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ABSTRAK 

 

Peran Guru PAI untuk menghasilkan siswa berilmu dan 

berkarakter mulia harus sangan kuat terutama peran guru pendidikan 

agama Islam, harus lebih ekstra keras dalam mendidik, membimbing 

dan mengarahkan dari pada guru mata pelajaran lain guna 

menumbuhkan kesadaran jiwa keberagamaan siswa. atau sebagai 

stimulasi internal siswa dalam pengamalan ibadah shalat, karena peran 

guru PAI disini sangat diperlukan untuk membantu membimbing dan 

mengarahkan serta memberikan contoh untuk siswa-siswi untuk 

membangun kepribadian mereka, terutama pembinaan pengamalan 

shalat secara intensif sehingga siswa akan terbiasa dengan perilaku 

dan kebiasaan baik. Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan 

untuk mengadakan penelitian tentang “Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap pengamalan shalat zuhur peserta didik di SMP 

Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu.” 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

peran Guru Pendidikan Agama Islam terhadap pengamalan ibadah 

shalat fardu peserta didik SMP Yasmida Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu ? Dan Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengamalan ibadah shalat fardu peserta didik SMP Yasmida 

Ambarawa Kabupaten Pringsewu? Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa peran Guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap pengamalan ibadah shalat zuhur peserta didik 

SMP Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu yaitu guru sebagai 

pengajar, pembimbing, pengawas dan teladan. Selain itu guru 

Pendidikan Agama Islam berperan dalam memberikan motivasi, 

nasehat, membiasakan shalat berjamaah, menegakkan kedisiplinan, 

dan memberikan motivasi supaya peserta didik mengamalkan ibadah 

shalat. Faktor pendukung dalam pengamalan ibadah shalat fardu 

peserta didik adalah Sarana dan prasarana yang memadai. Pemberian 

motivasi Kepala sekolah memberi kepercayaan kepada Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan perannya sebagai guru 
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Pendidikan Agama Islam, sekolah mengeluarkan tata tertib yaitu 

menjalankan absensi kehadiran shalat, dan kerjasama antar 

ekstrakulikuler rohani islam yang menyiapkan wadah untuk peserta 

didik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor lingkungan, 

kurangnya kerja sama antara guru dan orang tua dalam pengamalan 

ibadah shalat zuhur peserta didik ketidakikut sertaan beberapa 

kelompok siswa dan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap 

pentingnya ibadah shalat. 

 

Kata kunci : Peran, Guru PAI, Ibadah, Shalat Zuhur. 
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MOTTO 

 

ۡيُکۡم َويَُعلُِّمُکُم  ۡنُکۡم يَۡتلُۡوا َعلَۡيُكۡم ٰاٰيتِنَا َويَُزكِّ َكَمآ اَۡرَسۡلنَا فِۡيُکۡم َرُسۡوًلا مِّ

ا لَۡم تَُكۡونُۡوا تَۡعلَُمۡونَ   )١٥١(البقرة (اۡلِكٰتَب َواۡلِحۡکَمتَ َويَُعلُِّمُكۡم مَّ
 

 

Artinya : 

“Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul 

(Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat 

Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-

Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum 

kamu ketahui.”. (QS. Al Baqarah (2):151).
1
 

 

 

                                                             
1 Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al Qur’an, AL Quran Dan 

Terjemahnya (Jakarta, 2020), h. 156. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal 

skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul 

skripsi ini. Judul skripsi yang dimaksud adalah “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Pengamalan Ibadah Shalat 

Fardu Peserta Didik SMP Yasmida Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu”. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan 

adalah : 

1. Peran  

Peran adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu 

usaha atau pekerjaan.
1
 Dapat dipahami bahwa definisi 

peran adalah peran adalah suatu sikap atau perilaku yang 

diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang 

terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam  

Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang 

melaksanakan kegiatan bimbingan pengajaran atau 

latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (menjadi muslim yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT).
2
 Dapat 

dimengerti bahwa definisi guru Pendidikan Agama Islam 

adalah seseorang yang bertugas mengajar, mendidik, 

membimbing serta orang yang memahami tingkat 

perkembangan intelektual siswa di sekolahan dan 

menanamkan ilmu ilmu pengetahuan agama Islam 

dengan tujuan menyiapkan kader- kader Islam yang 

mempunyai nilai-nilai keimanan. 

 

                                                             
1 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86. 
2 Dakir dan Sardimi, Pendidikan Islam & ESQ: Komparasi- Integratif 

Upaya Menuju Stadium Insan Kamil, (Semarang : Rasail Media Group, 2011), h. 31. 
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3. Pengamalan  

Pengamalan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan 

yang telah dirumuskan dan ditetapkan.
3
 Dapat dipahami 

pengamalan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 

dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus 

dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak 

lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan 

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang 

strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 

ditetapkan semula. 

4. Ibadah  

Ibadah adalah memiliki arti segala sesuatu yang 

dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap pencipta 

Nya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadaNya.
4
 

Jadi dapat dipahami pengertian ibadah adalah seluruh 

aktivitas muslim yang dilakukan dalam rangka taqarrub 

ilallâh (mendekatkan diri kepada Allah) dengan 

menyerahkan diri untuk sepenuhnya tunduk dan patuh, 

ikhlas semata karena Allah. 

5. Shalat zuhur 

Shalat salah satu salat dari salat lima waktu yang 

dilakukan setelah matahari tergelincir sampai menjelang 

petang.
5
 Dapat dimengerti bahwa shalat zuhur adalah 

merupakan ibadah yang dikerjakan pada siang hari, yang 

menjadi salah satu dari lima sholat wajib bagi umat 

muslim. 

                                                             
3 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 

2007), h. 627. 
4 H. E Hassan Saleh, (ed.), Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, 

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h 5. 
5 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algesindo, (Jakarta, Cet. 37, 

2004), h.53. 
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6. Peserta didik  

Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik 

maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan 

merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu 

bimbingan dari seorang pendidik.
6
 Jadi dapat dipahami 

peserta didik adalah sekumpulan orang yang masih 

memerlukan bimbingan dari orang lain agar mereka dapat 

memahami ilmu pengetahuan yang baru. Potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik tentu saja tidak akan bisa 

tumbuh secara optimal apabila mereka tidak 

mendapatkan bimbingan yang tepat. 

7. SMP (Sekolah Menengah Pertama)  

SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan 

pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
7
 

Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP 

memberikan penekanan peletakan pondasi dalam 

menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu 

menghadapi era yang semakin berat.  Menurut Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 

pasal 17 tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa 

pendidikan dasar terdiri dari SD (Sekolah 

Dasar)/sederajat dan SMP (Sekolah Menengah 

Pertama)/sederajat.
8
 

8. Yasmida  

Yasmida adalah salah satu satuan pendidikan dengan 

jenjang SMP di Ambarawa Kabupaten Pringsewu 

Provinsi Lampung. Dalam menjalankan kegiatannya, 

SMP YASMIDA berada di bawah naungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Yasmida adalah singkatan 

dari Yayasan Islam Miftahul Huda.
9
 

                                                             
6 Ramayulis, “Ilmu Pendidikan Islam” (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h 

133. 
7 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 pasal 17 

tentang pendidikan dasar 
8 Dokumentasi SMP Yasmida Pringsewu Tahun 2021. 
9 Dokumentasi SMP Yasmida Pringsewu Tahun 2021. 

https://data.sekolah-kita.net/jenjang/SMP
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu usaha guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap  pengamalan shalat zuhur 

yang dilakukan siswa SMP Yasmida Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu. 

B. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran untuk siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, di sekolah memerlukan bidang mata pelajaran 

tertentu yaitu pendidikan agama Islam sebagai sarana pelatihan 

dan pembelajaran. 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengarahan, atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan 

nasional. 

Tujuan pendidikan agama Islam bukanlah semata-mata 

untuk memenuhi kebutuhan intelektual saja, melainkan segi 

penghayatan juga pengamalan serta pengaplikasiannya dalam 

kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup. 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang 

dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk 

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah 

direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10

 

Pendidikan Agama Islam ialah proses mengubah tingkah 

laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, 

dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara 

pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan 

profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
11 

                                                             
10 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 13. 
11 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h.30. 
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Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah 

mempunyai peranan penting dalam menanamkan rasa taqwa 

kepada Allah Swt. Oleh karenanya, pembelajaran pendidikan 

agama Islam di sekolah tidak hanya diberikan berupa materi-

materi saja tetapi juga mengadakan praktik seperti shalat, 

mengaji, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan.
12

 

Dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam sangat 

penting bagi peserta didik dimana pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik sangat memerlukan tuntunan, 

bimbingan dan dorongan serta pengarahan agar anak dapat 

mengusai dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. 

Dengan demikian, pendidikan agama Islam sebagai mata 

pelajaran di sekolah umum mepunyai peran penting dalam 

menanamkan rasa taqwa kepada Allah SWT yang pada akhirnya 

dapat menimbulkan rasa keagamaan yang kuat dan melahirkan 

perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama yang diyakini, 

tentunya juga dengan melaksanakan ibadah secara sempurna 

sebagai bekal di akhirat. 

Inti ajaran Islam pada garis besarnya berisi aqidah (iman 

atau tauhid), syariah dan akhlak. Salah satu ibadah yang sangat 

penting ialah shalat. Shalat memiliki kedudukan yang sangat 

istimewa, baik dilihat dengan cara memperoleh perintahnya yang 

diperoleh secara langsung, kedudukan shalat itu sendiri dalam 

agama Islam maupun dampak atau faedahnya. Shalat merupakan 

kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan 

manusia, yakni hidup bahagia selamat di dunia dan akhirat. 

Tantangan yang dihadapi dalam pendidikan agama Islam 

adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan agama 

Islam. Bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan tentang 

agama, akan tetapi bagaimana mengarahkan peserta didik agar 

memiliki kwalitas iman, taqwa, dan akhlak mulia supaya mereka 

dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Manusia diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah 

kepadanNya. Ibadah secara intrinsik berarti pengabdian atau 

penghambaan diri kepada Allah di samping makna intrinsik 

                                                             
12 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 17. 
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ibadah dapat dilihat dari usaha pendidikan dan pengamalan 

pribadi dan kelompok ke arah komitmen padatingkah laku yang 

etis dan bermoral. 

Pengamalan dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau 

penerapan, Pengamalan ibadah dapat dilihat dari segi amaliyah 

seseorang pada setiap harinnya, meliputi aspek keagamaan yang 

dapat tercermin pada diri pribadinnyabaik dalam berfikir, 

bertingkah laku, berbicara dan bergaul dengan masyarakat. 

Begitu pula dalam pengamalan ibadah shalat dan 

kewajibankewajiban lain yang merupakan pengamalan dari 

ajaran Islam. ibadah merupakan hal pokok didalam Islam. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: 

 

جِ  ْۡ ۡوَس اِۡلَّ ِْيَۡعبُُدۡونَوَما َخَٓۡقُج ا  )٦٥اْرازياث  ـ (هَّ َواۡۡلِ
Artinya : 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. (QS. Adz Dzariyat 

(51):56).
13

 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan 

jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaNya. Ayat 

tersebut menerangkan bahwasanya manusia di ciptakan kecuali 

hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, ibadah disini 

bermacam-macam cara salah satunya shalat, shalat disini 

hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. 

Dalam ajaran Islam, ibadah shalat merupakan ibadah yang 

sangat penting perannya, baik untuk kehidupan di dunia maupun 

untuk kehidupan di akhirat nanti. Terutama ibadah shalat yang 

hukumnya wajib dilaksanakan setiap hari, yaitu ibadah shalat 

lima waktu yang telah ditentukan waktunya. 

Ibadah shalat mengandung makna penghambaan dan 

simbol ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sebab tidak 

semata-mata manusia diciptakan oleh Allah SWT, melainkan 

agar senantiasa taat dan patuh beribadah kepadaNya. 

                                                             
13Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al Qur’an, AL Quran Dan 

Terjemahnya (Jakarta, 2020), h. 410. 
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Peran Guru PAI untuk menghasilkan siswa berilmu dan 

berkarakter mulia harus sangan kuat terutama peran guru 

pendidikan agama Islam, harus lebih ekstra keras dalam 

mendidik, membimbing dan mengarahkan dari pada guru mata 

pelajaran lain guna menumbuhkan kesadaran jiwa keberagamaan 

siswa. atau sebagai stimulasi internal siswa dalam pengamalan 

ibadah shalat, karena peran guru PAI disini sangat diperlukan 

untuk membantu membimbing dan mengarahkan serta 

memberikan contoh untuk siswa-siswi untuk membangun 

kepribadian mereka, terutama pembinaan pengamalan shalat 

secara intensif sehingga siswa akan terbiasa dengan perilaku dan 

kebiasaan baik. Dari kebiasaan pengamalan shalat ini diharapkan 

akan memunculkan kesadaran siswa untuk melaksanakan ibadah 

shalat dengan baik sehingga siswa tidak hanya melaksanakan 

shalat jika disuruh, atau disekolah saja, tetapi melainkan dimana 

saja dia berada pada saat waktu shalat tiba. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswanya 

untuk turut serta melakukan shalat bersama-sama. Sebab dengan 

kebiasaan ini diharapkan siswa akan mengerti bahwa shalat itu 

merupakan keharusan bagi setiap orang Islam, bila dewasa kelak 

menjadi kebiasaan yang sudah berakar dalam kehidupannya 

sehinga menjadi tanggung jawab moral dalam melaksanakannya. 

Oleh karenanya, pembelajaran pendidikan agama Islam di 

sekolah tidak hanya berupa materi-materi saja tetapi juga 

mengadakan praktik jika ada keterkaitan dengan perbuatan 

ibadah, seperti shalat, puasa, mengaji, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan perbuatan dalam pendidikan agama Islam 

dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru Pendidikan Agama Islam SMP Yasmida Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu selalu senantiasa membiasakan peserta 

didik untuk melaksanakan ibadah shalat fardu, khususnya shalat 

zuhur yang harus dilaksanakan di sekolah. Ini dilakukan hanya 

untuk memotivasi peserta didik agar giat melaksanakan ibadah 

shalat fardu. Namun realitanya masih ada siswa yang tidak 

melaksanakan shalat zuhur atau meninggalkan shalat zuhur, 

sering menunda-nunda waktu shalat zuhur, bermain pada waktu 

shalat zuhur. Sehingga hal ini bisa dijadikan alasan mengapa 
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penulis ingin melakukan penelitian di SMP Yasmida Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu.
14

 

Pengamalan ibadah shalat siswa di SMP Yasmida 

Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang pengaplikasiannya di 

sekolah masih belum maksimal dan masih butuh bimbingan dari 

guru dan orang tua, hal ini di karenakan peran siswa di sekolah 

menjadi penting selain sebagai penerus juga adalah generasi yang 

akan mengisi berbagai posisi dalam masyarakat dimasa yang 

akan datang dan akan meneruskan kehidupan masyarakat bangsa 

dan negara di masa depan.
15

 

Pengamalan ibadah shalat siswa di SMP Yasmida 

Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang pengaplikasiannya di 

sekolah masih belum maksima karena beberapa faktor, 

kurangnya pengawasan yang ketat dan tempat ibadah yang kecil 

membuat shalat tidak dilakukan secara bersamaan seluruhnya, 

ada yang melaksanakan ibadah shalat dan ada yang tidak dengan 

alasan keterbatasan tempat untuk shalat, hal ini peneliti lakukan 

observasi langsung saat jam pelaksanaan ibadah shalat 

dilakukan.
16

 

Diperoleh informasi bahwa program shalat dhuhur 

berjamaah dapat membantu guru pendidikan agama Islam dalam 

pengaplikasian pengamalan shalat siswa , selain itu peran guru 

PAI disini sangat menekankan Pendidikan spiritual keagamaan 

siswa, dengan cara pengadaan praktek shalat, hafalan ayat-ayat 

pendek, bacaan shalat, praktek wudhu, praktek shalat wajib dan 

sunah serta kegiatan keagamaan lainya yang sudah berjalan di 

sekolah, Guru PAI diharapkan mampu membimbing siswa 

dengan baik dan terarah sesuai dengan ajaran-ajaran Agama 

Islam. 

Pihak sekolah sangat berharap kepada guru agama Islam 

mampu menumbuhkan dan menginternalisasikan ibadah shalat 

siswa tanpa harus di suruh dan serta ancaman di berikan 

                                                             
14 Hasil pra survey penulis dengan observasi di SMP Yasmida Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu, Tanggal 20 Januari 2022. 
15 Hasil pra survey penulis dengan observasi di SMP Yasmida Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu, Tanggal 24 Januari 2022. 
16 Hasil pra survey penulis dengan observasi di SMP Yasmida Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu, Tanggal 24 Januari 2022. 



 

 

 
 

9 

hukuman ketika mereka tidak melaksanakan ibadah tersebut. 

Siswa tidak hanya di beri pemahaman tetang hal yang dilarang 

dan boleh dilakukan namun bagaimana cara agar mereka mampu 

membiasakan diri untuk selalu melakukan hal-hal positif seperti 

ibadah shalat di manapun mereka berada tanpa di ingatkan 

ataupun di tegur. 

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian tentang “Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap pengamalan shalat zuhur peserta didik di SMP 

Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu.” 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang di atas, fokus penelitian 

dalam skripsi ini adalah peran Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pengamalan ibadah shalat zuhur peserta didik di SMP 

Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka sub fokus 

penelitian dalam skripsi ini adalah : 

a. Pengamalan shalat zuhur peserta didik di SMP 

Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 

b. Peran guru Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pengamalan ibadah shalat zuhur peserta didik di SMP 

Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 

c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam pengamalan ibadah 

shalat zuhur peserta didik SMP Yasmida Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

pengamalan ibadah shalat zuhur peserta didik SMP Yasmida 

Ambarawa Kabupaten Pringsewu ? 

2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat peran 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam pengamalan ibadah 

shalat zuhur peserta didik SMP Yasmida Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peran Guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap pengamalan ibadah shalat zuhur peserta didik SMP 

Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 

2. Untuk mengertahui faktor faktor pendukung dan penghambat 

peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam pengamalan 

ibadah shalat zuhur peserta didik SMP Yasmida Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat menjadi 

manfaat bagi peneliti khususnya serta bagi orang yang membaca 

pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 

diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan 

berkontribusi pada penelitian dan memberikan informasi 

bagi pendidik untuk menambah pengetahuan ilmiah 

mereka untuk melaksanakan kewajiban untuk 

meningkatkan dan mengaktifkan dengan menyediakan 

pendidikan agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan 

dibidang Tarbiyah dan Keguruan dan sebagai salah satu 

syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar 

S.Pd pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian Yuni Lianis, skripsi tahun 2020 yang berjudul 

“Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melaksankan Shalat 

Berjamaah di SMA N 7 Kota Bengkulu”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran guru pendidikan agama islam 

di SMA N 7 Kota Bengkulu ini dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa melaksanakan shalat sudah cukup baik 

dengan mengupayakan berbagai cara dengan melakukan 
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pembinaan agar siswanya mempunyai kesadaran 

terusmenerus melaksnakan shalat berjamaah khususnya di 

sekolah walaupun hanya ada beberapa siswa yang kurang 

disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah. 

2. Penelitian Nurullia Anggraini, Jurnal tahun 2019 yang 

berjudul “Peran Guru PAI Dalam Mendisiplinkan Shalat 

Berjamaah Peserta Didik di SMK Muhammadiyah 3 

Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru 

memberikan contoh (sebagai teladan yang baik), 

memberikan nasihat yang baik, memberikan hukuman, 

kerja sama yang baik antara guru PAI dan guru yang lain, 

peran guru PAI yang berjalan dengan baik, lokasi, dan 

waktu. Dengan diadakan shalat berjamaah di sekolah maka 

akan menjadikan siswa terbiasa melakukan shalat 

berjamaah di mana pun dengan tepat waktu. Kegiatan ini 

sangat baik dilaksanakan karena sesuai dengan kurikulum 

tentang shalat yang selanjutnya dapat mengaplikasikan 

kegiatan di sekolah maupun di rumah. Kegiatan shalat 

berjamaah tersebut dengan maksud untuk mendisiplinkan 

shalat berjamaah peserta didik. 

3. Penelitian Muslihun, jurnal tahun 2019 yang berjudul 

“Peran Guru PAI dan Budi Pekerti Dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Ibadah Shalat Berjamaah di SMPIT Al 

Hidayah Bogor”. Hasil dari penelitian mengungkapkan 

yaitu: Pertama, peran guru PAI dan budi pekerti dalam 

meningkatkan kedisiplinan ibadah shalat berjamaah 

membiasakan disiplin shalat berjamaah, seluruh guru ikut 

berperan, metode menyampaikan dan menasehati, guru 

melakukan evaluasi. Kedua, faktor-fator pendukungnya 

adalah (a) kesadaran yang tinggi; (b) kesehatan yang baik; 

(c) pengaruh teman yang baik; dan (d) masjid yang 

nyaman. Ketiga, faktor-faktor penghambatnya adalah (a) 

kesadaran yang rendah; (b) kesehatan yang buruk; dan (c) 

pengaruh negatif teman. Keempat, solusi mengatasi faktor-

faktor penghambat adalah solusi mengatasi factor 

penghambat (a) kesadaran yang rendah; (b) solusi 

mengatasi dari faktor penghambat kesehatan yang buruk; 
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dan (c) solusi mengatasi dari faktor penghambat pengaruh 

negatif teman. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 

di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Hakikatnya 

penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat 

deskriftif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasikan. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh. Sumber data diperoleh dari berbagai macam 

literatur. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu 

sebagai berikut :  

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu 

maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan , dan hasil pengujian. Dan 

sumber data yang didapat adalah dari hasil wawancara 

terhadap Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam, 

dan para siswa SMP Yasmida Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 
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(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder, 

umumnya berupa bukti,  catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang 

dipublikasikan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan 

mencatat tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak 

dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek 

penelitian. 
17

 

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan 

data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan atau lingkungan penelitian.
18

 

Observasi dapat dibedakan menjadi 2 tipe yaitu observasi 

partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan yaitu 

suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh 

observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan 

orang-orang yang akan diobservasi. Sedangkan observasi 

non partisipan, apabila observasi tidak ikut dalam 

kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah 

berkedudukan selaku pengamat.
19

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

observasi non partisipan. Observasi ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengamalan 

ibadah shalat dzuhur yang dilakukan di sekolah. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan di SMP Yasmida 

Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 

 

 

                                                             
17 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

Karya ilmiah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), h. 138. 
18 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Tindakan), (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 202. 
19 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

Karya ilmiah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), h. 140. 
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b. Interview atau wawancara 

Interview atau wawancara yaitu pengumpulan data 

mengenai pelaksanaan beribadah melalui wawancara 

secara langsung.
20

 Wawancara adalah metode 

pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu 

kepada seseorang responden, caranya adalah dengan 

bercakap-cakap secara tatap muka.
21

  

Wawancara merupakan salah satu teknik 

pegumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan 

secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat 

juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk untuk 

dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan 

alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya.
22

   

Wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara 

tak terstruktur.
23

 Wawancara terstruktur adalah sebuah 

prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai 

responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan 

ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh 

pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk 

yang terstandardisasi.
24

  

Wawancara semi-terstruktur adalah 

wawancara yang berlangsung mengacu pada satu 

rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan 

pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan 

oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung 

penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. 

Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti 

                                                             
20 Ibid., 145. 
21 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 105 
22 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : 

Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 58. 
23 Ibid., h. 60. 
24 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 109. 
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tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara 

yang dilakukan yaitu wawancara pada Kepala Sekolah, 

Guru Mata Pelajaran Agama Islam, dan para siswa SMP 

Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 

Tabel 1.1 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

No Responden Informasi Yang Diperoleh 

1 Kepala 

Sekolah  

 Kegiatan yang 

dilakukan untuk 

meningkatkan 

pengamalan shalat 

dzuhur siswa. 

 Program yang 

dijadikan andalan 

untuk meningkatkan 

pengamalan shalat 

dzuhur siswa. 

 Kinerja guru 

Pendidikan Agama 

Islam untuk 

meningkatkan 

pengamalan shalat 

dzuhur siswa. 

2 Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

 Peran guru 

Pendidikan Agama 

Islam untuk 

meningkatkan 

pengamalan shalat 

dzuhur siswa. 

 Pelaksanaan 

pengamalan dzuhur 

siswa di sekolah. 

 Strategi yang 
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diterapkan untuk 

meningkatkan 

pengamalan shalat 

dzuhur siswa. 

 Kesulitan dalam 

membimbing atau 

mengarahkan siswa 

untuk meningkatkan 

pengamalan shalat. 

3 Siswa  Pelaksanaan 

pengamalan ibadah 

shalat dzuhur di 

sekolah. 

 Penyebab rendahnya 

minat siswa dalam 

pengamalan ibadah 

shalat. 

 

 

c. Dokumentasi 

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, 

peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-

dokumen misalnya Visi dan Misi, struktur organisasi, 

keadaan geografi, keadaan sarana dan prasarana.
25

 

Adapun teknik dokumentasi merupakan cara 

mengumpulkan, menggali, mengkaji, dan mempelajari 

sumber-sumber tertulis yang telah terdokumentasikan 

baik berupa tulisan yaitu: makalah, laporan akhir, laporan 

penelitian, dokumen kurikulum, makalah, jurnal, 

klipping, media massa, maupun yang berbentuk suara 

yaitu: dalam bentuk rekaman suara, video, film, dan lain-

lain.
26

 

                                                             
25 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : 

Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 68 
26 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

Karya ilmiah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), h. 122 



 

 

 
 

17 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto 

bahwa penelitian yang dilakukan terhadap informasi 

yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, 

suara, tulisan, atau lain-lain, dalam bentuk rekaman biasa 

dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis 

isi (content analisys).27
 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi dengan maksud untuk 

memperkaya, mengembangkan dan menambah informasi 

guna memperkuat data-data yang diolah dan dijadikan 

hasil penelitian, dan lain-lain. 

4. Analisa Data 

Prosedur analisis data terhadap masalah lebih 

difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya 

(natural setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian 

(verstegen). Untuk memberikan gambaran data hasil 

penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut : 

a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk 

deskripsi yang terintegrasi.  

b. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan 

hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan 

interprestasi data untuk menjawab  masalah yang diteliti. 

Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan 

dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori. 

c. Tahap penyajian hasil penelitian 

Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang 

kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan 

untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan 

peneliti. 

  

                                                             
27 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 135 
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I. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan teori 

pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, teori ibadah shalat 

fardu, dan hipotesis. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang gambaran 

umum SMP Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan 

peran guru PAI dalam pengamalan ibdah shalat zuhur di SMP 

Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 

Bab IV Analisis penelitian berisi tentang analisa data dan 

pembahasan penelitian. 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan 

penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus 

ditingkatkan. 

 



 
 

 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang 

diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, 

baik itu dengan secara formal maupun informal. 

Terdapat juga yang mengatakan bahwa arti peran 

ialah suatu tindakan yang dilakukan individu atau 

sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa, dan 

merupakan suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan 

dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat.
28

 

Menurut Katz dan Kahn pengertian peran merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut di 

dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukan 

kedudukan dan juga karakter kepribadian tiap-tiap manusia 

yang menjalankannya.
29

 

Maka dapat dipahami bahwa peran merupakan sebuah 

pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan 

pada situasi tertentu. Persepsi tersebut berdasarkan 

interpretasi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana 

seharusnya kita dalam berperilaku. 

Suatu peran yang mencakup jika memenuhi tiga hal 

sebagai berikut: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

tempat atau posisi seseorang didalam masyarakat. Peran 

dalam arti ini mempunyai arti rangkaian atau peraturan-

                                                             
28 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam interaksi Edukatif, 

(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), h. 31. 
29 Moch. Yasyakur (2017). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Menanamkan Kedisiplinan Beribadah Shalat Lima Waktu. Edukasi Islami: Jurnal 
Pendidikan Islam, 05(09), h. 1201. 
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peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.  

b. Peran merupakan sesuatu konsep tentang apa yang 

dapat dilakukan bagi setiap individu dalam lingkungan 

masyarakat sebagai organisasi.  

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku bagi setiap 

individu yang penting bagi struktur sosial dilingkungan 

masyarakat.
30

 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Adams dan 

Dickey yang dikutip oleh Oemar Hamalik bahwa peran 

Guru dimasa modern adalah : 

a) Guru sebagai pengajar  

Guru bertugas menanamkan pengetahuan pada anak, 

menyampaikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, 

juga mengatur lingkungan sebaik-baiknya lalu 

menghubungkan dengan anak sehingga menjadi 

proses belajar. 

b) Guru sebagai pembimbing (teacher as counselor). 

Guru berusaha membimbing siswa agar dapat 

menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, 

membimbing siswa agar dapat mencapai dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, 

sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan 

berkembang sebagai individu yang mandiri dan 

produktif.  Siswa adalah individu yang unik. Artinya, 

tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara 

fisik mungkin individu memiliki kemiripan, akan 

tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik 

dalam bakat, minat, kemampuan dan sebagainya. Di 

samping itu setiap individu juga adalah makhluk yang 

sedang berkembang. Irama perkembangan mereka 

tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang 

menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. 

c) Guru sebagai pengawas. 

                                                             
30 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2012), h. 212-213. 



 

 

 
 

21 

Guru memantau dan mengawai sikap dan prilaku 

peserta didik dalam kegiatan dan pergaulan peserta 

didik sehari-hari disekolah sesuai tuntunan akhlakul 

karimah. 

d) Guru sebagai teladan. 

Setiap tenaga pendidik di lembaga pendidikan harus 

memiliki tiga hal yaitu competency, personality, dan 

religiosy. Competency menyangkut kemampuan 

dalam menjalankan tugas secara profesional yang 

meliputi kompetensi materi (subtansi), metodologi 

dan kompetensi sosial. Personality menyangkut 

integritas, komitmen dan dedikasi, sedangkan 

religiosity menyanmgkut pengetahuan, kecakapan dan 

pengalaman di bidang keagamaan. Ketiga hal tersebut 

guru akan mampu menjadi model dan mampu 

mengembangkan keteladanan dihadapan siswanya.
 31

 

Dalam UU Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 

dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik professional 

dengan tugas utamanya untuk mendidik, membimbing, 

mengarahkan, mengajar, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi para siswa pada pendidikan anak usia dini, 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.
32

 

Peran guru secara umum menurut Ngalim Purwanto 

adalah terciptanya serangkaian tingkah yang saling 

berkaitan dilakukan dalam situasi yang tertentu serta yang 

berhubungan dengan kemajuan tingkah laku dan 

perkembangan siswa yang menjadi tujuannya.
33

 

Abudin Nata mengemukakan, bahwa ada 3 yang 

harus dimiliki oleh seorang guru PAI sebagai berikut : 

a. Seorang guru harus dapat mempergunakan intelektual 

dan emosional spritualnya untuk memberikan 

                                                             
31 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

h. 124 
32 Zainal Aqib dan Elham Rohmanto, Membangun Profesional Guru dan 

Pengawas Sekolah, (Bandung :Yrama Widya, 2008), h. 145. 
33 M.Ngaliman Purwanto, Administrasi dan Supeervisi Pendidikan, 

(Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 76. 
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peringatan pada manusia yang lainnya (para siswa) 

sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah SWT. 

b. Guru harus memiliki kecerdasan intelektual yang 

tinggi, agar mampu menangkap pesan-pesan petunjuk, 

ajaran, hikmah dan rahmat dari segala ciptaan Allah 

Swt, dan juga memiliki potensi batinah yang kuat agar 

mampu mengarahkan hasil kerja kecerdasannya untuk 

diabadikan kepada Allah Swt. 

c. Seorang guru harus berfungsi sebagai pemelihara, 

Pembina, pengasuh, dan pembimbing serta pemberi 

bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada 

orang-orang yang membutuhkannya secara umum dan 

peserta didik secara khusus.
34

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa peran Guru Pendidikan Agama Islam adalah tenaga 

yang bertanggung jawab secara langsung yang terdapat 

dalam pembinaan watak, kepribadian, keimanan, dan 

ketkwaan siswa sekolah. Karena guru Pai bersama kepala 

sekolah mengupayakan secara optimal mungkin untuk 

suasana sekolah yang mampu membutuhkan imam dan 

takwa terhadap para siswa melalui berbgai program yang 

telah dilakukan secara terprogram dan teratur. 

Peran guru sebagai pemimpin akan berhasil apabila 

guru memiliki kepribadian, “seperti: kondisi fisik yang 

sehat, percaya diri sendiri, memiliki daya kerja yang besar 

dan antusiasme, gemar dan cepat dalam mengambil 

keputusan, bersikap obyektif dan mampu menguasai 

emosi, serta bertindak adol.
35

 

Peran guru pendidikan agama Islam sebagai 

pemimpin, pembinaan dalam pendidikan agama Islam 

dalam mengembangkan suasana keagamaan merupakan 

tenaga inti untuk mengarahkan siswa-siswi beriman, 

bertaqwa serta berakhlak mulia, dan dapat mengamalkan 

                                                             
34 Abudin Nata, Perspektif Islam Hubungan Guru Murid, (Jakarta : PT 

Grafindo Persada 2001), h. 47. 
35 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h. 58 
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nilai-nilai agama Islam baik di sekolah, dilingkungan 

keluarga, dimasyarakat.
36

  

Adapun tugas pokok sebagai pemimpin dalam 

pembelajaran agama Islam berikut: 

a. Mengarahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

pembiasaan peserta didik dalam menerapkan 

norma agama. 

b. Memimpin dan membimbing kegiatan 

pembinaan disiplin beribadah disekolah, seperti 

ibadah solat, zakat, infak dan sodaqoh. 

c. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dakwah 

disekolah dan meningkatkan wawasan ke 

Islaman peserta didik. 

d. Mengadakan lomba-lomba penulisan tentang 

keilmuan dan keagamaan dilingkungan peserta 

didik. 

e. Memantau dan mengawai sikap dan prilaku 

peserta didik dalam kegiatan dan pergaulan 

peserta didik sehari-hari disekolah sesuai 

tuntunan akhlakul karimah.
37

 

Memimpin dan mengkordinasikan kegiatan pesrta 

didik lainnya yang dapat menciptakan rasa aman, tertib dan 

menyenangkan di lingkungan sekolah. Dengan sarana 

prasarana yang tersedia di sekolah guru PAI dapat 

mengembangkan suasana keagamaan dan menjadikan 

siswa-siswi sebagai generasi muda yang akan menjadi 

pewaris masa depan. 

Setiap tenaga pendidik (gutu dan karyawan) 

dilembaga pendidikan harus memiliki tiga hal yaitu 

competency, personality, dan religiosy. Competency 

menyangkut kemampuan dalam menjalankan tugas secara 

profesional yang meliputi kompetensi materi (subtansi), 

metodologi dan kompetensi social. Personality 

                                                             
36 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, 

(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), h. 44. 
37 Ahmad Tafsir, Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Bandung : Maestro, 2008), h. 119-120 
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menyangkut integritas, komitmen dan dedikasi, sedangkan 

religiosity menyanmgkut pengetahuan, kecakapan dan 

pengalaman di bidang keagamaan. Ketiga hal tersebut guru 

akan mampu menjadi model dan mampu mengembangkan 

keteladanan dihadapan siswanya.
38

 

Keteladanan merupakan media amat baik dalam 

pengembangan suasana keagamaan. “keteladanan 

pendidikan terhadap peserta didik kunci keberhasilan 

dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan 

sosial anak. Metode keteladanan merupakan metode yang 

paling berpengaruh dalam mendidik, khususnya dalam 

pembentukan kepribadian, keteladanan yang sempurna 

adalah keteladanan Rasulullah, yang dapat menjadi acuan 

bagi guru sebagai teladan utama, sehingga peserta didik 

atau siswa–siswi mempunyai figur pendidik yang dapat 

menjadikan panutan. 

Guru memberikan pelayanan, fasilitas atau 

kemudahan dalam kegiatan proses pembelajaran, misalnya 

saja dengan menciptakan suasana kegiatan pembelajaran 

yang serasi dengan perkembangan siswa, maka proses 

pembelajaran akan berlangsung secara efektif, sehingga 

tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. 

Tugas guru adalah membantu untuk mempermudah 

siswa belajar. Dengan demikian guru perlu memahami 

karakteristik siswa termasuk gaya belajar, kebutuhan 

kemampuan dasar yang dimiliki siswa. 

Menurut Muhaimin pendidikan Agama Islam pada 

dasarnya merupakan upaya normatif untuk membantu 

seseorang atau sekelompok peserta didik dalam 

mengembangkan pandangan hidup Islami (bagaimana akan 

menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupan sesuai 

dengan ajaran dan nilai-nilai Islam), sikap hidup Islami, 

yang di manifestasikan dalam keterampilan di kehidupan 

sehari-hari. 

                                                             
38 Tobroni, Pendidikan Islam, Paradigma Teologis, Fisolofis dan 

Spiritualitas, (Malang: UMM, 2008), h. 128 
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Secara rinci peran guru pendidikan agama Islam 

menurut Zuhairini, peran guru Pendidikan Agama Islam 

antara lain:  

a) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam 

b) Menanamkan keimanan dalam jiwa anak. 

c) Mendidik anak agar taat dalam menjalankan ibadah.
39

 

Sedangkan dalam peraturan Menteri Agama 

dijelaskan bahwa peran atau tugas guru pendidikan agama 

Islam sebagaimana dalam peraturan Menteri Agama RI 

nomor 16 tahun 2010 tentang “pengelolaan pendidikan 

agama pada sekolah, dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan 

bahwa guru pendidikan agama adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik.”
40

 

Guru adalah pekerjaan profesional, yang 

membutuhkan kemampuan khusus, hasil proses pendidikan 

yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keguruan. 

Guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, 

menghilangkan ketidak tahuan atau memberantas 

kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka 

sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
41

 

Dengan demikian, guru PAI yang Profesional adalah 

orang yang menguasai ilmu pengetahuan (agama Islam) 

sekaligus mampu melakukan transfer ilmu/ pengetahuan 

(agama Islam), internalisasi, serta amaliah (implementasi), 

mampu menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh dan 

berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk 

kemaslahatan diri dan masyarakatnya, mampu menjadi 

model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi 

peserta didik, memiliki kepekaan informasi, intelektual dan 

moral-spiritual serta mampu mengembangkan bakat, minat 

                                                             
39 Zuhairini, dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama (Jakarta : Usaha 

Nasional, 2004), h. 55 
40 Ahmad Tafsir, Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Bandung: Maestro,2008), h.30 
41 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek 

Pengembangan KTSP, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 274. 
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dan kemampuan peserta didik, dan mampu menyiapkan 

peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun 

peradaban yang diridhoi Allah SWT. 

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran 

merupakan peranan yang penting, peranan guru itu belum 

dapat digantikan oleh tehnologi seperti radio, televisi, tipe 

recorder, internet, komputer maupun teknologi yang paling 

modern. Banyak unsur – unsur manusia seperti sikap, 

sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan 

keteladanan, yang diharapkan dari hasil proses 

pembelajaran yang tidak dapat dicapai kecuali melalui 

pendidikan. Dengan demikian betapa mulianya, betapa 

pentingnya peranan guru dan betapa beratnya tugas dan 

tanggung jawab guru, terutama tanggung jawab moral 

untuk digugu dan ditiru. 
42

 

Guru sebagai orang yang perilakunya menjdai 

panutan siswa dan masyarakat pada umumnya harus dapat 

mengimplementasikan tujuan-tujuan pendidikan yang akan 

dicapai baik dari tataran tujuan nasional maupun sekolah 

dan untuk mengantarkan tujuan tersebut, guru harus 

memiliki kecakapan dan kemampuan yang menyangkut 

landasan pendidikan dan juga psikologi perkembangan 

siswa, sehingga strategi pembelajaran akan diterapkan 

berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan.
43

 

2. Karakteristik Guru Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ahmad Tafsir, karakteristik guru pai 

dibedakan menjadi dua yaitu, syarat dan sifat. Adapun syarat 

diartikan sebagai sifat pokok guru yang empiris sedangkan 

sifat yang dimaksud adalah sebagai pelengkap dari syarat 

tersebut.
44

 

Adapun syarat guru menurutnya adalah beriman 

kepada Allah Swt, beriman tentang apa yang diajarkannya, 

berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, komitmen yang 

                                                             
42 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), h. 74 
43 Nanang Hanafiah, Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, 

(Bandung: PT. Repika Aditama, 2010), h. 104. 
44 Sitti Satriani Is. (2018). Pembinaan Guru PAI dalam Membiasakan Siswa 

Melaksanakan Shalat Berjamaah. Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, h. 70 
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tinggi terhadap tugas, dan menjadi teladan sedangkan sifat 

guru PAI adalah Zuhud, Bersih dari sifat dan akhlak buruk 

dan ikhlas.
45

 Karakteristik guru secara umum antara lain 

sebagai berikut : 

a. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran. 

b. Menguasai materi bidang studi yang diajarkan, konsep, 

dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran. 

c. Mampu mengembangkan profesionallitas secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 

d. Mampu memnfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengembangkan diri.
46

 

Dapat dipahami bahwa karekteristik Guru PAI adalah 

tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karena 

mencari keridhaan Allah, bijaksana dalam melaksanakan 

tugas dan ikhlas dalam membimbing anak-anak didiknya. 

 

3. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Kompetensi Personal Religius 

Kompetensi meripakan kemampuan dasar yang 

menyangkut kepribadian agamis seorang, yang atinya 

pada dirinya harus melekat nialai lebih sebagai sesuatu 

yang akan ditrasinternalisasikan (pemindahan 

penghayatan nilai-nilai) kepada para siswa. Sehingga 

para siswa benar-benar tahu dan melakukan seperti yang 

ia lihat pada gurunya. 

b. Kompetensi Sosial Religius 

Kompetensi ini menyangkut kemampuan dasar 

yang berhubungan dengan kepedulian terhadap masalah-

masalah sosial diman seorang guru tinggal, tentunya 

yang selaras dengan ajaran dakwah Islam. Sikap gotong 

royong, saling tolong menolong, persamaan derajat 

diantara manusia, sikap toleransi perlu dimiliki oleh 

seorang guru dalam rangka mengimplementasikan nilai-
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nilai pendidikan pada anak agar ia mampu hidup dalam 

lingkungannnya masing-masing. 

c. Kompetensi Profesional Religius 

Kompetensi ini menyangkut kemampuan 

seseorang untuk menjalankan keguruan secara 

professional, dalam arti mampu membuat keputusan 

keahlian diatas beragamnya kasus serta mampu 

mempertanggung jawabkan dengan berdasarkan teori dan 

keahliannya dalam perspektif Islam.
47

 

Selain itu, Ramayulis mengemukakan beberapa jenis 

kompetensi guru PAI antara lain: 

1) Mengenal dan mengakui harkat dan potensi dari setiap 

individu atau murid yang diajarkan. 

2) Membina suatu suasana sosial yang meliputi interaksi 

belajar mengajar sehingga amat bersifat nebunjang secara 

moral (batiniah) terhadap murid bagi terciptanya 

kesefahaman dan kesamaan arah dalam pikiran serta 

perbuatan murid dan guru. 

3) Membina suatu perasaan saling menghormati, saling 

bertanggung jawab dan saling percaya mempercayai 

anatara guru dan murid.
48

 

Guru yang efektif (effective teacher) adalah yang 

dapat menunaikan tugas dan fungsinya secara profesional. 

Untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional 

diperlukan persyaratan seperti : Kompetensi akademik, 

kompetensi metodologis, kematangan pribadi, sikap penuh 

didikasi, kesejahteraan yang memadai, pengembangan karir, 

dan budaya kerja yang kundusif, haruslah seorang guru yang 

bertaqwa, yaitu berilmu dan berakhlakul karimah, efektif 

dalam mengajar dan efektif dalam mendidik, sebab mendidik, 

sebab mendidik dengan keteladanan lebih efektif dari pada 

                                                             
47 Zakariyah Drajat, Kepribadian Guru, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 

15-16 
48 Hary Priatna Sanusi, Peran Guru Dalam Mengembangkan Nuansa 

Religius di Sekolah,(Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim Vol. 11 No. 20-2013), h. 
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mengajar dengan perkataan (lisan al-hal afshahu min lisan 

al-maqal).49 

Davis dan Tomas mengemukakan karakteristik guru 

dalam pembelajaran yang efektif ditinjau dari berbagai asfek 

seperti iklim kelas (aclimate classroom), manajemen 

(management), umpan balik dan penguatan (feedback dan 

reinformancement), pembaharuan diri dan pengembangan 

staf (self-renewal dan staff-develoment).  

Guru yang memiliki kedudukan mulia adalah guru 

yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki akhlak dan 

mampu memberdayakan peserta didik dengan ilmu dan 

akhlaknya itu. Karena itu seseorang menjadi mulia bukan 

semata-mata secara struktural sebagai guru, melainkan secara 

substansial memang mulia dan secara fungsional mampu 

memerankan fungsi keguruannya yaitu mencerdaskan dan 

mencerahkan kehidupan bangsa. 

4. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama 

Islam 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam 

mencerdaskan kehidupan siswa. Tidak ada seorang guru pun 

tidak ingin melihat siswanya menjadi sanpah dimasyarakat. 

Setiap hari guru meluangkan waktu untuk siswanya, jika ada 

siswa yang tidak masuk sekolah maka guru akan menanyakan 

siswa yang hadir terhadap siswa yang tidak hadir, dan apa 

sebabnya siswa tersebut tidak hadir, siswa yang sakit, 

berpakaian yang tidak sopan, terlambat membayar spp, itu 

semua menjadi tanggung jawab bagi seorang guru Dalam 

proses belajar-mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi 

siswa untuk mencapai tujuan. Dan guru mempunyai tanggung 

jawab untuk selalu melihat sesuatu tentang apa yang terjadi 

didalam kelas untuk membantu perkembangan proses 
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Spiritualitas, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2008), h. 115. 



 

 

 
 

30 

pembelajaran siswa.
50

 Secara lebih rinci tanggung jawab guru 

adalah : 

a. Mendidik dengan titik berat dengan memberikan arahan 

dan motivasi pencapaian tujuan baik dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang. 

b. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti 

sikap nilai-nilai, dan penyesuaian diri. 

c. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui 

pengalaman belajar yang memadai.
51

 

Tugas guru Pendidikan Agama Islam adalah sebgai berikut: 

1) Penyucian, yakni pengembangan, pembersihan, dan 

pengangkatan jiwa kepada penciptan-Nya, menjauhkan 

diri dari kejahatan dan menjaga diri agar tetap berada 

pada fitrahnya. 

2) Pengajaran, yakni pengalihan berbagai pengetahuan dan 

akidah kepada akal dan hati kaum muslim agar mereka 

merealisasikannya dalam tingkah laku kehidupan. 

Jadi jelas bahwa tugas guru dalam Islam tidak hanya 

mengajar dalam kelas, tetapi juga sebagai norm dragger 

(pembawa norma) agama ditengah-tengah masyarakat. 

B. Ibadah Shalat Fardu 

1. Pengertian Shalat Fardu 

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia 

merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah 

dua kalimat syahadat.
52

 Telah disyari’atkan sebagai 

sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah.
53

 Shalat ini 

mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, 

tilawah Kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku’, sujud, 

                                                             
50 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yan g Mempengaruhi, Cet ke-6 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 97. 
51 Ibid., h. 103. 
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do’a, tasbih, dan takbir.
54

 Shalat merupakan pokok semua 

macam ibadah badaniah. Allah telah menjadikannya fardhu 

bagi Rasulullah SAW sebagai penutup para rasul pada 

malam Mi’raj di langit, berbeda dengan semua syari’at. Hal 

itu tentu menunjukkan keagungannya, menekankan tentang 

wajibnya dan kedudukannya di sisi Allah. 

Dalam mendefinisikan tentang arti kata shalat, Imam 

Rafi’i mendefinisikan bahwa shalat dari segi bahasa berarti 

do’a, dan menurut istilah syara’ berarti ucapan dan pekerjaan 

yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan 

salam, dengan syarat tertentu.
55

 

Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) 

kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadaNya 

serta menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesaranNya atau 

mendhohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang 

kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-

duanya. 

Kemudian shalat diartikan sebagai suatu ibadah yang 

meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai 

dengan takbir dan di akhiri dengan salam (taslim). Dari 

pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan shalat adalah suatu pekerjaan yang diniati 

ibadah dengan berdasarkan syaratsyarat yang telah 

ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan 

diakhiri dengan salam. 

Shalat menghubungkan seorang hamba kepada 

penciptanya, dan shalat merupakan menifestasi 

penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT.Dari 

sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan, 

pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan 

yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.
56
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Terdapat sejumlah hadits berkenaan dengan 

keutamaan dan wajibnya shalat bagi perorangan. Hukum 

fardhunya sangat dikenal di dalam agama Islam. Barang 

siapa yang mengingkari shalat, ia telah murtad dari agama 

Islam. Ia dituntut untuk bertobat. Jika tidak bertobat, ia harus 

dihukum mati menurut ijma’ kaum muslimin.
57

 Allah SWT 

berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi : 

َمِسۡيُح اۡبُه  ْۡ َسي ا ِ َوقَاَِْج اْىَّصه
يَهُۡىُد ُعَزۡيُس ۨاۡبُه ّللّاه ْۡ َوقَاَِْج ا

 ِ
َ ۡفَىاِهِهمۡ   ّؕللّاه ََُسۡوا  ۚ ذه َِْك قَۡىُْهُۡم بِا ََ َِ اَِّْرۡيَه  اِهُُىَن قَۡى ََ  يُ

 ُّ ُ  ؕؕ  ِمۡه قَۡب ۡىَن  ۚقَاحََٓهُُم ّللّاه ُُ فَ ۡۡ ً يُ  )٣٠١اْخىبت ـ ( اَوّه
Artinya : 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At Taubah (9) : 

103).
58

 

Shalat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan, 

berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun 

yang telah ditentukan syara. Shalat dalam agama Islam 

menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh 

ibadah manapun juga, ia merupakan tiang agama dimana ia 

tak dapat tegak kecuali dengan shalat. 

Shalat adalah suatu bentuk pengabdian seorang hamba 

kepada Allah yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan 

diakhiri dengan salam. Dan shalat ini adalah merupakan 

kewajiban bagi seorang muslim. Orang yang selalu 

mendirikan shalat hatinya bersih (jernih) jauh dari kotoran-
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kotoran dosa serta jauh dari perbuaan maksiat serta segala 

perilakunya selalu memancarkan cahaya Ilahi. 

2. Dasar Hukum Shalat Fardu 

Berdasarkan kepada beberapa firman Allah SWT, 

dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa setiap muslim yang 

mukallaf wajib melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari 

semalam.
59

 Sebagaimana firman Allah SWT, di bawah ini: 
 ً ٓه َع قُُعۡىًدا وَّ َ قِيَاًما وَّ

َُُسوا ّللّاه ىةَ فَاۡذ ٓه ۡيخُُم اْصَّ ََ فَاَِذا قَ

ۡم ۚؕؕ ُُ ىةَ فَاَِذا اۡطَمۡاوَۡىخُۡم فَاَقِۡيمُ  ُجىُۡىبِ ٓه ىةَ  ۚ ىا اْصَّ ٓه  اِنَّ اْصَّ

ۡىقُۡىحًا  بًا مَّ َِخه ِمىِۡيَه  ۡۡ ُم ْۡ اوَۡج َعًَٓ ا  )٣٠١اْىساء ـ (ََ
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. (QS. An Nisa (3) : 103).
60

 

 ِ
ً َوقُۡىُمۡىا ِِلّه ُىۡسطه ْۡ ىِة ا ٓه ِث َواْصَّ َٓىه ىِخِۡيهَ َحافِظُۡىا َعًَٓ اْصَّ   قه

 (٨١٢ :اْبقسي )
Artinya : 

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) 

shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) 

dengan khusyu'. (QS. al- Baqarah (3) : 238).
61

 

3. Syarat-syarat Shalat 

Syarat secara etimologis adalah tanda.
62

 Adapun 

secara terminologis, syarat adalah apa-apa yang jika tidak ada 

mengharuskan ketidakadaan dan keberadaannya tidak 
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mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri. Syarat 

shalat adalah sesuatu yang yang jika mampu dilaksanakan 

tergantung kepadanya keabsahan shalat.
63

 

Shalat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi 

sah, kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang 

melakukan shalat tanpa memenuhi syarat-syaratnya shalat, 

maka shalatnya tidak diterima.
64

 Jika tidak ada atau tidak ada 

sebagiannya, maka shalatnya tidak sah.
65

 Syarat wajib shalat 

adalah : 

a. Muslim 

Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena 

di dahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat 

dalam perintah shalat. 

b. Berakal. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang gila. 

c. Baligh. Jadi, shalat tidak di wajibkan kepada anak kecil 

hingga ia baligh. 

d. Bersih dari darah haid dan darah nifas.
66

 

4. Syarat Sah Shalat 

a. Waktunya telah tiba. 

 Jadi, shalat tidak di wajibkan sebelum waktunya 

tiba. Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah SWT 

telah menentukan waktu-waktu shalat. Artinya, Allah 

SWT menentukan waktu-waktu shalat di sepanjang 

rentang waktu. Kaum Muslimin telah berijma’ bahwa 

shalat lima waktu itu memiliki waktu-waktunya yang 

khusus dan terbatas, shalat tidak diterima jika dilakukan 

sebelum waktunya. 

b. Suci dari hadas besar dan hadas kecil.  

Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan 

diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih 
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apabila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai 

haid dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai 

bersetubuh, keluar mani dan baru masuk Islam. 

Sedangkan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang 

dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia 

telah berwudhu’ ketika: bangun dari tidur, keluar sesuatu 

dari badan melalui dua jalan (keluar angin, kencing atau 

buang air besar), dan lain-lain. 

c. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.  

Orang yang shalat harus bersih badannya, 

pakaiannya dan tempat shalatnya dari najis. Yang disebut 

najis itu adalah setiap kotoran seperti urine dan tinja dan 

segala sesuatu yang dilarang untuk konsumsi seperti: 

darah, khamar dan lainnya. Kotoran yang melekat di 

badan atau pakaian atau tempat shalat harus dibersihkan 

dengan air. 

d. Menutup aurat.  

Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat 

menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki 

antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan 

seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. 

e. Menghadap kiblat (ka’bah), sebab shalat tidak sah tanpa 

menghadap kiblat.
67

 

5. Rukun Shalat  

Rukun atau fardhu shalat adalah segala perbuatan dan 

perkataan dalam shalat yang apabila di tiadakan, maka shalat 

tidak sah.
68

 Dalam mazhab Imam Syafi'i shalat dirumuskan 

menjadi 13 rukun. Perumusan ini bersifat ilmiah dan 

memudahkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari dan 

mengamalkannya. 

Hal yang perlu penulis tekankan disini adalah Imam 

Syafi'i adalah imam mujtahid yang ilmunya sangat luas dan 

tidak perlu di ragukan lagi. Begitu pula dengan murid-
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muridnya yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i adalah 

imam-imam besar yang luas pula ilmunya. Rukun shalat 

sebagai berikut : 

a. Niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi 

dengan (awal) pekerjaan tersebut, tempatnya di hati 

(diucapkan oleh suara hati). 

b. Berdiri tegak bagi yang kuasa, berdiri bisa duduk bagi 

yang lemah, diutamakan bagi yang lemah duduk iftirasy 

(pantat berlandaskan rumit dan betis kaki kiri, 

sedangkan yang kanan tegak). 

c. Takbiratul ihram, diucapkan bagi yang bisa 

mengucapkan dengan lisannya: “Allahu Akbar”.  

d. Membaca al-Fatihah, atau bagi yang tidak hafal surah 

al-Fatihah, bisa diganti dengan surah al-Qur’an lainnya. 

Hal ini baik dalam shalat fardhu atau sunnah. 

e. Ruku’, paling tidak bagi yang kuat adalah berdiiri, 

badan lurus pada ruku’nya, letakkan kedua tangan di 

atas kedua lutut, sekiranya membungkuk tanpa tegap 

dengan kadar telapak kedua tangan mencapai lutut, 

kalau berkehendak meletakkan tangan pada lutut. Bagi 

yang tidak biasa ruku’, maka hendaknya membungkuk 

atau sesuai dengan kekuatan fisiknya atau hanya isyarat 

kedipan mata. Ukuran sempurna dalam ruku’ yaitu 

meluruskan punggung rata dengan lehernya, seperti satu 

papan, dan kedua tulang betis tegak lurus, tangan 

memegang kedua lutut. Serta Tuma’ninah, tenang 

sebentar setelah bergerak dalam ruku’. 

f. Bangkit dari ruku’ lalu I’tidal berdiri tegak seperti 

keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan 

duduk tegak bagi yang lemah. 

g. Sujud 2x, untuk setiap rakaat, paling tidak bagian dahi 

mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah 

atau lainnya. Sujud yang sempurna yakni ketika turun 

sujud sambil takbir tanpa mengangkat kedua tangan, 

lalu menekankan dahinya pada tempat sujud, 

meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan dan 

disusul dengan dahi dan hidung. Serta tuma’ninah 
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dalam sujud, sekiranya memperoleh tempat sujud, 

menurut kadar beratnya kepala. 

h. Duduk di antara dua sujud, pada setiap rakaat, itu 

berlaku bagi yang shalatnya dalam keadaan berdiri, 

duduk atau telentang (berbaring). Serta tuma’ninah, 

sewaktu duduk di antara 2 sujud. 

i. Duduk akhir, yang mengiringi salam (duduk tahiyat). 

j. Membaca tasyahud, sewaktu duduk akhir. 

k. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. 

l. Mengucapkan salam (seraya menoleh ke arah kanan) 

hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk. 

m. Tertib yaitu mengerjakan rukun-rukun shalat tersebut 

dengan berurutan.
69

 

Jadi dapat dipahami pengertian rukun shalat adalah 

sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah 

pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan/amal ibadah 

tersebut. 

6. Hikmah Shalat 

Di antara hikmah diwajibkannya shalat bahwa shalat 

itu membersihkan jiwa, menyucikannya, mengkondisikan 

seorang hamba untuk munajat kepada Allah SWT di dunia 

dan berdekatan dengan-Nya di akhirat, serta melarang 

pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan 

kemungkaran.  

Salah satu rahmat Allah SWT yang terkandung dalam 

persyariatan shalat adalah dia menjadikan shalat sebagai 

pelebur dosa, dan dia pun hanya membatasinya sebanyak 

lima waktu dalam sehari semalam namun menjadikan 

pahalanya setara dengan pahala shalat lima puluh waktu. 

Dengan melaksanakan shalat, pelaku berarti telah 

melaksanakan perintah Allah SWT, bersyukur kepada-Nya 

atas penyucian dirinya dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala 
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yang telah diberikan kepadanya dan atas anugerah-Nya yang 

tiada pernah putus.
70

 

Sebagai seorang muslim sejati, bila mendengarkan 

panggilan salat (adzan) setiap waktu salat merupakan sesuatu 

yang membahagiakan kita. Betapa tidak dengan menunaikan 

ibadah salat, amat banyak yang kita peroleh, dalam 

kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Disinilah letak 

pentingnya bagi kita untuk membuka takbir rahasia salat 

sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah sehari-hari 

yang merupakan kewajiban bagi kita. 

Dalam hidup ini tak sedikit kita dapati manusia yang 

didominasi oleh hawa nafsunya, lalu manusia itu mengikuti 

apapun yang menjadi keinginannyaa meskipun keinginannya 

itu merupakan suatu yang mungkar dan mengganggu serta 

merugikan orang lain. Karenanya, di dalam Islam ada 

perintah untuk memerangi hawa nafsu dalam arti berusaha 

untuk bisa mengendalikan, bukan membunuh manusia yang 

membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu 

yang bersifat duniawi. Manakala dalam peperangan ini 

manusia mengalami kekalahan, malapetaka besar akan terjadi 

karena manusia yang kalah dalam perang melawan hawa 

nafsu itu akan mengalihkan penuhanan dari kepada Allah 

Swt. Sebagai Tuhan yang benar kepada hawa nafsu yang 

cenderung mengarahkan manusia pada kesesatan.
71

 

Dengan ibadah salat, maka manusia akan berhasil 

mengendalikan hawa nafsunya membuat jiwanya menjadi 

kuat, bahkan dengan demikian, manusia akan memperoleh 

derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci dan 

ini akan membuatnya mengetuk dan membuka pintu-pintu 

langit sehingga dikabulkan oleh Allah SWT. 

Salat mendidik seseorang untuk memiliki kemauan 

yang sungguh-sungguh dalam kebaikan, meskipun untuk 

                                                             
70 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 
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melaksanakannya terhalang berbagai kendala. Salat yang 

baik akan membuat seseorang terus mempertahankan 

keinginannya yang baik, meskipun peluang untuk 

menyimpangnya begitu besar. Karena itu, Rasulullah SAW 

menyatakan: Salat itu tiang agama.
72

 

Dalam kaitan ini, maka salat akan membuat kekuatan 

rohani seorang muslim semakin prima. Kekuatan rohani yang 

prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun 

telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang 

sangat besar, dan kekuatan rohani juga akan membuat 

seorang muslim tidak akan berputus asa meskipun penderita 

yang dialami sangat sulit.
73

 

Disamping kesehatan dan kekuatan rohani, salat yang 

baik dan benar juga akan memberikan pengaruh positif 

berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya dinyatakan 

oleh Rasulullah SAW tetapi juga dibuktikan pada dokter atau 

ahli-ahli kesehatan dunia yang tidak pernah meragukannya 

lagi. Mereka berkesempatan bahwa pada gerakan salat 

mengandung unsure senam jasmani, sehingga dapat 

menyehatkan tubuh, mencegah otot dan pada bangun pagi 

atau waktu melaksanakan salat subuh udara masih sejuk dan 

segar sehingga badan kita merasa ada yang fresh di dalam 

tubuh kita. Dan apabila kita melaksanakan salat secara 

berjamaah dapat kita rasakan erjalinnya persaudaraan antara 

kaum muslim dengan muslimin yang lainnya.
74

 

Dapat dipahami bahwa hikmah shalat yaitu 

dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang 

dilakukan secara sengaja atau tidak. Orang 

yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk 

menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. 
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