
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pembiasaan  

1. Pengertian Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. Dalam 

artikel Pendidikan (Dioni Ahmad, 2015) biasa adalah lazim atau umum, 

seperti sedia kala, sudah merupakan yang tidak terpisahkan dari  kehidupan 

sehari-hari. Dengan adanya prefiks pe- dan sufiks –an menunjukkan arti 

proses. Sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat 

sesuatu/seseorang menjadi terbiasa. Dalam kaitannya dengan metode 

pengajaran dalam pendidikan Islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan 

adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik 

berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam 

(Arief, 2003, h. 10). 

Pembiasaan menurut Mulyasa dalam Sultoni, Soimah dan 

Soeprianto (2018, h. 172) adalah “sesuatu yang dilakukan secara rutin dan 

terus menerus agar menjadi kebiasaan”. Pembiasaan berisi tentang 

pengalaman yang diamalkan secara berulang-ulang dan terus-menerus. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa di dalam kehidupan sehari-hari pembiasaan sangat penting, sebab 

banyak orang yang berbuat dan bertingkah laku hanya karena kebiasaan 

semata-mata. Oleh sebab itu sebelum melakukan sesuatu ia harus 

memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Kalau seseorang 



 

12 
 

sudah terbiasa salat berjamaah, maka tak akan berpikir panjang ketika 

mendengar kumandang azan, langsung akan pergi ke masjid untuk salat 

berjamaah. 

2. Metode Pembiasaan 

Menurut Sarbini (2014, h. 50) Kata metode berasal dari bahasa 

yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan 

hodos. Meta berarti “melalui” dan hodos berarti “jalan” atau “cara”. metode 

adalah langkah-langkah yang diambil seorang pendidik guna membantu 

peserta didik merealisasikan tujuan tertentu. 

Adapun menurut Supiana dan Sugiharto (2017, h. 134)  mengatakan 

bahwa secara etimologi pembiasaan berasal dan kata “biasa”. Dengan 

adanya prefiks “pe” dan sufiks“an” menunjukkan arti proses. Sehingga 

pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang 

menjadi biasa. Sedangkan kaitannya dengan metode pendidikan Islam, 

metode pembiasaan merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan peserta didik berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan 

tuntunan ajaran Islam. 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-

ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan dan pembiasaan sebenarnya 

berdasarkan pengalaman. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai 

sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan 

menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kekuatan itu dapat 
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dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan, dan aktivitas 

lainnya.   

Menurut Mulyasa (2012, h. 166) mengatakan bahwa membiasakan 

anak salat, terlebih lagi apabila dilakukan secara berjamaah itu penting. 

Dalam kehidupan sehari-hari pembiasaan itu merupakan hal yang sangat 

penting, karena banyak dijumpai orang berbuat dan berperilaku hanya 

karena kebiasaan semata-mata. Menurut Mutakin (2014, h. 14) pembiasaan 

dapat  mendorong mempercepat perilaku, dan tanpa pembiasaan hidup 

seseorang akan berjalan lamban, sebab sebelum melakukan sesuatu harus 

memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. 

3. Dasar Pembiasaan 

Menurut Supiana dan Sugiharto (2017, h. 100) pembiasan 

merupakan salah satu cara pendidikan yang baik, terutama kepada peserta 

didik. Untuk membina peserta didik mempunyai sifat-sifat terpuji tidak lah 

mungkin dengan penjelasan saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk 

melakukan yang baik guna mengharapkan mereka akan mempunyai sifat-

sifat yang baik dan menjauhi sifat tercela, demikian pula pendidikan agama, 

semakin kecil umur anak, maka hendaknya semakin banyak latihan dan 

pembiasaan agama dilakukan pada anak, dan jika umurnya bertambah, 

maka hendaknya semakin bertambah pula penjelasan dan pengertian tentang 

agama itu diberikan sesuai dengan perkembangan kecerdasannya.  



 

14 
 

Itulah yang menyebabkan peserta didik senantiasa menjadi anak 

yang mempunyai perilaku yang baik, sebelum perilaku buruk tersebut 

masuk ke dalam diri peserta didik. 

4. Tujuan Pembiasaan  

Muhibbin Syah (2010, h. 56) belajar kebiasaan adalah proses 

pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-

kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan, selain menggunakan perintah 

suri tauladan dan pengalaman khusus juga menggunakan hukuman dan 

ganjaran, tujuannya agar peserta didik memperoleh sikap-sikap dan 

kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti 

selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu (kontekstual). Selain itu arti 

tepat dan positif di atas adalah selaras dengan norma dan tata nilai moral 

yang berlaku baik yang bersifat religius maupun tradisional dan kultural. 

2.2. Salat   

1. Pengertian Salat 

Asal makna salat menurut bahasa Arab ialah “doa”, tetapi yang 

dimaksud disini ialah “ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan 

perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi 

beberapa syarat yang ditentukan” (Rasyid, S. 2000, h. 53). 

Adapun yang dimaksud perkataan tertentu di atas adalah takbir, ayat-

ayat Al-Qur’an, tasbih, doa dan sebagainya, dan yang dimaksud dengan 

perbuatan adalah berdiri, ruku, duduk, sujud dan lain sebagainya. 
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2. Kedudukan Salat dalam Islam  

Dalam Islam, salat memiliki kedudukan yang istimewa, yang tidak 

dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Salat adalah tiang agama, dan agama 

bisa tegak karenanya. Rasulullah SAW bersabda: 

عَ  ثَ َنا َعبحُد اّللَِّّ بحُن ُمَعاٍذ الصَّن ح ثَ َنا ابحُن َأِبِّ ُعَمَر َحدَّ مِّ َحدَّ ُّ َعنح َمعحَمٍر َعنح َعاصِّ اِنِّ
 ُ بحنِّ َأِبِّ النَُّجودِّ َعنح َأِبِّ َوائٍِّل َعنح ُمَعاذِّ بحنِّ َجَبٍل قَاَل ُكنحُت َمَع النَّبِّ ِّ َصلَّى اّللَّ

يُ  نحُه َوََنحُن َنسِّ ُت يَ وحًما َقرِّيًبا مِّ َبحح ُُثَّ قَاَل َأََل  ....َعَليحهِّ َوَسلََّم ِفِّ َسَفٍر َفَأصح
بُِّ  َمحرِّ ُكل ِّهِّ َوَعُمودِّهِّ َوذِّرحَوةِّ َسَنامِّهِّ قُ لحُت بَ َلى ََي َرُسوَل اّللَِّّ قَاَل ُأخح َك بِّرَأحسِّ اْلح

اَلُم َوَعُموُدُه الصَّاَلُة  َمحرِّ اْلحِّسح                                  ......رَأحُس اْلح
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abi Umar) telah menceritakan 

kepada kami (Abdullah bin Mu'adz ash Shan'ani) dari (Ma'mar) dari 

('Ashim bin Abi an Najud) dari (Abu Wail) dari (Mu'adz bin Jabal) 

dia berkata; Saya pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

dalam suatu perjalanan, suatu pagi aku berada dekat dari beliau, dan 

kami sedang bepergian,…..Kemudian beliau bersabda: "Maukah 

kamu aku tunjukkan pokok perkara agama, tiang dan puncaknya?" 

Aku menjawab: "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pokok dari 

perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah shalat,…... HR. Tirmidzi 

2616 ( Sunan At-Tirmidzi 2013). 

Dari hadis di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedudukan 

salat dalam Islam sangatlah penting yaitu berkedudukan sebagai tiang agama 

yang berarti apabila ummat Islam secara umum dan seseorang secara khusus 

tidak melaksanakan salat maka agama tidak akan tegak di muka bumi ini. 

3. Fungsi Melaksanakan Salat 

Ibadah salat menjadi terapi jiwa dari hasrat dan dorongan berbuat 

jahat, sehingga jiwa benar-benar suci dari keburukan dan kemungkaran. Saat 

seseorang berdiri di hadapan Allah serta melakukan rukuk dan sujud dengan 
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khusyuk, hakikatnya dia sedang berkomunikasi dengan sang khalik. Jiwa 

merasa berada pada kedudukan yang tinggi dan mulia, yang menjauhkannya 

dari perbuatan yang dapat mendatangkan murkanya. Ini bisa terjadi karena 

pada situasi seperti itu jiwa dipenuhi oleh keyakinan akan kehadiran 

pengawasan Allah. 

Dalam salat, seseorang membaca ayat Al-Qur’an seraya merenungkan 

maknanya, jika dia sedang membaca ayat-ayat tentang azab yang 

menunjukkan kerasnya siksa Allah swt, maka jiwanya akan merasa gentar 

dan meninggalkan jalan kesesatan. Rasa takut yang terlahir dari salat akan 

menjadi penghalang untuk mendekati perbuatan keji dan mungkar. 

Sebaliknya, ketika membaca ayat-ayat tentang rahmat, kenikmatan, atau yang 

bertutur tentang surga maka jiwa akan merindu untuk menggapai derajat yang 

tinggi menggapai surga. Semua itu akan menambah rasa takut kepada Allah 

dan siksanya, memberikan harapan untuk meraih rida dan karunia Allah, serta 

membuatnya tunduk untuk menjalankan perintah Allah.  

2.3. Salat Berjamaah 

1. Pengertian Salat Berjamaah 

Menurut Wikipedia (2020) Salat berjemaah (Arab:  صالة

 Salatul jama'ah) merujuk pada aktivitas salat yang dilakukan secara الجماعة

bersama-sama. Salat ini dilakukan oleh minimal dua orang dengan salah 

seorang menjadi imam (pemimpin) dan yang lainnya menjadi makmum. 

Imam adalah orang yang terlebih dahulu melakukan gerakan-

gerakan dan bacaan salat yang kemudian secara teratur diikuti oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Salat
https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Salat
https://id.wikipedia.org/wiki/Makmum
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makmum. Makmum adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Tidak 

dinamakan salat berjamaah apabila tidak ada yang menjadi imam dan 

makmum, walaupun berada pada tempat yang sama. 

2. Dalil Salat Berjamaah 

Untuk dalil dianjurkan untuk salat berjamaah yaitu dalam Al-Qur’an 

sebagai berikut: 

ُهم مََّعكَ  َولحَيأحُخُذوح آ  ن ح َة فَ لحتَ ُقمح طَ آئَِّفة   م ِّ َت ََلُُم ٱلصََّلوَٰ َوإَِّذا ُكنَت فِّيهِّمح َفأََقمح
رَ ىَٰ َلَح ُيَصلُّوح ا  لَِّحتَ ُهمح  فَإَِّذا َسَجُدوح ا فَ لحَيُكونُ وح ا مِّن َورَ آئُِّكمح  َولح َتأحتِّ طَ آئَِّفة   ُأخح َأسح
ۖ   َودَّ  ٱلَّذِّينَ   َكَفُروح ا َلوح  تَ غحُفُلونَ   لَِّحتَ ُهمح   َرُهمح  َوَأسح ذح فَ لح ُيَصلُّوح ا َمَعكَ  َولحَيأحُخُذوح ا حِّ
ۖ   َوََل  ُجَناحَ  َعَليح ُكمح  َدةً   َلةً  وََٰحِّ يُلونَ  َعَليحُكم مَّي ح تَِّعتُِّكمح  فَ َيمِّ لَِّحتُِّكمح  َوأَمح َعنح  َأسح
ۖ   َوُخُذوح ا  لَِّحَتُكمح   إِّن َكاَن بُِّكمح أًَذى م ِّن مَّطٍَر َأوح ُكنُتم مَّرحَضىَٰ َأن َتَضعُ وحآ َأسح
يًنا     فِّرِّينَ  َعَذابً  مُّهِّ ۖ   إِّنَّ  ٱّللََّ  أََعدَّ  لِّلحكََٰ رَُكمح   ذح  حِّ

Terjemahnya:  
Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka 

(sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama 

mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) 

besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang 

salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka 

hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi 

musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum 

bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu), dan 

hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-

orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta 

bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak 

ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat 

sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; 

dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan 

azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Qur’an 4:102, 

(Kementrian Agama RI, 2012). 
 

Ayat tersebut menjelaskan betapa salat berjamaah sangat dianjurkan 

sekali bahkan pada saat darurat sekalipun. Namun, dalam ayat tersebut tidak 
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ada penekanan khusus mengenai kewajiban melakukan salat secara 

berjamaah. 

3. Sejarah salat Berjamaah 

Syarwat (2018, h. 8) mengatakan bahwa Jauh sebelum disyariatkan 

salat 5 waktu saat mi'raj Nabi SAW, umat Islam sudah melakukan salat 

jamaah, namun siang hari setelah malamnya beliau mi'raj, datanglah 

malaikat Jibril Alaihissalam mengajarkan teknis pengerjaan salat dengan 

berjamaah. Saat itu memang belum ada syariat azan ataupun iqamah, yang 

ada baru panggilan untuk berkumpul dalam rangka salat. Yang 

dikumandangkan adalah seruan 'ash-salatu jamiah', lalu Jibril alaihissalam 

salat menjadi imam buat Nabi SAW, kemudian Nabi SAW salat menjadi 

imam buat para shahabat lainnya. Namun syariat untuk salat berjamaah 

memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu salat, 

kecuali setelah beliau SAW tiba di Madinah dan membangun masjid. 

Setelah di Madinah barulah salat berjamaah dilakukan tiap waktu salat di 

Masjid Nabawi. 

4. Hukum Salat Berjamaah 

Ada berbagai pendapat tentang hukum salat fardu berjamaah di 

masjid, pendapat-pendapat tersebut merupakan hasil ijtihad para imam 

berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Qur’an dan hadis, hadis 

Rasululah SAW. Adapun pendapat para imam tentang salat berjamaah di 

masjid antara lain:  
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1) Fardu Kifayah 

Menurut Darussalam (2016, h. 5) mengat akan bahwa salat 

berjamaah merupakan fardu kifayah adalah Al-Imam Asy-Syafi`i dan Abu 

Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah. Pendapat tersebut juga 

dipegang jumhur ulama baik dari kalangan mutaqaddimin maupun dari 

kalangan mutaakhkhirin. Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari 

kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Dikatakan sebagai fardu 

kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka 

gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, salat fardu 

lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardu 

kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain 

lagi bila tidak ada satu pun yang menjalankan salat jamaah, maka berdosalah 

semua orang yang ada di situ. Hal itu karena salat jamaah itu adalah bagian 

dari syiar agama Islam.  

2) Fardu `Ain 

Menurut Darussalam (2016, h. 35) mengatakan bahwa yang 

berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auzai, Abu Tsaur, 

Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab 

Hanabilah. Atho` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak 

halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia 

mendatanginya untuk salat.   

3) Sunnah Muakkadah  

Menurut Sarwat (2018, h. 26) mengatakan bahwa Pendapat ini 
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didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana 

disebutkan oleh imam As-Syaukani Beliau berkata bahwa pendapat yang 

paling tengah dalam masalah hukum salat berjamaah adalah sunnah 

muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardu 

'ain, fardu kifayah atau syarat sahnya salat, tentu tidak bisa diterima.  

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa salat berjamaah 

itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya 

kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-

Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. 

Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. Khalil, seorang ulama 

dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtasar 

mengatakan bahwa salat fardu berjamaah selain salat Jumat hukumnya 

sunnah muakkadah. 

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain 

adalah dalil-dalil berikut ini: 

َبَََن ُعبَ يحُد اّللَِّّ يَ عحنِّ ابحَن َحدََّثنِّ  ءُ بحُن َعدِّيٍ  َأخح َبَََن زََكرَِّيَّ َحُق بحُن َمنحُصوٍر َأخح  إِّسح
َجعِّي ِّ  َشح رٍو َعنح َزيحدِّ بحنِّ َأِبِّ أُنَ يحَسَة َعنح َعدِّي ِّ بحنِّ ََثبٍِّت َعنح َأِبِّ َحازٍِّم اْلح َعمح

 َصلَّى اّللَُّ َعَليحهِّ َوَسلََّم َمنح َتَطهََّر ِفِّ بَ يحتِّهِّ َعنح َأِبِّ ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ 
َي َفرِّيَضًة مِّنح فَ رَائِّضِّ اّللَِّّ َكاَنتح  ُُثَّ َمَشى إََِّل بَ يحٍت مِّنح بُ ُيوتِّ اّللَِّّ لِّيَ قحضِّ

َرى تَ رحَفُع َدَرجَ  ُخح َداُُهَا ََتُطُّ َخطِّيَئًة َواْلح               ةح َخطحَوََتُه إِّحح
Artinya:  

Telah menceritakan kepadaku (Ishaq bin Manshur) telah 

mengabarkan kepada kami (Zakariya bin 'Adi), telah mengabarkan 

kepada kami ('Ubaidullah yaitu Ibnu 'Amru) dari (Zaid bin Abu 

Unaisah) dari ('Adi bin Tsabit) dari (Abu Hazim Al Asyaj) dari (Abu 

Hurairah) katanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
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"Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu 

rumah Allah (masjid) untuk melaksanakan kewajiban yang Allah 

tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan 

dan satunya lagi meninggikan derajat. HR. Muslim 666 (Imam 

Muslim, 2009). 

Selain itu mereka juga menggunakan hadis berikut: 

ثَ َنا  َعرِّيُّ َوأَبُو ُكَريحٍب قَاََل َحدَّ َشح ثَ َنا َعبحُد اّللَِّّ بحُن بَ رَّاٍد اْلح أَبُو ُأَساَمَة َعنح َحدَّ
ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم  بُ َريحٍد َعنح َأِبِّ بُ رحَدَة َعنح َأِبِّ ُموَسى قَاَل قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ
َتظُِّر  َها ََمحًشى َفأَب حَعُدُهمح َوالَّذِّي يَ ن ح رًا ِفِّ الصَّاَلةِّ أَب حَعُدُهمح إِّلَي ح إِّنَّ أَعحَظَم النَّاسِّ َأجح

رًا مِّنح الَّذِّي ُيَصل ِّيَها ُُثَّ يَ َناُم َوِفِّ الصَّاَلَة حَ  َمامِّ أَعحَظُم َأجح َّتَّ ُيَصل ِّيَ َها َمَع اْلحِّ
َمامِّ ِفِّ ََجَاَعةٍ                             رَِّوايَةِّ َأِبِّ ُكَريحٍب َحَّتَّ ُيَصل ِّيَ َها َمَع اْلحِّ

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Barrad Al Asy'ari) dan 

(Abu Kuraib), keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu 

Usamah) dari (Buraid) dari (Abu Burdah) dari (Abu Musa) katanya; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Manusia paling besar 

pahalanya dalam shalat adalah yang paling jauh perjalannya, lalu yang 

selanjutnya, dan seseorang yang menunggu shalat hingga melakukannya 

bersama imam, lebih besar pahalanya daripada yang melakukannya 

kemudian tidur." Dan dalam suatu periwayatan Abu Kuraib disebutkan; 

"Hingga ia tunaikan shalat bersama imam secara berjama'ah. HR. Muslim 

662 )Imam Muslim, 2009). 

Beberapa pembagian hukum pelaksanaan secara berjamaah yang 

telah dipaparkan di atas adalah penjelasan pelaksanaan salat wajib secara 

berjamaah adapun dasar hukum pelaksanaan salat Duha secara berjamaah 

sebagai berikut:  

Menurut Muhadhir (2019, h. 21) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

Madzhab As-Syafii khususnya, seperti yang ditulis oleh Imam An-Nawawi 

dalam kitabnya Al-Majmu’ bahwa dalam pandangan para ulama dalam 

madzhab ini hanya ada tujuh salat sunnah yang disunnahkan untuk 

dilaksanakan secar berjamaah, yaitu: Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat 
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gerhana matahari (Kusuf), salat gerhana bulan (Khusuf), salat meminta 

hujan (Istisqa’), salat Tarawih, salat Witir setelah salat Tarawih.  

Selain dari tujuh salat sunnah di atas maka ia tergolong salat sunnah 

yang justru sunnahnya dikerjalan sendiri-sendiri, atau bahasa lainnya 

disunnahkan untuk dikerjakan tidak berjamaah, seperti salat rawatib (salat 

sunnah setelah salat wajib), salat tahajjud, salat Duha, salat Witir (yang tidak 

dikerjakan setelah Tarawih), Istikharah dan lain-lain. Namun untuk 

difahami bersama, bukan berarti bahwa selain tujuh salat diatas tidak boleh 

dikerjakan berjamaah, karena Rasulullah SAW juga pernah sesekali 

melakukan salat selain tujuh itu secara berjamah, diantaranya adalah cerita 

Itban bin Malik berikut yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari:  

ثَ َنا َلَمةَ  بحنُ  اّللَِّّ  َعبحدُ  َحدَّ ثَ َنا قَالَ  َمسح َهابٍ  ابحنِّ  َعنح  َسعحدٍ  بحنُ  إِّب حرَاهِّيمُ  َحدَّ  شِّ
َبانَ  َعنح  الرَّبِّيعِّ  بحنِّ  ََمحُمودِّ  َعنح  َّ  َأنَّ  َمالِّكٍ  بحنِّ  عِّت ح  َوَسلَّمَ  َعَليحهِّ  اّللَُّ  َصلَّى النَّبِّ
 إََِّل  َلهُ  َفَأَشرحتُ  قَالَ  بَ يحتِّكَ  مِّنح  َلكَ  ُأَصل ِّيَ  َأنح  َتِّبُّ  أَيحنَ  فَ َقالَ  َمنحزِّلِّهِّ  ِفِّ  َأََتهُ 

ُّ  َفَكبََّ  َمَكانٍ  َنا َوَسلَّمَ  َعَليحهِّ  اّللَُّ  َصلَّى النَّبِّ  َفَصلَّى َخلحَفهُ  َوَصَففح
 ِّ َعَتْيح                                                                      رَكح

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami ('Abdullah bin Maslamah) 

berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa'd) dari 

(Ibnu Syihab) dari (Mahmud bin Ar Rabi') dari ('Itban bin Malik), 

bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya di 

rumahnya seraya bersabda: "Mana tempat di rumahmu yang kau 

sukai untuk aku pimpin salat?" Maka aku menunjukkan suatu 

tempat, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam takbir dan kami 

membuat shaf di belakangnya, kemudian beliaupun salat dua rakaat. 

HR. Bukhari 424 (Imam Bukhari, 2009) 
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Dari hadis di atas Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan salat sunnah berjamaah “adapun salat-salat sunnah 

lainnya (selain dari tujuh salat sunnah di atas) seperti salat sunnah Rawatib, 

salat sunnah Duha dan salat sunnah Mutlak lainnya maka yang demikian 

tidaklah disyariatkan berjamaah, maksudnya adalah yang demikian 

bukanlah sebuah kesunnahan, namun jika pun dikerjakan secara berjamaah 

hukumnya boleh dan kebolehan itu tidaklah dihukumi makruh”. 

5. Hikmah Salat Berjamaah 

1) Melatih Kedisiplinan 

Menurut Rohman (2017, h. 38) mengatakan bahwa sengaja 

hikmah ini diletakkan yang paling awal disebabkan hikmah yang pertama 

ini (Salat awal waktu) merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah 

SWT. Serta merupakan hikmah yang selalu kita lupakan. Maksudnya, 

bahwa sedari dulu sampai sekarang yang namanya manusia itu adalah 

pelupa bahkan pada hal-hal yang sifatnya sangatlah penting, baik bagi 

dirinya atau Salat pada waktunya dan pelatihan kedisiplinan. kita ambil 

contoh salah satunya misalnya terhadap salatnya. Maka dengan 

membiasakan diri melaksanakan salat berjamaah awal waktu, kita biasa 

dan akan terbiasa melaksanakan salat pada waktunya (awal waktu). 

Kalau kita perhatikan lebih seksama lagi tentang hikmah yang 

pertama ini, maka kita akan menjumpai bahwa agama Islam, dengan 

dianjurkannya salat berjamaah juga mengajari kita untuk displin. 

Mengembangkan kedisiplinan dan berakhlak mulia. Salat berjamaah 
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mengajarkan disiplin seorang makmum senantiasa mengikuti gerakan 

imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan melatih 

kedisiplinan dalam kehidupan seseorang, menghilangkan ego, perbedaan 

dan dengan penuh kerendahan hati patuh dan taat pada pimpinannya, yaitu 

imam. 

2) Mengokohkan Persaudaraan Sesama Muslim 

Menurut Nurhuda (2018, h. 21) Islam adalah agama yang 

mengajarkan penganut-nya untuk saling menjaga persaudaraan antara 

muslim satu dengan yang lain-nya maka di dalam salat berjamaah pula 

mengandung nilai-nilai persaudaraan diantaranya adalah: a) mereka saling 

mencintai antar sesama saudara muslim lainnya, karena di dalam ibadah 

salat berjamaah ada sebuah kebersamaan dan menganggap mereka saudara 

sendiri, b) mereka saling mengenal satu sama yang lain, betapa banyak 

perkenalan yang terjalin di masjid sampai menjadi sahabat bahkan ada 

juga karena salat jamaah akhirnya bisa menjalin hubungan kekeluargaan, 

c) mereka mempunyai perasaan yang sama dalam ibadah, tidak ada 

perbedaan diantara mereka baik miskin dan kaya, orang kantor maupun 

orang tani dan seterusnya, d) mereka saling membantu dan mengetahui 

keadaan saudaranya yang fakir, sakit ataupun mempunyai masalah yang 

lainya, kemudian mereka saling membantu untuk meringankan bebannya. 
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2.4. Disiplin Peserta Didik 

1. Pengertian Disiplin 

Disiplin sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena 

itulah harus ditanamkan terus menerus terhadap individu. Dengan 

penanaman yang terus menerus, maka disiplin akan menjadi kebiasaan. 

Orang-orang yang berhasil dalam bidang pekerjaan, umumnya mempunyai 

kedisiplinan yang tinggi, sebaliknya orang-orang yang gagal umumnya 

tidak disiplin. 

Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin, menurut Roswita dalam 

Wirantasa (2017, h. 88) disiplin berasal dari bahasa Inggris discipline yang 

berarti “training to act accordance with rules,” melatih seseorang untuk 

bertindak sesuai aturan.  

Menurut Unaradjan dalam Wirantasa (2017, h, 89) “disiplin diri 

adalah tingkah laku manusia yang terkontrol, terkendali, serta teratur yang 

berpijak pada kesadaran dan maksud luhur dari pribadi yang bersangkutan 

agar keberadaannya selalu membahagiakan dirinya dan orang lain”. Disiplin 

merupakan tingkah laku yang terkontrol dan kendali. Terkontrol dan kendali 

yang dimaksud yaitu mampu mengontrol dan mengendalikan diri dari 

perbuatan yang melanggar aturan. 

Kemudian pendapat lain menurut Fatimah dalam Wirantasa (2017, 

h. 90) mengatakan  bahwa “disiplin adalah merupakan aspek dari proses 

sosialisasi yang mengarahkan individu untuk memenuhi/mentaati apa yang 

diharapkan lingkungannya (keluarga, sekolah dan masyarakat)”. 
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Kedisiplinan merupakan aspek individu yang mengarahkan pada 

sikap untuk mentaati apa yang diharapkan lingkungannya, baik lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga kedisiplinan 

yang dimaksud yaitu dengan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh 

keluarga. Dalam lingkungan sekolah kedisiplinan yang dimaksud yaitu 

dengan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Sedangkan dalam 

lingkungan masyarakat kedisiplinan yang dimaksud yaitu dengan mentaati 

peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat. 

Dari bebarapa teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah kesediaan untuk (taat, tunduk, 

nurut, patuh) pada aturan, norma-norma (baik norma agama maupun norma 

kesusilaan) baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik di dalam 

lingkungan (keluarga, sekolah dan masyarakat), merupakan arahan untuk 

melatih dan membentuk seseorang untuk melakukan sesuatu menjadi lebih 

baik. 

2. Tujuan Disiplin 

Adapun tujuan disiplin menurut Sudrajat dalam Hidayaturrahma 

(2016, h. 23) sebagai berikut: 

(1) memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang, (2) mendorong seseorang melakukan yang baik dan 

benar, (3) membantu memahami dan menyesuaikan diri dengan 

tuntunan lingkungan, (4) membangun kepribadian yang kokoh, (5) 

tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupan, (6) belajar hidup 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta 

lingkungannya 

Dengan mengaplikasikan kedisiplinan, peserta didik mampu 
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membangun kepribadian yang kokoh dengan menjalankan kehidupan yang 

tertib, teratur dan lebih terarah serta tidak ada suatu pelanggaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Kepribadian disiplin akan memberi 

pengaruh dalam segala aspek kehidupan secara timbal balik, artinya 

kepribadian yang baik akan menumbuhkan sikap disiplin, begitu juga sikap 

disiplin akan memberi peluang tumbuhnya kepribadian baik. 

3. Manfaat Disiplin 

Adapun manfaat disiplin yang dijelaskan oleh Rahma (2015, h. 60) 

antara lain sebagai berikut:  

(1) menumbuhkan kepekaan anak muda menjadi pribadi yang 

peka/berperasaan halus dan percaya pada orang lain. Sikap ini 

memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang 

lain, termasuk orang tuanya. Jadi, anak akan mudah menyelami 

perasaan orang lain juga, (2) menumbuhkan kepedulian anak 

menjadi peduli pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Disiplin 

membuat anak memiliki integritas, selain dapat memikul tanggung 

jawab, mampu memecahkan masalah dengan baik ,cepat dan mudah, 

(3) mengajarkan keteraturan anak menjadi mempunyai pola hidup 

yang teratur dan mampu mengelola waktunya dengan baik, (4) 

menumbuhkan percaya diri sikap ini tumbuh berkembang pada saat 

anak diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang 

mampu ia kerjakan dengan sendiri, (5) menumbuhkan kemandirian 

dengan kemandirian anak dapat diandalkan untuk bisa memenuhi 

kebutuhan sendiri. Anak juga dapat mengeksplorasi lingkungan 

dengan baik. Disiplin merupakan bimbingan yang tepat pada anak 

untuk sanggup menentukan pilihan yang bijak, (6) menumbuhkan 

keakraban anak menjadi cepat akrab dan ramah terhadap orang lain 

karena kemampuannya beradaptasi lebih terasah, (7) membantu 

perkembangan otak pada usia tiga tahun pertama, pertumbuhan otak 

anak sangat pesat, disini ia menjadi peniru perilaku yang piawai. Ia 

mampu mencontoh dengan sempurna tingkah laku orang tua yang 

disiplin dengan sendirinya akan membentuk kebiasaan dan sikap 

yang positif. 

 

Dari beberapa manfaat disiplin di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan mengajarkan disiplin kepada anak maka akan teratur segala kegiatan 
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yang dilakukannya baik kegiatan belajar, bergaul maupun beribadah. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin 

Menurut Jejak Pendidikan (2017) kedisiplinan seseorang tentu 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya ini bisa terjadi disebabkan 

ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya suatu kedisiplinan dalam diri seseorang yaitu 

factor internal dan faktor eksternal. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri orang yang 

bersangkutan, faktor internal tersebut terdiri dari:  

a. Faktor Pembawaan 

Menurut Maunah (2014, h. 40) pembawaan ialah potensi-potensi 

yang dibawa setiap individu ketika ia lahir merupakan warisan dari orang 

tuanya. Adapun pembawaan yang dimaksud peneliti ialah pembawaan 

orang tua kepada anaknya mengenai tabiat baik yang dimiliki orang tua. 

b. Faktor Kesadaran 

Kesadaran adalah hati yang terbuka atas pikiran yang telah 

terbuka tentang apa yang akan maupun telah dikerjakan. Disiplin akan 

lebih mudah ditegakkan bila timbul dari kesadaran setiap insan untuk 

selalu berbuat sesuai dengan aturan tanpa paksaan dari luar. Berdasarkan 

pernyataan tersebut menunjukkan jika seseorang memiliki kesadaran 

atau pikirannya telah terbuka untuk melaksanakan disiplin maka dia pun 

akan melaksanakannya. 
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c. Faktor Minat dan Motivasi 

Minat adalah suatu perangkat manfaat yang terdiri dari 

kombinasi, perpaduan dan campuran dari berbagai perasaan, harapan, 

prasangka, cemas, takut dan kecenderungan lain yang bisa mengarahkan 

individu kepada suatu pilihan tertentu adapun motivasi adalah suatu 

dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu 

perbuatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila minat dan 

motivasi seseorang sangat kuat maka dengan sendirinya dia akan 

berperilaku disiplin tanpa menunggu dorongan dari luar.  

d. Faktor Pola Pikir 

Pola pikir dalam diri seseorang yang telah ada terlebih dulu 

sebelum tertuang dalam perbuatan sangat berpengaruh dalam melakukan 

suatu kehendak atau keinginan. Jika seseorang mulai berpikir akan 

pentingnya disiplin maka ia akan melakukannya.  

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri seseorang 

yang bersangkutan, faktor eksternal terdiri dari:  

a. Contoh atau Teladan.  

Contoh atau teladan adalah perbuatan dan tindakan sehari-hari 

dari seseorang yang berpengaruh. Dalam Al-Qur’an juga telah 

digambarkan tentang suri tauladan yang patut kita ikuti sebagaimana 

dalam Al-Quran yang berbunyi: 

َ َوالحيَ وحَم  َوة  َحَسَنة  لِّ َمنح َكاَن يَ رحُجوا اّلل َٰ ح َرُسوحلِّ اّلل َِّٰ  اُسح َلَقدح َكاَن َلُكمح ِفِّ
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                                               ۖ ًا َ َكثِّيح َر َوذََكَر اّلل َٰ َٰخِّ    اَلح
Terjemahnya:  

Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 
Qur’an: 33:21. (Kementrian Agama RI, 2012). 

 

Berdasarkan firman Allah telah jelas bahwa Rasulullah 

merupakan suri tauladan yang paling baik bagi manusia. Selain 

Rasulullah, terdapat pula cerminan yang patut kita cermati dalam 

kehidupan yaitu orang tua. 

b. Pemberian Nasehat 

Nasehat yang baik akan menjadikan seseorang untuk berbuat 

yang lebih teratur dari perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dengan demikian seseorang akan melatih dirinya untuk berdisiplin 

sesuai dengan nasehat yang sudah diterimanya. 

c. Latihan 

Latihan melakukan sesuatu dengan penuh disiplin yang baik 

dapat dilakukan sejak kecil dan terus-menerus akan menjadikannya 

terbiasa melaksanakannya, jadi dalam hal disiplin yang ada pada 

seseorang selain berasal dari pembawaan bisa dikembangkan melalui 

latihan secara terus-menerus.  

d. Lingkungan 

Menurut Maunah (2014, h. 57) mengatakan bahwa dalam ilmu 

psikologi, lingkungan disebut dengan environment. Jadi bukan 

surrounding yang berarti keadaan sekeliling saja. Karena kata 
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environment ialah segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu 

yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah-laku atau perkembangannya. 

Adapun lingkungan yang dapat mempengaruhi sikap disiplin siswa yang 

dimaksud peneliti adalah sebuah lingkungan sekolah yang baik. 

5. Hubungan Kedisiplinan dengan Salat 

Kedisiplinan merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap diri 

manusia agar kehidupan yang dijalani berjalan sesuai aturan yang ada. 

Banyak cara untuk melatih kedisiplinan diri masing-masing salah-satunya 

adalah dengan pelaksanaan ibadah salat. Sebagaimana menurut Daradjat 

(1996, h. 19) mengatakan bahwa salat lima waktu merupakan latihan 

pembinaan disiplin pribadi. 

Ketaatan melaksanakan salat pada waktunya, menumbuhkan 

kebiasaan untuk secara teratur dan terus menerus melaksanakannya pada 

waktu yang ditentukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang 

berbunyi:  

ًبا مَّوحُقوَتً  َة َكاَنتح َعَلى ٱلحُمؤحمِّنَِّْي كِّتََٰ  .….إِّنَّ ٱلصََّلوَٰ

Terjemahnya:  

….Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya 

atas orang-orang yang beriman. Qur’an: 4:103 (Kementerian Agama 

RI, 2012). 

Salat fardu sebagai ibadah yang paling utama, maka banyak 

mengandung faidah dan hikmah bagi umat Islam. Salah satu hikmah salat 

fardu menumbuhkan disiplin dan sikap mental yang kuat bagi yang selalu 

mengerjakannya dengan baik. 
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Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan 

hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh 

dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan. Bagi seorang yang taat 

beribadah, yang menempatkan disiplin dalam setiap sikap dan tingkah 

lakunya, begitu waktu salat tiba, ia akan segera tergugah hatinya untuk 

melaksanakan salat. Karena dalam Islam melaksanakan salat merupakan 

suatu perintah yang seharusnya dilakukan dan wajib dilakukan oleh umat 

muslim lima waktu dalam sehari semalam. Jadi, melalui berdisiplin 

seseorang akan terdorong untuk melaksanakan salat pada waktu-waktu 

yang sudah ditentukan.  

Pelaksanaan salat berjamaah yang telah dibiasakan di MAN 1 

Kendari berdampak positif pada keseharian peserta didik sebelum pandemi 

covid-19 dan pada saat pandemi covid-19 sebagai berikut:  

Selain berdampak pada sikap disiplin peserta didik menaati tata 

tertib sekolah pelaksanaan salat berjamaah juga berdampak pada sikap 

disiplin beribadah (salat) peserta didik dan berdampak pada sikap disiplin 

belajar peserta didik.  
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2.5. Kajian Relevan 

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti belum menemukan penelitian 

yang sama persis dengan penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian 

sebelumnya yang relevan antara lain:     

1. Hasnan Amin Hawary (2015) melakukan penelitian dengan judul 

“Pembiasaan Salat Duha dan Peranannya terhadap Prestasi Belajar Peserta 

Didik Kelas VII SMP Muhammadiyah pakem” hasil penelitian 

menunjukkan pelaksanaan salat Duha dapat dikatan cukup baik sebagai 

sarana untuk para peserta didik mendekatkan diri pada Allah SWT dalam 

proses pelaksanaannya sudah termasuk kategori baik serta terealisasi 

dengan baik. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang telah dilakukan yaitu terdapat pada dampaknya, penelitian terdahulu 

terhadap prestasi dan penelitian yang telah dilakukan terhadap sikap 

disiplin. 

2. Dian Isni Afifah (2020) melakukan penelitian dengan judul " Pembentukan 

Akhlak Melalui Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah dan Kultum Peserta 

Didik Di Mts Muhammadiyah Sangen, Weru, Sukoharjo. Hasil penelitian 

menunjukkan kegiatan salat berjamaah sangat berdampak pada 

pembentukan akhlak bagi peserta didik. Karena akhlak dibentuk melalui 

pembiasaan-pembiasaan. Jadi, jika pembiasaan baik yang sering dilakukan 

maka dapat membentuk peserta didik kedalam akhlak yang baik pula. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah 
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dilakukan yaitu terdapat pada dampaknya, penelitian terdahulu terhadap 

akhlak dan penelitian yang telah dilakukan terhadap sikap disiplin. 

3. M. Riswan (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pembiasaan Salat 

Berjamaah dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Siswa SMP Negeri 1 

Padangsimpuang, tahun 2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perilaku keagamaan peserta didik sudah baik, terlihat bahwa siswa sudah 

disiplin pada waktu, peduli pada temannya, bertutur kata dengan sopan, 

membudidayakan salam masuk dan keluar kelas dan selalu membiasakan 

berdoa sebelum dan sesudah belajar. Adapun perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu terdapat pada 

dampaknya, penelitian terdahulu terhadap perilaku keagamaan dan 

penelitian yang telah dilakukan terhadap sikap disiplin. 


