
PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP  

PELAKSANAAN SHALAT FARDHU PADA SISWA SMK 

MUHAMMADIYAH 01 BOYOLALI TAHUN 2014 / 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI 

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu 

Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) 

 

Oleh: 

AULIA RACHMAN 

NIM : G000100194 

NIRM : 10/X/02.2.1/T/5080 

 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 



ii 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Drs. ZaenalAbidin, M.Pd.)                                 (Drs. SaifuddinZuhri, M. Ag.) 



iii 
 

ABSTRAK 

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. Siswa di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali dalam 

bidang praktek pelaksanaan ibadah terutama praktek shalat fardlu mempunyai hambatan, 

yaitu rendahnya semangat melaksanakan shalat fardlu. Pendidikan agama Islam yang telah 

diberikan kepada para siswa tidak menjadikan sebagian siswa mau mengamalkan praktek-

praktek ibadah seperti shalat. Hal ini terbukti masih ada sebagian siswa yang tidak mau 

melaksanakan shalat atau sering menunda-nunda waktu shalat. Maka dalam hal ini penulis 

akan meneliti pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan shalat fardlu pada 

siswa SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah bagaimana 

pengaruh pelaksanaan pendidikan agama Islam terhadap shalat fardlu siswa di SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali tahun ajaran 2014/2015. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh pelaksanaan 

pembelajaran agama Islam terhadap shalat fardlu siswa di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali 

tahun ajaran 2014/2015. 

Manfaat penelitan ini secara teoritis penelitian ini berupaya membuktikan teori-teori 

yang sudah ada guna menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. 

Sedangkan manfaat praktis untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan 

dan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti atau membahas pada aspek 

lain.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penulisan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara (interview), dan angket. 

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan 

menganalisis secara induktif  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan shalat fardlu 

pada siswa SMK Muhammadiyah 01 Boyolali dapat dipengaruh melalui : pemahaman materi 

yang disampaikan oleh guru kepada siswa, siswa yang paham tentang apa yang diajarkan 

oleh guru agama di sekolah akan cenderung lebih rajin untuk melaksanakan shalat fardlu 

tepat pada waktunya, melalui evaluasi yaitu dengan mengadakan ujian tulis dan ujian praktek, 

melalui bimbingan dan pengawasan guru, artinya siswa selalu dibimbing dan selalu diawasi 

oleh guru untuk selalu melaksanakan shalat fardlu tepat pada waktunya ketika di sekolah, 

serta suri teladan guru kepada siswa, guru memberikan contoh terlebih dahulu kepada para 

siswa agar para siswa lebih memahami dan mau mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh 

guru.  

 

 

Kata Kunci : Pengaruh Pendidikan Agama Islam, Shalat Fardlu. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Berdasarkan hasil 

pengamatan peniliti ketika 

melakukan PPL di SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali, 

bahwasanya proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali 

sudah cukup baik, terbukti guru 

selalu senantiasa membiasakan 

siswa untuk membaca Al-Quran 

sebelum memulai pembelajaran 

dan selalu mengajak siswa untuk 

melaksanakan praktek-praktek 

ibadah shalat. 

Selain itu dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali 

guru juga menggunakan beberapa 

metode, media, dan evaluasi 

yang disesuaikan dengan materi 

bahasan untuk memperlancar 

proses belajar mengajar. 

Disamping itu sekolah juga 

selalu mengadakan pengajian 

rutin setiap bulan. Ini dilakukan 

hanya untuk memotivasi siswa 

agar giat melaksanakan ibadah 

khususnya shalat lima waktu.  

Salah satu tujuan SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali 



 

2 
 

yaitu menyiapkan siswa untuk 

taat menjalankan ibadah, namun 

kenyataannya dalam bidang 

praktek pelaksanaan ibadah 

terutama praktek shalat fardlu 

mempunyai hambatan, yaitu 

rendahnya semangat 

melaksanakan shalat fardlu. 

Pendidikan agama Islam yang 

telah diberikan kepada para siswa 

tidak menjadikan sebagian siswa 

mau mengamalkan praktek-

praktek ibadah seperti shalat, hal 

ini terbukti masih ada sebagian 

siswa yang tidak mau 

melaksanakan shalat atau sering 

menunda-nunda waktu shalat. 

Selain itu ditambah lagi faktor 

lingkungan di sekitar sekolah 

yang kurang agamis, yang 

menjadikan para siswa kurang 

bersemangat dalam 

melaksanakan ibadah shalat 

fardlu. Sehingga hal ini bisa 

dijadikan alasan mengapa penulis 

ingin melakukan penelitian di 

SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali.  

Berdasarkan uraian di atas 

penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian tentang 

pendidikan agama Islam dan 

pengaruhnya terhadap 

pelaksanaan shalat fardlu dalam 

kesehariannya di SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali. 

Dan penulis bermaksud 

membahas masalah tersebut 

dalam penulisan skripsi yang  

berjudul: Pengaruh Pendidikan 

Agama Islam Terhadap 

Pelaksanaan Shalat Fardlu Pada 

Siswa SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali Tahun Pelajaran 2014/ 

2015. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh 

pelaksanaan pendidikan agama 

Islam terhadap shalat fardlu 

siswa di SMK Muhammadiyah 

01 Boyolali tahun ajaran 

2014/2015 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan 

pengaruh pelaksanaan 

pembelajaran agama Islam 

terhadap shalat fardlu siswa di 

SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali tahun ajaran 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: 

Berupaya membuktikan 

teori-teori yang sudah ada 

guna menambah 

perbendaharaan ilmu 

pengetahuan di bidang 

pendidikan. 

2. Manfaat praktis: 

a. Untuk menambah 

khazanah keilmuan 

dalam bidang 

pendidikan. 

b. Sebagai 

pertimbangan bagi 

peneliti berikutnya 

untuk meneliti atau 

membahas pada 

aspek lain. 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini 

peneliti juga menggunakan acuan 

dari beberapa hasil peneliti yang 

relevan. Hasil-hasil penelitian 

tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Sunardi (UMS 2007) dalam 

skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh Pendidikan 

Islam Dalam Keluarga 

Terhadap Akhlak Remaja 
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Siswa-siswi kelas XI SMP 

Negri 1 Salatiga”.
1
 

2. Muhamad Rizaq (UMS 

2012) dalam skripsinya yang 

berjudul “Pengaruh 

Pendidikan Aqidah 

Terhadap Kesehatan Mental 

Siswa Kelas VII Smp Al-

Islam 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012”.
2
 

3. Ririh Amrabawani (UMS 

2012) dalam skripsinya yang 

berjudul “Pengaruh 

Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Pendidikan Moral 

Siswa Kelas IV Sd 

Muhammadiyah 10 Tipes 

                                                             
1Sunardi, Pengaruh Pendidikan 

Islam Dalam Keluarga Terhadap Akhlak 

Remaja Siswa-siswi kelas XI SMP Negri 1 

Salatiga (UMS, 2007). 
2Muhamad Rizaq, Pengaruh 

Pendidikan Aqidah terhadap Kesehatan 

Mental Siswa Kelas VII Smp Al-Islam 1 

Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 

(UMS, 2012). 

Surakarta Tahun Ajaran 

2012/2013”.
3
 

Berdasarkan penelitian-

penelitian serupa seperti yang 

telah dikemukakan di atas, belum 

ditemukan penelitian tentang 

pengaruh pendidikan agama 

Islam terhadap pelaksanaan 

shalat fardlu pada siswa SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Dengan demikian, penelitian ini 

belum ada yang meneliti. Oleh 

karena itu, penelitian ini 

menemukan unsur kebaruan. 

Tinjauan Teoritik 

1. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian pendidikan 

agama Islam 

Pendidikan agama 

Islam adalah usaha sadar 

                                                             
3Ririn Amrabawani, Pengaruh 

Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Pendidikan Moral Siswa Kelas IV Sd 

Muhamadiyah 10 Tipes Surakarta Tahun 

Ajaran 2012/2013 (UMS, 2012). 
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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.
4
 

b. Tujuan Pendidikan 

Agama Islam 

Menurut 

Muhamad Fadhil al-

Jamali tujuan pendidikan 

agama Islam yaitu 

mengenalkan manusia 

antar perannya diantara 

makhluk dan tanggung 

jawabnya dalam hidup 

                                                             
4Abdul Majid, Belajar dan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

hlm. 13. 

ini, mengenalkan manusia 

akan interaksi social dan 

tanggung jawabnya dalam 

tata hidup bermasyarakat, 

mengenalkan manusia 

akan alam dan mengajak 

mereka untuk mengetahui 

hikmah diciptakannya, 

dan mengenalkan 

manusia akan pencipta 

alam (Allah) dan 

menyuruhnya beribadah 

kepada-Nya.
5
 

c. Sumber Pendidikan 

Agama Islam 

Adapun sumber 

pendidikan Islam yaitu : 

1. Al-Qur’an  

2. Sunnah/Hadits 

3. Ijtihad 

2. Shalat 

a. Pengertian shalat 

                                                             
5Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan 

Islam (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 62. 
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Shalat menurut 

bahasa artinya adalah 

doa. Shalat dalam arti doa 

bisa ditemukan dalam 

QS. At-Taubah (9): 103. 

Adapun 

pengertian shalat menurut 

istilah adalah suatu 

ibadah yang terdiri dari 

ucapan dan perbuatan 

tertentu yang dibuka 

dengan takbir dan ditutup 

dengan salam.
6
 Shalat 

terbagi menjadi dua 

macam, yaitu shalat 

fardlu dan shalat sunnah.  

1. Shalat fardlu 

2. Shalat sunnah  

  Shalat sunnah 

menurut hukumnya 

                                                             
6
Syakir Jamaluddin. Shalat Sesuai 

Tuntunan Nabi Saw: Mengupas Kontroversi 

Hadis Sekitar Shalat (Yogyakarta: LPPI 

UMY, 2013), Cet ke-5, hlm. 43. 

terdiri atas dua 

golongan yakni:  

a. Shalat sunnah 

muakad. 

b. Shalat sunnah 

ghairu muakad.
7
 

b. Fungsi dan Hikmah 

Shalat  

fungsi dan hikmah 

shalat adalah : 

1. Untuk mengingat 

Allah SWT. 

2. Mencegah perbuatan 

keji dan munkar 

sebagaimana firman 

Allah SWT dalam 

QS. Al-Ankabut (29): 

45.
8
 

 

                                                             
7
Abu Malik Kamal bin as-Sayyid 

Salim. Ensiklopedi Fiqih Wanita Jilid 1 

(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), Cet ke-

3, hlm. 174. 
8Syakir Jamaluddin. Shalat Sesuai 

Tuntunan Nabi Saw: Mengupas Kontroversi 

Hadis Sekitar Shalat (Yogyakarta: LPPI 

UMY, 2013), Cet ke-5, hlm. 52. 
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c. Syarat Sah Shalat 

1. Sucinya anggota 

tubuh dari hadats dan 

najis sebagaimana 

firman Allah SWT 

dalam QS. Al-Maidah 

(5): 6. 

2. Suci badan, pakaian, 

dan tempat dari najis. 

Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam 

QS. AL-Muddatsir 

(74): 4.  

3. Menghadap kiblat 

Sebagaimana firman 

Allah dalam QS. Al-

Baqarah (2): 144. 

4. Mengetahui 

masuknya waktu 

shalat sebagaima 

firman Allah (4): 103 

5. Menutup aurat dengan 

pakaian yang suci 

sebagaimana firman 

Allah SWT dalam 

QS. Al-A’raf (7): 31.
9
 

d. Rukun shalat  

Adapun rukun 

rukun shalat yaitu : 

a. Niat 

b. Berdiri jika mampu 

c. Takbiratul ihram lalu 

membaca surat Al-

Fatihah 

d. Ruku dan 

thuma’ninah dalam 

ruku 

e. I’tidal 

f. Sujud dua kali serta 

thuma’ninah (diam 

sebentar) 

g. Duduk di antara dua 

sujud serta 

thuma’ninah (diam 

sebentar) 

h. Duduk tawaruk atau 

duduk akhir 

i. Membaca tasyahud 

akhir dan shalawat 

kepada nabi 

Muhammad SAW. 

j. Salam 

k. Tertib.
10

 

 

 

                                                             
9Musthafa Dib Al-Bugha. Fikih 

Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum 

Islam Madzab Syafi’I (Solo: Media Zikir, 

2010), cet ke-1, hlm. 101. 
10Musthafa Dib Al-Bugha. Fikih 

Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum 

Islam Madzab Syafi’I (Solo: Media Zikir, 

2010), cet ke-1, hlm. 106. 
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e. Kedudukan Shalat  

a. Shalat adalah tiang 

agama. Agama tidak 

dapat berdiri tanpa 

shalat, jika tiangnya 

runtuh, maka 

runtuhlah bangunan 

yang ada di atasnya 

b. Amal manusia yang 

paling pertama 

dihisab pada hari 

kiamat nanti adalah 

shalatnya. 

c. Shalat merupakan 

rukun islam yang 

paling agung dan pilar 

utama setelah 

syahadatain. 

d. Allah mengecam 

orang yang 

melalaikan shalat 

dengan firman Allah 

SWT dalam QS. 

Maryam (19): 59.
11

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan 

kualitatif. Yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian.
12

 

B. Pendekatan Penelitian 

Bentuk pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang 

diperlukan, yang dapat diamati, 

                                                             
11

Said bin ali Al-aqahthani, 

Petunjuk Lengkap Tentang Shalat (Riyadh: 

Al-Maktub At-Ta’wuni Liddah’wah Wal-

Irsyad bis-Sulay, 2008), hlm. 11. 
12Moleong, Metodologi Pendidikan 

Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm.4.  
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yang dilakukan dalam kehidupan 

nyata dan sebenarnya.
13

 

C. Sumber data 

Sumber data adalah dari 

mana data diperoleh. Dalam 

penelitian ini diperoleh dari 

sumber tertulis, yang dipakai 

dalam penelitian ini meliputi 

arsip, dokumen-dokumen, 

catatan, laporan rutin siswa, 

pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam di kelas 

dan praktek ibadah shalat di 

sekolah dalam waktu-waktu 

belajar juga pada jam pelajaran 

pendidikan agama Islam atau 

menjalankan ibadah shalat di 

masjid SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali Tahun Ajaran 

2014/2015. 

D. Subjek dan Objek penelitian 

a. Populasi 

                                                             
13Lexy J. Moleong, Metodologi 

Penelitian Kwalitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 4. 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali 

kelas XII yang berjumlah 118 

siswa. 

b. Sampel  

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

30% dari 118 siswa yang 

diambil dari kelas XII yaitu 

35 siswa. Adapun metode 

yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah 

randomsampling 

(pengambilan sampel secara 

acak). 

E. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Metode ini digunakan 

untuk melihat, mengamati, 

dan menghayati secara 

langsung dan nyata mengenai 

aktifitas yang dilakukan 
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siswa ketika proses kegiatan 

belajar mengajar (KBM), dan 

menjalankan shalat di masjid 

SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis wawancara 

terstruktur, dimana 

pewawancara sudah 

mempersiapkan pertanyaan 

yang diajukan kepada 

narasumber. Untuk 

memperoleh data inti tentang 

pengaruh pendidikan agama 

Islam terhadap pelaksanaan 

shalat fardlu. Sebagai 

informan, disini penulis 

memilih guru mata pelajaran 

pendidikan agama Islam di 

SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali. 

c. Dokumentasi 

Metode ini digunakan 

untuk mencari data mengenai 

sejarah berdirinya SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali, 

letak geografis, dan 

dokumenter pelajaran 

pendidikan agama Islam di 

sekolah melalui dokumen-

dokumen maupun buku-buku 

yang berada di SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali. 

d. Angket 

Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup, yaitu 

memberikan pertanyaan pada 

subjek penelitian dengan 

menyediakan pilihan jawaban 

F. Metode analisis data 

Dalam menganalisis data 

penulis menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, yang 
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menurut Matthew dan Michael 

terdiri dari tiga kegiatan, yaitu 

pengumpulan data sekaligus 

dengan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan 

kesimpulan.
14

 

Metode berfikir yang 

penulis gunakan untuk 

menganalisis dalam penelitian ini 

adalah metode induktif.  

ANALISIS DATA 

A. Pengaruh Pendidikan Agama 

Islam Terhadap Pelaksanaan 

Shalat Fardlu Pada Siswa SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali. 

Setelah mempelajari data 

pada bab IV tentang pengaruh 

pendidikan agama Islam terhadap 

pelaksanaan shalat fardlu pada 

siswa SMK Muhammadiyah 01 

                                                             
14Hamid Patilima, Metode 

Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2005), hlm. 98.  

Boyolali, maka penulis 

simpulkan bahwa pelajaran 

pendidikan agama Islam di 

sekolah mempunyai pengaruh 

yang baik terhadap para siswa, 

hal itu terbukti dari angket siswa 

dan juga dari penuturan guru 

agama selaku pengawas dan 

pembimbing pelaksanaan shalat 

fardlu di sekolah bahwa ada 

perubahan yang positif pada diri 

setiap siswa itu sendiri ketika 

waktu pelaksanaan shalat dhuhur 

dari yang tidak mau shalat 

menjadi shalat bahkan siswapun 

sering melaksanakan shalat-

shalat sunnah seperti shalat 

dhuha tanpa diperintah oleh guru.  

Dengan demikian apabila 

dicermati lebih seksama data 

yang penulis peroleh hal ini 

sesuai dengan teori yang telah 
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dijelaskan pada bab sebelumnya 

yaitu bab II halaman 6. 

Adapun hal-hal yang dapat 

mempengaruhi pendidikan 

agama Islam terhadap 

pelaksanaan shalat fardlu pada 

siswa SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali yaitu melalui :  

1. Pemahaman materi 

2. Evaluasi  

3. Bimbingan dan pengawasan  

4. Suri teladan guru kepada 

siswa 

5. Kesadaran setiap individu 

KESIMPULAN  

1. Pelajaran pendidikan 

agama Islam mempunyai 

pengaruh yang baik 

terhadap para siswa. 

2. Pengaruh pendidikan 

agama Islam terhadap 

pelaksanaan shalat fardlu 

pada siswa SMK 

Muhammadiyah 01 

Boyolali dapat 

dipengaruh melalui 

pemahaman materi yang 

disampaikan oleh guru 

kepada siswa, melalui 

evaluasi yaitu dengan 

mengadakan ujian tulis 

dan ujian praktek, melalui 

bimbingan dan 

pengawasan guru, serta 

suri teladan guru kepada 

siswa.  

3. Dalam proses 

pembelajaran pendidikan 

agama Islam di sekolah 

yang disampaikan oleh 

guru agama sudah baik, 

namun proses 

pelaksanaan shalat fardlu 

berjamaah di SMK 

Muhammadiyah 01 

Boyolali belum baik, 
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karena masih ada 

sebagian siswa yang tidak 

melaksanakan shalat, hal 

ini dikarenakan 

kurangnya kesadaran 

masing masing siswa 

untuk melaksanakan 

shalat fardlu tepat pada 

waktunya di sekolah. 

SARAN-SARAN 

1. Pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMK 

Muhammadiyah 01 

Boyolali sudah cukup 

baik. Namun hendaknya 

harus lebih ditingkatkan 

karena semakin baik 

proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam, 

siswa akan semakin giat 

untuk melaksanakan 

shalat fardlu. 

2. Hendaknya guru 

senantiasa memberikan 

tauladan kepada para 

siswa dalam hal 

pelaksanaan ibadah 

khususnya shalat fardlu. 

Tidak hanya dengan teori 

saja melainkan dengan 

praktek. 
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