (Bandung : Alfabeta, 

2011), h.211  
12 Ali Noer ,Opcit, h.26. 
13 Muhamad  Avuan Rizki dan Rekha Rakhmawati, Rohis dari Dua Perspekti,.( 

Sukabumi: CV Jejak.2018) h.16.  
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seorang muslim diharapkan mampu menyelaraskan kehidupan dunia 

dan akhirat. Dan peserta didik mampu mengimplementasikan atau 

mengamalkan nilai-nilai islam tersebut dalam setiap tindakan dan 

perbuatan dalam kehidupan sehari-hari baik itu di lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

Keberadaan ekstrakurikuler keagamaan disekolah dapat 

mendukung tercapainya tujuan dasar pendidikan agama. Kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan dapat menjadi sarana bagi peserta didik 

dalam mengembangkan ilmu agama yang didapat melalui 

pembelajaran agama di dalam kelas. Kegiatan tersebut bisa berupa 

pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan peserta didik 

dibidang pendidikan agama islam agar bisa menjadi generasi yang 

beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.  

Dimana hal tersebut bisa dilihat dari perilaku sehari-hari, cara 

bersosialisasi dan kemauan untuk belajar materi yang berkaitan 

dengan agama islam.
14

   

 

2. Dasar Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) 

Proses belajar-mengajar pendidikan agama Islam disekolah 

umum terbagi menjadi dua, yaitu proses belajar intrakurikulier dan 

proses belajar ekstra kurikuler. Untuk kegiatan intra kurikuler waktu 

proses 2 jam pelajaran 2x45 menit dengan kurikulum yang sudah 

disusun oleh Departemen Agama sedangkan untuk pengajaran 

ekstrakurikuler dilakukan diluar jam sekolah atau pada jam-jam 

ekstra yang difasilitasi sekolah.  

Secara yuridis, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler 

memiliki landasan hukum yang kuat karena diatur dalam surat 

                                                       
14 Akmal Ferdiansyah , “Ekstrakurikuler Rohis Dalam Pengaruhnya Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan”, Vol.4No.2, 2019, h.91.  



Keputusan menteri( Kepmen) yang harus dilaksanakan oleh sekolah 

dan madrasah. Salah satu keputusan menteri yang mengatur kegiatan 

ekstrakurikuler adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 

no.125/U/2002 tentang kalender pendidikan dan jumlah belajar 

efektif di sekolah.15 Kegiatan pengajaran ini biasanya melalui 

organisasi ekstra keagamaan yang ada di sekolah umum disebut 

ROHIS (Rohani Islam).  

Kekurang berhasilan pendidikan agama di SMA di pandang telah 

mengakibatkan:  

a. Sedikitnya siswa-siswi SMA yang dapat membaca dan 

memahami  Alqur’an   dengan benar. 

b. Rendahnya minat peserta didik untuk mempelajari ilmu-ilmu 

agama Islam. 

c. Banyak peserta didik memiliki akhlak yang kurang baik. 

d. Banyak peserta didik yang  ibadah shalatnya masih kurang baik.  

e. Pergaulan kurang sehat yang terjadi di lingkungan sekolah dan 

timbulnya masalah yang sangat memprihatinkan ialah terjadinya 

penurunan kualitas pengetahuan mengenai agama islam yang 

sebagaimana mesti pengetahuan mengenai agama merupakan 

pondasi atau landasan ilmu bagi mereka.   

 Indeks keberhasilan seseorang mendapatkan pengetahuan 

semata- mata disebakan bukan karena hanya seseorang guru 

mengajarkan mengajarkan ilmu melalui pendekatan formalitas yang 

dimana seorang guru hanya memberikan ilmu pengetahuan agama 

kepada siswa-siswanya. Pendidikan dengan menggunakan 

pendekatan formalitas dianggap kurang efektif, maka seorang guru 

harus menggunakan pendekatan yang dimana proses tersebut dapat 

                                                       
15 Ibid, h.211 
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menarik minat siswa untuk menerima ilmu pengetahuan, diantaranya 

pendekatan emosional, pendekatan moral dan pendekatan hati.  

 Pada dasarnya pendidikan agama merupakan usaha dalam 

membentuk manusia yang memiliki pengetahuan yang luas serta 

memiliki akhlak yang baik. Keberhasilan pendidikan agama dapat di 

ketahui dan dilihat dari perubahan sikap dari peserta didik. Tentunya 

dalam tahap pendidikan melalui proses secara bertahap dan 

memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan dukungan 

dari keluarga, sekolah dan juga masyarakat.  

 Maka dari itu dalam pengembangannya, proses belajar yang 

dilakukan oleh ekstrakrurikuler rohani islam (rohis) tentunya 

menggunakan program-program kegiatan  yang dapat menjadi 

sarana belajar yang sangat menyenangkan dan mampu menarik 

perhatian peserta didik. 

 

3. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dikembangkan dalam ragam cara 

dan isi. Penyelenggaraan kegiatan yang memberikan kesempatan luas 

kepada pihak sekolah, pada gilirannya menuntut kepala sekolah guru 

siswa dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk secara 

kreatif merancang  sejumlah kegiatan sebagai muatan kegiatan 

ekstrakurikuler.
16

 

 Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ekstrakurikuler rohani 

islam merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 

sekolah dalam meningkatkan wawasan atau pengetahuan agama 

islam, membentuk pribadi yang islami, meningkatkan pelaksanaan 

ibadah untuk peserta didik dan sebagai penunjang pendidikan agama 

                                                       
16 Ibid, h.215 



islam yang dilakukan oleh sekolah. Adapun tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler Rohani Islam sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengetahuan agama siswa. 

2. Meningkatkan pelaksanaan ibadah siswa. 

3. Mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan keterampilan 

dalam upaya pembinaan  pribadi. 

4. Memiliki akhlakul karimah 

 

4. Ruang Lingkup Ekstakurikuler Rohani Islam 

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT  

b. Pemahaman terhadap agama sehingga mampu mengembangkan 

dirinya sesuai norma agama serta mampu mengamalkannya. 

c. Pengembangkan potensi dan bakat  

d. Keterampilan membaca Alquran 

e. Keterampilan dalam berorganisasi 

f. Peningkatan kualitas akhlak islami 

g. Peningkatan kulaitas pelaksanaan ibadah 

h. Keterampilan di bidang sosial dalam melihat persoalan-

persoalan sosial keagamaan sehingga menjadi insan yang 

proaktif terhadap permasalahan sosial dan dakwah Islamiah
17

 

 

5. Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam 

a. Kegiatan Harian 

1) Membaca Dzikir Alma’tsurat 

2) Membaca surah Yasin 

b. Kegiatan Mingguan 

1) Kelas mentoring (BBQ) 

2) Bersih- bersih Masjid 

                                                       
17 Nurul Fuadi, Peran Forum Rohis Maros (Foros Maros) Terhadap Pengembangan 

Dakwah  Jurnal Ilmiah Resourse UMI, Vol. 16 No. 2 , 2019, h.150   
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3) Rapat pimpinan 

c. Kegiatan Bulanan 

1) Olahraga bersama 

2) Pelatihan Belajar Efektif 

4) Pembuatan Mading 

d. Kegiatan Tahunan 

1) Open House 

2) Diklat 

3) Buka puasa bersama anak yatim 

4) Lomba bernuansa islami 

5) Milad Rohis 

6) Rohis Award 

7) Penyembelihan hewan qurban 

8) Maulid nabi Muhammad 

9) Isra’Mi’raj 

10) Pesantren Kilat
18

 

 

6. Kontribusi Ekstrakurikuler Rohani Islam 

Dalam setiap penyelenggraan ekstrakurikuler baik yang bersifat 

akademik maupun non akademik memiliki peran atau kontribusi 

dalam peningkatakan kualitas diri. Sesuai dengan Surat Keputusan 

(SK) Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Ekstrakulikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 

sekolah, dinyatakan bahwa ekstrakurikuler rohis merupakan salah 

satu jenis kegiatan ekstrakulikuler PAI di sekolah dalam kegiatannya 

terdapat: pesantren kilat, pembiasaan akhlak mulia, tuntas baca tulis 

Al-Qur’an ibadah ramadhan, wisata rohani, peringatan hari besar 

                                                       
18 Program Kerja Rohis SMA Negeri 1 Gedong Tataan  



Islam, dan pekan keterampilan dan seni PAI.
19

 Pengembangan 

kegiatan ekstrakulikuler pilihan di sekolah dapat dilakukan melalui 

tahapan:  

a) Analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

kegiatan. 

b) Identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik.  

c) Menetapkan bentuk kegiatan ekstrakulikuler. 

d) Mengupayakan sumber daya (pelatih/instruktur). 

e) Menyusun program kegiatan 

 

B. Pelaksanaan Ibadah Shalat 

1. Pengertian Pelaksanaan Ibadah Shalat 

 Menurut Imam Ibnu Katsir ibadah adalah suatu praktik 

dengan mengumpulkan rasa cinta, tunduk dan takut kepada Allah.
20

 

 Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ibadah ialah suatu praktik 

ibadah dengan jasmani dan rohani dalam rangka melaksanakan 

semua perintah Allah dengan landasan syariat islam yang benar.
21

 

 Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala yang 

dicintai Allah dan diridhai-Nya berupa ucapan-ucapan dan amal 

perbuatan yang zhahir maupun yang bathin. Dalam logika islam, 

semua sisi kehidupan baik dari perkataan maupun perbuatan yang 

dilakukan manusia adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah.
22

 

Dari uraian diatas menggabungkan pengertian pelaksanaan 

dan pengertian ibadah, maka pengertian pelaksanaan ibadah yakni 

perbuatan yang dilakukan seorang hamba sebagai usaha 

menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan 

                                                       
19 Ibid, h.152  
20 Teungku.M Hasbie Hasbi Ash Shiddieqy, Kuliah  Ibadah, (Semarang : PT Pustaka 

Rizki Putra, 2011), h.7  
21 Sulaiman  Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo ,2016), h.68  
22 Fathi Yakan, Apa Bentuk Komitmen Saya Kepada Islam, ( Jakarta: Al-I’tishom 

Cahaya Umat,2018),  h.18 
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taat melaksanakan segala perintah dan anjurannya serta menjauhi 

segala larangannya. Ibadah dapat diartikan sebagai ketaatan kepada 

Allah. Dengan demikian, orientasi kehidupan manusia sebagai 

hamba Allah yang semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah 

SWT.
23

  

 Shalat secara bahasa adalah doa. Secara istilah shalat adalah 

suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-

perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.
24

 

 Dari pengertian diatas bahwa ibadah shalat adalah suatu 

bentuk penghambaan yang dilakukan oleh manusia kepada sang 

pencipta (Allah SWT). Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah 

ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Alquran 

                        

Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al An‟am : 162)25 

 

Ibadah Shalat merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang 

wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baligh. Shalat juga 

merupakan perintah langsung dari Allah kepada umat nabi 

Muhammad SAW melalui sebuah peristiwa yang kita kenal dengan 

peristiwa Isra Mi‟raj. Shalat yang wajib dilaksanakan oleh umat 

muslim ada lima waktu yaitu : (subuh, dzuhur, ashar magrib, isya) 

dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. 

                                                       
23

 Abdul Hamid, Fiqih Ibadah, (Bandung:CV Pustaka Setia,2015), h.63 
24 Departemen Pendidikan Nasional, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Houve,2003), h.207 
25

Aqsa, Al-Qur‟an dan Terjemah Departemen Agama RI ,(Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2012)  , h.150. 



 

2. Dasar Hukum Ibadah Shalat 

Dasar hukum pelaksanaan ibadah shalat telah ditetapkan dalam 

alquran dan hadits. Banyak sekali ayat alquran maupun hadits yang 

membicarakan pentingnya melaksanakan ibadah shalat, antara lain: 

                          

           

 Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah 

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan. (QS. Al Hajj : 77)26 

 

                          

                            

 

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 ibadat-

ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 

Al Ankabut : 45)27 

3                  

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

orang-orang yang ruku'(QS. Al Baqarah : 43)28
. 

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

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

yang tunduk. 

                                                       
26

 Ibid, h.341. 
27

 Ibid, h.401. 
28

 Ibid, h.7. 
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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. (Q.S: An-

Nisa:103)29 

                           

Artinya : Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan 

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-

orang yang khusyu', (Q.S Al Baqarah : 45)30
 

                          

                  

 Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan 

apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan  mendapat 

pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa 

yang kamu kerjakan. (Q.S Al Baqarah: 110)31 

                            

                             

                                                       
29 Ibid, h.95. 
30 Ibid, h.7. 
31 Ibid,h.17. 



Artinya : Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan 

Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang 

Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan 

serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang 

mendapat tempat kesudahan (yang baik), (Q.S Ar Rad : 22)32
 

 

                             

  Artinya : Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al kitab 

(Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala) karena 

Sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

Mengadakan perbaikan. (Q.S Al A‟raf : 170)33 

                          

                        

  

Artinya :. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: 

"Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki 

yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-

terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual 

beli dan persahabatan. ( Q.S Ibrahim : 31)
34

 

 

ْسََلُم 
ِ
َ بُِِنَ إْْل ُ ػَوَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ إَّللَّ ُ َغْْنَُما قَاَل قَاَل َرُسوُل إَّللَّ َر َرِِضَ إَّللَّ َغْن إْبِن ُُعَ

 ِ ًدإ َرُسوُل إَّللَّ ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ ْلَّ إَّللَّ
ِ
ََلَ إ
ِ
ٍس َشهَاَدِة َأْن َْل إ ََكِة  ػَََّل ََخْ يَتاِء إمزَّ

ِ
ََلِة َوإ قَاِم إمصَّ

ِ
َوإ

 َوإمَْحّجِ َوَصْوِم َرَمَضانَ 

 

                                                       
32 Ibid, h.252. 
33 Ibid, h.172. 
34 Ibid, h.259. 
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Umar bin Khattab ra berkata, Rasulullah bersabda, Islam dibangun 

atas lima (pondasi): persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, 

Melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah, dan 

puasa dibulan ramadhan. (HR.Bukhari dan Muslim).35 

Kesimpulan dari penjelasan beberapa ayat dalam alquran dan 

juga hadits, bahwa ibadah shalat merupakan ibadah pokok yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap muslim. Bila seorang muslim tidak 

mengerjakan, maka Allah akan memberikan hukuman kepada orang 

yang tidak melaksanakan ibadah shalat. 

 

3. Tata Cara Ibadah Shalat 

a. Syarat wajib dan sah shalat 

1) Syarat wajib shalat 

a) Islam 

Shalat masuk dalam salah satu rukun islam. Orang yang 

sudah beragama islam mempunyai kewajiban untuk 

menunaikan ibadah shalat. Orang yang bukan beragama 

islam tidak diwajibkan shalat, berarti ia tidak dituntut untuk 

mengerjakan shalat hingga ia masuk islam. Seseorang yang 

tidak beragama atau masuk islam bila mengerjakan shalat, 

maka shalat seseorang tersebut tidak sah.36 

b) Baligh  

Baligh meruapakan batas kedewasaan seseorang yang 

menjadi acuan bagi setiap muslim untuk melaksanakan 

ibadah shalat. 

                                                       
35  Mustafa Dieb Al-Bugha,  Alwafi Menyelami makna hasits 40 Rasulullah ,( 

Jakarta:Al I’tishom , 2012). H 40  
36 Sulaiman Rasyid, Op.cit, h. 64 



Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda 

yaitu :Cukup berumur lima belas tahun, Keluar mani (bagi 

laki-laki),Sudah haid (bagi perempuan). 

c) Berakal 

Maksud berakal disini adalah seorang muslim saat 

melaksanakan ibadah shalat dalam keadaan sadar. Bagi 

seorang muslim yang sudah hilang akal atau gila maka tidak 

wajib baginya untuk melaksanakan shalat. 

2) Syarat sah shalat 

a) Masuk waktu shalat 

Hal ini berdasarkan firman Allah : 

                     

                        

             

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.37 

 

b) Menutup aurat 

Seorang muslim juga diwajibkan untuk mengenakan 

pakaian yang menutup aurat ketika shalat.  

Bagi laki-laki, auratnya yang wajib untuk ditutup ialah 

mulai dari lutut hingga pusar. Sedangkan bagi wanita, aurat 

                                                       
37 Aqsa, Op.cit, h. 95  
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yang wajib ditutup ialah seluruh anggota tubuh kecuali 

wajah dan telapak tangan.38  

 

c) Suci dari hadast 

Dalam melaksanakan shalat, hendaknya seorang muslim 

harus dalam keadaan suci dari hadats, baik hadats besar 

maupun hadast kecil. Jika seorang muslim melaksanakan 

shalat dalam keadaan berhadats, maka shalatnya tidak sah  

 

d) Suci dari najis 

Shalat seorang muslim tidak sah ditunaikan jika tedapat 

najis yang menempel pada anggota badan, pakain ataupun 

tempat shalat. Maka dari itu hendaknya seorang sebelum 

melaksanakan shalat maka ia harus harus membersihkan 

badan, bersih pakaiannya dan bersih tempat shalatnya.  

 

e) Menghadap kiblat 

                             

                 

                            

           

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah 

ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke 

kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil 

Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu 

ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan 

Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang 

mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah 

                                                       
38 Ahmad Hatta, Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 

2013) h. 78 



benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari 

apa yang mereka kerjakan.39 

 

Maksud dari kaliamt menengadah ke langit ialah Nabi 

Muhammad SAW sering melihat ke langit mendoa dan 

menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau 

menghadap ke Baitullah. 

b. Rukun Shalat 

1) Berdiri tegak bila mampu  

2) Niat  

3) Takbiratul ikram 

4) Membaca alfatihah  

5) Ruku’ dengan thuma’ninah  

6) Iktidal dengan thuma’ninah 

7) Sujud dengan thuma’ninah 

8) Duduk diantara dua sujud dengan thuma’ninah 

9) Duduk tasyahud akhir dengan thuma’ninah 

10)  Membaca doa tasyahud 

11)  Shalawat nabi 

12)  Salam  

13)  Tertib dan berurutan dalam melaksanakan rukun-rukun shalat. 

Apabila ada salah satu rukun ini dahulukan atau tidak 

dilakukan, maka shalat nya dianggap tidak sah.
40

 

Thuma’ninah bermakna tenang, tidak terburu/tergesa-gesa atau 

terlalu lambat . 

c. Tata Cara Melaksanakan Shalat 

1) Sebelum melaksanakan shalat terlebih dahulu berwudhu agar suci 

dari najis 

                                                       
39 Aqsa, Op.cit, h. 22. 
40 Achmad Sunarto, Tuntutan Shalat-Shalat Sunah, ( Jakarta : Setia Kawan,2016), 

h.63 
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2) Seorang muslim yang akan melaksanakan shalat hendaklah berdiri 

tegak setelah masuk waktu shalat dalam keadaan suci dan menutup 

aurat. 

3) Berniat untuk shalat 

a Niat sholat subuh  

ِ ثََؼلَ  ْبِح َر ْلَؼَتىِْن ُمْستَِبَل إمِْقْبََلِ َإَدإًء َّلِلَّ  ُإ َصِِلّ فَْر ُض إمصُّ
 

Latin: “Usholli Fardlon Shubhi Rok‟ataini Mustaqbilal Qiblati 

Adaa-an Lillahi ta‟aala” 

 

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat, 

sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala” 

 

a) Niat Sholat Dzuhur 

هِْر َأْربَعَ  ْ فَْرَض إمظُّ َتْقِبَل إمِْقْبََلِ َأَدإًء هلل ثََؼَل  ُإَصِِلّ َرَلؼَاٍت ُمس ْ  
Latin: “Usholli Fardlon dhuhri Arba‟a Rok‟aataim 

Mustaqbilal Qiblati Adaa-an Lillahi ta‟aala” 

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu dhuhur 4 rakaat, 

sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala” 

 

b) Niat Sholat Ashar 

َتْقِبَل إمِْقْبََلِ َأَدإًء هلل ثََؼاََل  َأْربََع َرَلؼَاٍت ُمس ْ  ُأَصَِّلّ فَْرَض إمَؼْْصِ

Latin: “Usholli Fardlol Ashri Arba‟a Roka‟aataim Mustaqbilal 

Qiblati Adaa-an Lillahi ta‟aala” 

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu ashar 4 rakaat, 

sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala” 

 

c) Niat Sholat Maghrib 

َتْقِبَل إمِْقْبََلِ َأَدإًء هلل ثََؼالَ   ُأَصَِّلّ فَْرَض إملَْغِرِب ثَََلَث َرَلؼَاٍت ُمس ْ



Latin: “Usholli Fardlol Maghribi Tsalaatsa Roka‟aataim 

Mustaqbilal Qiblati Adaa-an Lillahi ta‟aala” 

 

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat, 

sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala” 

 

d) Niat Sholat Isya 

َتْقِبَل إمِْقْبََلِ َأَدإًء هلل  ثََؼاََل ُأَصَِّلّ فَْرَض إمِؼَشاء َِأْربََع َرَلؼَاٍت ُمس ْ  

Latin: “Usholli Fardlol I‟syaa-i Arba‟a Roka‟aataim 

Mustaqbilal Qiblati Adaa-an Lillahi ta‟aala” 

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat, sambil 

menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala” 

   

4) Melakukan takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar sambil 

mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. 

5) Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri diatas dada 

6) Membaca doa iftitah  

ْبَحاَن هللا بُْكَر ًة َو َأِصْيًل . إِ  إ َو س ُ ِ َلِثْْيً إ َو إمَْحْمٌد َّلِلَّ ُت َإ هلُل إْلََبُ َلِبْْيً ْ ْ َو َّجَّ ِِنّ

نَّ 
ِ
َمَو إِت َوإأَلْرِض َحِنْيًفا ُمْسِوًما َوَما َإََن ِمَن إمٌْمْْشِ ِلْْيَ إ ْي فََطَر إمسَّ ِ يَ  ِنَّلَّ َوَّْجِ

ِ َرّبِ إمَْؼوَِمْْيَ َْلََشِيَْك ََلُ َوِبَذ ِِلَ ُأِمْرُت َوَإََن ِمَن  َصََلِِت َووُُسِِك َو َمْحَياَي َوَمَماِت َّلِلَّ

 ِومْْيَ إمُْمْس 

Allaahu akbaru Kabiraa Walhamdulillaahi Katsiiraa, Wa 

Subhaanallaahi Bukratan Wa‟ashiilaa, Innii Wajjahtu Wajhiya 

Lilladzii Fatharas Samaawaati Wal Ardha Haniifan Musliman 

Wamaa Anaa Minal Musyrikiin. Inna Shalaatii Wa Nusukii Wa 

Mahyaaya Wa Mamaatii Lillaahi Rabbil „Aalamiina. Laa 

Syariikalahu Wa Bidzaalika Umirtu Wa Ana Minal Muslimiin.” 
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7) Membaca surat Al Fatihah. 

                    

                        

                        

                        

 

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. 

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

4. Yang menguasai di hari Pembalasan. 

5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada 

Engkaulah Kami meminta pertolongan. 

6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, 

7. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada 

mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula 

jalan) mereka yang sesat. 
 

8) Membaca surah atau ayat dalam Alquran pada rakaat pertama dan 

kedua 

9) Melakukan Ruku’ yaitu menundukkan badan hingga punggungnya 

lurus mendatar dan kedua tangan memegang kedua lutut. 

Doa ketika Ruku’ dibaca 3x 

 ُسْبَحبنَ  َربَِّى  ْلَعِظيمِ  َوبَِحْمِدي 

 “Subhaana robbiyal „adhiimi wabihamdih.” 

 

10)  Melakukan I’tidal yaitu bangkit dari ruku’ 

Doa ketika iktidal 

َمَواتِ  َوِمْلءَ  َواألَْرضِ  َوِمْلءَ  َمب ِشْئتَ  ِمهْ  َشْىء   بَْعدُ          َربَّىَب لَكَ  اْلَحْمدُ  ِمْلءَ  السَّ



“Rabbanaa Lakal Hamdu Mil‟us Samaawati Wa Mil‟ul Ardhi Wa 

Mil „Umaasyi‟ta Min Syai‟in Ba‟du. 

11)  Melakukan sujud. Sujud Adalah meletakkan tujuh anggota yaitu 

wajah (kening atau hidung), dua telapak tangan, dua lutut, serta dua 

ujung kaki. 

Doa ketika sujud’ dibaca 3x 

 ُسْبَحبنَ  َربَِّى  اأْلَْعلَى َوبَِحْمِدي        

 “Subhaana robbiyal „a‟la wabihamdih.” 

 

12)  Melakukan duduk diantara dua sujud 

 َواْرَحْمىِيْ  َواْجبُْروِيْ  َواْرفَْعىِيْ  َواْرُزْقىِيْ  َواْهِدوِيْ  َوَعبفِىِيْ  َواْعفُ  َعىِّيْ            

 َرةِّ  اْغفِرْ  لِيْ 

“Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa‟nii warzuqnii wahdinii wa 

„aafinii wa‟fu „annii.” 

 

 

13)  Melakukan sujud yang kedua 

14)  Jika shalat itu termasuk shalat yang lebih dari dua rakaat, maka 

membaca tasyahud awal. 

15)  Kemudian melakukan duduk tasyahud akhir dengan cara tawaruk. 

Tawaruk yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan 

meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan, kemudian 

mendudukkan pantat dilantai serta meletakkan kedua tanagn diatas 

paha.41  

Disyariatkan mengacungkan jari telunjuk sebelah kanan saat duduk 

tasyahud awal ataupun akhir. 

16)  Kemudian membaca doa tasyahud akhir 

                                                       
41 Al-Allamah Abdullah Al-Jibrin, Tuntunan Shalat Menurut Alquran Dan As-Sunah, 

h.67  
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Doa tasyahud akhir  

ُة هلِل َوبَ  َا منَِِّبُ َوَرْْحَ ََلُما ػَوَْيَك َإهُّيُّ ِ َإمسَّ َباُت َّلِلَّ ّيِ وََوإُت إمطٌّ َياُت ْإملَُباَرََكُت إمصَّ ِ َرَلٌة َإَّتَّ

وَُما ػَوَْينَا َوػَََّل ِغَبِد هللِا  ًدإ إمسَّ ْلَّ هلُل َوَإْشهَُد َإنَّ ٌمَحمَّ
ِ
ََلَ إ

ِ
. َإْشهٌَد َإْن َْل إ اِمِحْْيَ إمصَّ

ُد, مََكَ َصوَّْيَت ػَََّل  ِد ْيَن ٌمَحمَّ ّيِ ُد َوػَََّل َإِل ش َ ِد ْيَن ٌمَحمَّ ّيِ ا َصَّلَّ ػََل ش َ َّهُمَّ َرُسْوٌل هللُا. إم

ِد ْيَن إِ  ّيِ ِد ْيَن ِإْبَرِهْْيَ َوػَََّل َإِل ش َ ّيِ ُد َوػَََّل َإِل ش َ ِد ْيَن ٌمَحمَّ ّيِ , َوََبِرْك َصَّلَّ ػََل ش َ ْبَرِهْْيَ

يْ  ََّك َْحِ , ِإه ِد ْيَن ِإْبَرِهْْيَ ّيِ ِد ْيَن ِإْبَرِهْْيَ َوػَََّل َإِل ش َ ّيِ ُد, مََكَ ََبَرْلَت ػَََّل ش َ ِد ْيَن ٌمَحمَّ ّيِ ٌد ش َ

 َمِجْيٌد .

 “ At tahiyyaatul mubaarokaatush sholawaatuth thoyyibaat lillah. 

Assalaamu „alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa 

barokaatuh. Assalaamu „alainaa wa „alaa „ibaadillahish sholihiin. 

Asyhadu alla ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan 

„abduhu wa rasulullah. “Allahumma sholli „ala Muhammad wa 

„ala aali sayyidina Muhammad, kamaa shollaita „ala Ibroohim wa 

„ala aali sayyidina Ibrohim, wa baarik „ala Muhammad wa „ala 

aali sayyidina Muhammad,  kamaa baarokta „ala Ibrohim wa „ala 

aali sayyidina Ibrohimm,  innaka hamidun majidun. 

 

17)  Membaca salam sambil menoleh kanan terlebih dahulu, setelah itu 

menoleh ke kiri  

18)  Tertib (dilaksanakan sesuai dengan urutannya) 

 

 

 

4. Tujuan Ibadah Shalat  

Tujuan dari ibadah shalat itu sendiri Adalah bentuk pengakuan 

hati yang dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah SWT dan 

pernyataan patuh dan tunduk atas kebesaran Allah SWT. Selain itu 

shalat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. 



Disamping itu shalat merupakan sebuah pembeda antara seorang 

muslim dan seorang kafir. 

Shalat tidak hanya sebagai perwujudan rasa syukur seorang 

muslim atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tetapi  

dengan seorang muslim melaksanakan shalat maka akan terjalin 

hubungan yang baik antara Allah dan makhluk ciptaannya.  

Shalat yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan dengan 

penuh pengharapan ridha dari Allah SWT akan membetuk seorang 

menjadi muslim yang berkahlakul karimah.42 

 

5. Hikmah Dari Pelaksanaan Ibadah Shalat 

a. Mendekatkan diri kepada Allah SWT 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT dan sebagaimana 

kewajiban dari setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yaitu 

adalah beribadah kepada Allah SWT. 

 Ibadah shalat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk 

dilaksanakan oleh umat manusia yang beragama islam. Dengan 

melaksanakan ibadah shalat, maka akan mendekatkan manusia 

kepada Allah SWT. Hal ini disampaikan oleh Allah melalui 

firmannya yang terdapat dalam Alquran. 

                               

Artinya: Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang 

hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingat aku. (Q.S Thaha: 14)43 

b. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 

Keimanan dan ketaqwaan seseorang bisa diukur dari perbuatan baik 

yang dilakukannya. Semain banyak seseorang berbuat baik, maka 

keimanan dan ketaqwaan seseorang dinilai bagus dan bila seseorang 

                                                       
42 Departemen Pendidikan Nasional , Op.cit, h.208 
43 Aqsa, Op.cit, h.313. 
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sedikit berbuat kebaikan, maka keimanan dan ketaqwaan seseorang 

itu dinilai kurang atau buruk. Dengan melaksanakan ibadah shalat, 

maka akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT. 

c. Menghilangkan rasa khawatir dan sedih 

Pada dasarnya manusia memilki rasa khawatir dan rasa sedih. Hal 

tersebut terjadi dikarenakan karena manusia merasa kecewa dan takut 

sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Seseorang bisa memilki 

rasa khawatir dan sedih yang berlebihanakan membuat hidupnya 

menjadi tidak baik. Dengan melaksanakan ibadah shalat, maka rasa 

khawatir dan sedih yang dimiliki manusia bisa hilangkan. Hal ini 

dijelaskan dalam firman Allah dalam Alquran sebagai berikut. 

                          

                       

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan 

amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 

mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al Baqarah : 

277)44 

d. Mendapatkan pahala dari Allah SWT 

Pahala merupakan ganjaran atau balasan yang baik Allah SWT atas 

perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia di dunia. Pahala yang 

diberikan oleh Allah SWT sangat berguna bagi manusia. Karena 

dengan memiliki pahala yang banyak, akan membawa manusia 

tersebut menuju ke syurga yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan.  

Sebaliknya bila manusia memperoleh dosa yang banyak, akan 

membawa manusia tersebut menuju ke neraka yang penuh dengan 

                                                       
44 Ibid, h..47.  



siksaan dan kesengsaraan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang 

terdapat dalam alquran sebagai berikut: 

                        

                       

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan 

amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 

mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al Baqarah : 

277)45 

 

e. Menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar 

Pada hakikatnya manusia memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang 

dimiliki manusia lebih mengarahkan manusia untuk melakukan 

perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dengan melaksanakan 

ibadah shalat maka akan membuat manusia untuk melakukan 

perbuatan tersebut. Hal ini diperkuat dalam firman Allah sebagai 

berikut. 

                          

                                

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 ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Ankabut : 45)46 

 

f. Allah akan memberikan ampunan dan rezeki 

                                                       
45 Ibid, h..47.  
46 Ibid, h.401. 
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Pada hakikatnya manusia senantiasa melakukan kesalahan dan dosa 

dalam hidupnya dan manusia juga membutuhkan rezeki untuk 

melangsungkan kehidupannya. Oleh sebab itu manusia membutuhkan 

ampunan dan rezeki dari Allah SWT. Ibadah shalat merupakan sarana 

manusia untuk mendapatkan ampunan dan rezeki dari Allah SWT. 

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam alquran 

sebagai berikut: 

                        

                           

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka.Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. 

mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi 

Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia. ( Q.S Al 

Anfal: 3-4)47
 

 

g. Menghilangkan rasa keluh dan kesah dalam diri  

Pada hakikatnya manusia bersifat berkeluh kesah. Sifat keluh kesah 

yang berlebihan akan membuat manusia menjadi hamba yang tidak 

pernah beryukur atas apa yang  didaptakan dan yang terjadi atau 

dialami dalam hidupnya.  

Dengan melaksanakan ibadah shalat, maka Allah SWT akan 

menghilangkan rasa keluh kesah dalam diri manusia. Hal ini 

dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:    

                           

                               

Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi 

kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, Dan apabila 

                                                       
47 Ibid, h.177. 



ia mendapat kebaikan ia Amat kikir, Kecuali orang-orang yang 

mengerjakan shalat, Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. 

(Q.S Al Maarij: 19-23)48 

 

h. Mendapatkan Rahmat dan Petunjuk dari Allah  

Manusia merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan rahmat 

dan petunjuk dari Allah SWT. Rahmat yang diberikan Allah akan 

memberikan keberkahan hidup manusia dan petunjuk dari Allah akan 

membuat manusia menuju jalan kebaikan. Dengan mengerjakan 

ibadah shalat maka Allah akan memberikan rahmat dan petunjuk-Nya 

kepada manusia. 

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam alquran 

sebagai berikut:  

                           

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah 

kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.(Q.S An Nur : 56)49 

 

                                                       
48 Ibid, h.569. 
49 Ibid, h.357. 
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