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EFEKTIFITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 
MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA 

UNTUK SHALAT BERJAMA’AH 
(Studi Kasus di SD Muhammadiyah XVI Surakarta)  

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PAI dalam meningkatkan 
kedisiplinan shalat berjama’ah pada siswa SD Muhammadiyah XVI Surakarta. Penelitian 
ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Efektifitas PAI dalam meningkatkan 
kedisiplinan shalat berjama’ah pada siswa SD Muhammadiyah XVI Surakarta adalah 
karena kegiatan shalat berjama’ah berjalan dengan efektif dikarenakan ini sudah menjadi 
agenda rutin di SD Muhammadiyah XVI Surakarta, adanya pelaksanaan hukuman 
disiplin, dan ada keterlibatan seluruh guru dalam pembinaan disiplin ibadah shalat 
berjamaah; 2) Ada peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada siswa setelah 
pelajaran PAI. Sebelum diberikan pelajaran PAI skor kedisiplinan mencapai 55%, dan 
setelah pelajaran PAI meningkat menjadi 91,7%. Artinya ada peningkatan sebesar 
36,7%. Hal ini berarti Pendidikan Agama Islam efektif dalam meningkatkan 
kedisiplinan shalat berjamaah. Pemahaman, pembiasaan dan pemantauan yang 
diterapkan guru PAI telah menjadikan peserta didik menjadi disiplin dalam beribadah 
shalat berjamaah. 

 
 Kata kunci: efektifitas, pendidikan agama islam, kedisiplinan dan shalat 

berjama’ah. 
  

ABSTRACK 
 

This study was aimed to determine the effectiveness of PAI in improving the discipline 
of congregation prayer at the elementary school  Muhammadiyah  XVI Surakarta 
students. This study was descriptive qualitative ethnographic approach. The technique 
of collecting data were observation, interviews, and documentation. The Data were 
analyzed using qualitative analysis. The results showed that: 1) Effectiveness of PAI in 
improving the discipline of congregation prayer for the students of Elementary School 
Muhammadiyah XVI Surakarta because of the activities carried out effectively and it 
has become a regular program at Elementary School  Muhammadiyah XVI Surakarta, 
the implementation of disciplinary action, and No involvement for all of the teachers in 
the coaching discipline in congregation prayers ; 2) There was an increase in student 
discipline prayers after PAI lesson. Before the lesson given discipline PAI score reached 
55%, and after the lessons PAI increased to 91.7%. This means that there was an 
increase of 36.7%. This means that Islamic education was effective in improving 
discipline prayers. Understanding, habituation and monitoring applied PAI teacher has 
made students to be disciplined in worship prayers. 
 
Keywords: effectiveness, Islamic religious education, discipline and congregation 
prayer. 
 

1. PENDAHULUAN 

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua, kedudukannya dalam kehidupan umat muslim begitu 

sangat penting, bahkan merupakan ibadah yang paling utama karena merupakan induk dari semua 

ibadah. Shalat akan dipertanggung jawabkan pertama kali sebelum ibadah yang lainnya, karena dengan 

shalat merupakan tiang dari agama, yang mana tegak atau robohnya agama Islam itu tergantung dari 

shalat itu. Oleh karena itu shalat harus diajarkan sejak dari anak-anak sehingga akan terbiasa dan 

disiplin dalam melaksanakan ibadah shalat.  
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Pembelajaran di tingkat sekolah dasar, shalat fardhu menjadi salah satu kurikulum sehingga 

keharusan bagi setiap muslim untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Salah satu bentuk shalat 

fardhu yang bertepatan dengan kegiatan pembelajaran di tingkat dasar adalah shalat dzuhur, hal ini 

menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap sejauh mana hubungan dari kedisiplinan 

siswa dalam beribadah shalat berjama’ah. 

Kaitannya dengan penanaman nilai kedisiplinan berbadah shalat berjama’ah pada siswa pihak 

sekolah menyadari bahwa SD Muhammadiyah XVI Surakarta masih memiliki kelemahan,  diantaranya 

adalah disinyalir bahwa SD Muhammadiyah XVI Surakarta yang belum mampu untuk meningkatkan 

kualitas lulusan siswa yang bermutu unggul dengan nilai kedisiplinan beribadah yang tinggi, kualitas 

guru atau kurangnya pemahaman guru dan pihak sekolah dalam mengintegrasikan pendidikan Agama 

ke dalam setiap mata pelajaran, hambatan-hambatan guru dan kepala SD Muhammadiyah XVI 

Surakarta dalam usaha penanaman kedisiplinan siswa, dan penerapan sanksi terhadap siswa yang 

melanggar peraturan tata tertib sekolah belum optimal. Di samping itu adanya kecenderungan siswa 

yang berkeliaran keluar sekolah pada saat jam pelajaran kosong sehingga mengganggu ketertiban 

sekolah dan lingkungannya, serta upaya untuk melakukan kegiatan amal dan pengabdian masyarakat 

sering terkendala oleh kurangnya dukungan dana dari anggaran pemerintah maupun dari masyarakat 

sekitar. 

Hasil temuan awal peneliti mengenai kegiatan penanaman nilai-nilai moral yang ada di 

lingkungan SD Muhammadiyah XVI Surakarta, maka dalam penelitian ini nanti lebih ditekankan pada 

1) pola dan strategi penanaman kedisiplin dalam beribadah shalat berjama’ah pada siswa yang 

dilakukan oleh pihak lembaga, 2) penanaman nilai kedisiplinan  shalat berjama’ah pada siswa melalui 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Agama Islam. 

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai 

“Efektifitas Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa untuk Shalat 

Berjama’ah di SD Muhammadiyah XVI Surakarta”.  

Fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengajaran ibadah shalat. Karena 

pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari 

pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah shalat dengan baik dan disiplin. 

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimanakah peran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam proses shalat jama’ah siswa di SD Muhammadiyah XVI 

Surakarta?; Kedua, apakah Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat mendorong siswa untuk disiplin 

shalat berjama’ah di SD Muhammadiyah XVI Surakarta?; Ketiga, apakah PAI efektif dalam 

meningkatkan kedisiplinan shalat berjama’ah bagi siswa SD Muhammadiyah XVI Surakarta? 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (field research) yaitu 

menganalisis efektivitas PAI dalam menanamkan kedisiplinan shalat berjamaah. Penelitian ini 

merupakan studi kasus tunggal terperancang. Studi kasus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 

peran PAI dalam menanamkan disiplin shalat. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dari 

hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan subyek penelitian 

yaitu: guru dan siswa di SD Muhammadiyah XVI Surakarta. 

Sesuai dengan karakteristik yang diperlukan untuk keperluan penelitian ini maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. 

Data hasil kajian mengenai efektivitas PAI dalam menanamkan kedisiplinan shalat berjamaah yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka akan saling dicross-chek untuk 

kevalidannya. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif yaitu proses 

pengumpulan data, reduksi data, sajian data, sampai pada penarikan kesimpulan sebagai sebuah proses. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah XVI Surakarta yang beralamat di 

Karangasem Rt. 002/03, Karangasem, Laweyan, Surakarta. SD Muhammadiyah XVI memiliki 6 kelas 

dengan jumlah rombel 3 kelas di masing-masing kelas. Jadi dapat dikatakan pihak lembaga memiliki 18 

kelas dengan kelas I memiliki 102 siswa, kelas II 107 siswa, kelas III 109 siswa, kelas IV 118 siswa, 

kelas V 102 siswa, kelas VI 106 siswa.  

Merujuk hasil wawancara dengan Bapak Sarono selaku Guru kelas 3A serta menjabat sebagai 

Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Al-Islam ke-Muhammadiyahan dan diperkuat dengan hasil 

pengamatan, bahwa pihak lembaga SD Muhammadiyah XVI Surakarta melakukan penanaman nilai-

nilai PAI dimulai sejak dini (kelas 1 dan kelas 2). Kelas 1 dan kelas 2 melakukan praktek sholat 

berjama’ah shalat dzuhur serta shalat dzuha di kelas. Dalam hal ini untuk kelas 1 dan kelas 2 masih 

dalam taraf berlatih melaksanakan shalat. Shalat dzuhur berjama’ah sendiri dibagi dalam dua sesi. Sesi 

pertama dilakukan kelas 3 bersama beberapa guru serta masyarakat umum, sesi kedua dilakukan oleh 

para siswa kelas 4, 5, dan 6 serta bersama-sama para guru dan karyawan SD Muhammadiyah XVI 

Surakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada 

siswa setelah pelajaran PAI. Sebelum diberikan pelajaran PAI skor kedisiplinan mencapai 55%, dan 

setelah pelajaran PAI meningkat menjadi 91,7%. Artinya ada peningkatan sebesar 36,7%. Hal ini 

berarti Pendidikan Agama Islam efektif dalam meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah. Dapat 

diketahui bahwa peserta didik taat mendirikan shalat berjamaah baik di sekolah maupun di rumah. Hal 

tersebut terlihat dari jawaban sebagian besar peserta didik yang menjawab memahami materi ibadah 

shalat yang diajarkan guru, mampu melaksanakan dengan baik ibadah shalat yang diajarkan guru, 

berusaha mencoba melaksanakan ibadah shalat berjamaah, memiliki kesadaran untuk melaksanakan 

ibadah shalat berjamaah, dan tingkat pelaksanaan ibadah shalat berjamaah sudah baik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam efektif dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa untuk shalat berjamaah. Hal ini berarti penyelenggaraan Pendidikan 

Agama Islam di SD Muhammadiyah XVI Surakarta sudah berlangsung baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari proses pembelajaran yang berlangsung dengan baik yang ditandai dengan keikutsertaan peserta 

didik dalam pembelajaran dengan semangat yang tinggi dan merasa senang saat mengikutinya. Suasana 

saat pembelajaran pun cukup baik meski terkadang terdapat kendala dari peserta didik namun dapat 

diatasi oleh guru PAI sendiri dengan keterampilan pengelolaan yang dimiliki. 

Proses yang menjelaskan bagaimana PAI mampu meningkatkan kedisiplin siswa untuk shalat 

berjamaah:  

1. Peran PAI dalam proses Shalat Jama’ah Siswa di SD Muhammadiyah XVI Surakarta 

a) Melatih siswa dan siswi SD Muhammadiyah XVI Surakarta dalam pelaksana’an baik dari 

pembelajaran lafal, gerakan, serta manfaat darti shalat hingga praktik langsung yang diawasi 

oleh pihak lembaga. 

Seperti yang terdapat dalam (htt://psikolog2tripot.com/ sholat/2015/ 

manfaatshalatberjama’ah,htm) dalam gerakan-gerakan shalat terdapat suatu kelebihan dari 

segi moral (rohani) dan segi kesehatan (jasmani). Terdapat banyak manfaat yang dapat 

diperoleh oleh umat muslim jika kita melaksanakan ibadah shalat. Jadi sangatlah rugi jika kita 

(kaum muslim) meninggalkan shalat yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. 

b) Melakukan pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh semua pihak tidak hanya guru 

agama Islam saja. 

Pendidikan dilakukan dalam bentuk bimbingan dan usaha yang dilakuka terhadap 

anak. Hal ini disampaikan oleh Darajat “Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa 

bimbingan dan usaha terhadap anak agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup 
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(way of life)”. Semua pihak berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan bimbingan 

terhadap siswa tanpa terkecuali. 

c) PAI berperan penting dalam pelaksanaan shalat berjama’ah karena merupakan dasar ilmu 

pengetahuan yang utama dalam ibadah shalat berjama’ah. 

Shalat adalah rukun Islam yang kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT, wajib 

dilakukan oleh setiap muslim dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam (Qonita Alya, 2011:657). Ibadah shalat merupakan kewajiban yang 

dilakukan oleh setiap muslim dan merupakan rukun islam yang kedua dan kita (umat muslim) 

harus menjalankannya. 

2. PAI dalam Mendorong Peran Siswa untuk Disiplin Shalat  Berjama’ah Siswa di SD 

Muhammadiyah XVI Surakarta 

a) Kegiatan shalat berjama’ah berjalan dengan disiplin dan tertib. Hal ini terlihat dari keseharian 

yang dilakukan saat berlangsungnya shalat berjama’ah. 

 “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak 

mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri 

(shalat) besertamu …” (QS. An Nisa: 102). Suatu kebiasaan yang dilakukan setiap hari maka 

akan menjadi rutinitas yang akan dilakukan dengan ikhlas dikemudian harinya. 

b) Apabila ada siswa yang melakukan kegiatan ibadah shalat dzuhur berjama’ah tidak disiplin 

maka siswa tersebut akan diberikan bimbingan akan pentingnya shalat berjama’ah dan 

diminta untuk mengulangi shalatnya. 

Menurut Tulus Tu’u dalam Peran Disiplin Dan Perilaku Siswa (2004) menjelaskan 

bahwa disiplin dakam istilah berasal dari bahasa Inggris, yaitu: 1) Tertib, taat atau 

mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, pengendalian diri. 2) Latihan membentuk, 

meluruskan atau menyempurnakan, sebagian kemampuan mental atau karakter moral. 3) 

Hukuman yang diberikan untuk melatih memperbaiki. 4) kumpulan atau sistem dari 

peraturan-peraturan bagi tingkah laku. 

c) Hukuman yang dilakukan kepada siswa yang tidak disiplin dalam beribadah shalat dzuhur 

berjama’ah bersifat tersirat. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1994:690) disiplin mengandung 

beberapa arti yaitu : 

a) Tata tertib (disekolah, kemiliteran, dirumah, dsb). 

b) Ketaatan (kepatuhan) terhadap ketentuan tata tertib. 

c) Tata tertib dibidang studi yang mempunyai objek sistem dan metode tertentu. 

Bentuk hukuman (tata tertib) dikenal dalam 2 jenis yaitu tersirat dan tersurat. Bentuk 

tersirat yaitu bentuk hukuman yang tidak dimasukan dalam tata tertib tetapi hanya difahami dan 

dipatuhi oleh semua pihak yang ada dilembaga tersebut. 

3. Efektifitas PAI dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjama’ah sudah berjalan dengan 

efektif karena ini sudah menjadi agenda rutin di SD Muhammadiyah XVI Surakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah 

pada siswa setelah pelajaran PAI. Sebelum diberikan pelajaran PAI skor kedisiplinan mencapai 

55%, dan setelah pelajaran PAI meningkat menjadi 91,7%. Artinya ada peningkatan sebesar 

36,7%. Hal ini berarti Pendidikan Agama Islam efektif dalam meningkatkan kedisiplinan shalat 

berjamaah. Langkah-langkah yang digunakan guru PAI untuk membina disiplin sudah tepat dan 

baik. Pemahaman, pembiasaan dan pemantauan yang diterapkan guru PAI agar peserta didik 

menjadi disiplin dalam beribadah shalat berjamaah telah berlangsung dengan baik baik dan efektif. 
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Sesuai dengan pendapat Susilo (2010: 63) bahwa “Dalam dunia pendidikan efektifitas 

dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: segi efektifitas guru dan segi efektifitas murid. Efektifitas 

mengajar guru terutama menyangkut jenis-jenis kegiatan belajar-mengajar yang direncanakan 

dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan efektifitas belajar murid terutama menyangkut tujuan-

tujuan pelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah ditempuh.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektifitas PAI dalam meningkatkan kedisiplinan 

shalat berjama’ah adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan shalat berjama’ah berjalan dengan efektif dikarenakan ini sudah menjadi agenda rutin di 

SD Muhammadiyah XVI Surakarta. 

Siswa kelas 3 di SD Muhammadiyah XVI Surakarta melaksanakan kegiatan shalat 

dzuhur berjama’ah dengan masyarakat serta beberapa guru kemudian dilanjutkan dengan kelas 4, 

5, dan 6 diikuti oleh guru dan karyawan sekolah yang lainnya. Pembagian ini dilakukan untuk 

mendisiplinkan siswa dalam melaksanakan ibadahh shalat dzuhur berjamaah dan mempermudah 

pihak sekolah untuk melakukan pengawasan kepada siswa. 

Pihak sekolah melakukan beberapa langkah dalam mengembangkan keagamaan peserta 

didik, yaitu: dengan menambah alokasi waktu untuk pelajaran PAI. Penambahan ini untuk 

menambah materi keagamaan dengan memasukkan materi Aqidah Akhlak dan Bahasa Arab 

dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam. Sekolah kemudian juga menyelenggarakan kegiatan 

keagamaan yang bersifat rutin, menyelenggarakan praktek-praktek dan ujian praktek ibadah, dan 

mmfasilitasi kegiatan keagamaan di sekolah. 

2. Pelaksanaan hukuman disiplin 

Dalam dunia pendidikan diperlukan tata tertib atau aturan-aturan yang mengikat pada 

pendidik dan anak didik supaya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara 

maksimal. Hukuman digunakan untuk memperbaiki individu siswa agar menyadari kekeliruannya 

dan tidak akan mengulanginya lagi, melindungi siswa agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku 

yang menyimpang, buruk dan tercela, sekaligus juga melindungi orang sekitar dari perbuatan salah 

(nakal, jahat, asusila, kriminial, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan siswa, sehingga aturan-

turan tersebut menjadikan siswa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Dalam hal ini pihak SD 

Muhammadiyah XVI Surakarta hanya memberik hukuman yang masih bersifat tersirat yaitu 

dengan menyuruh mengulang shalat. Selanjutnya apabila ada siswa ataupun siswi yang tidak 

mengikuti ibadah shalat berjama’ah itupun ada keterangan misalnya sakit ataupun ijin dengan 

alasan yang jelas. 

3. Keterlibatan seluruh guru dalam pembinaan disiplin ibadah 

Semua guru terlibat aktif dari memberikan bimbingan, mengajak dan memberikan 

contoh kepada siswa secara langsung tanpa terkecuali sesuai ajaran ajaran yang telah di ajarkan 

oleh Rasulullah.  Sekolah melibatkan semua guru dalam usaha meningkatkan disiplin ibadah 

kepada peserta didik. Tugas guru adalah memantau peserta didik saat melaksanakan shalat 

berjamaah di masjid serta guru kelas memantau kualitas beribadah peserta didik, termasuk 

kekusyu’an dan kegiatan setelah shalat berjamaah.  

 

4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 

1. Efektifitas PAI dalam meningkatkan kedisiplinan shalat berjama’ah pada siswa SD 

Muhammadiyah XVI Surakarta adalah karena kegiatan shalat berjama’ah berjalan dengan efektif 

dikarenakan ini sudah menjadi agenda rutin di SD Muhammadiyah XVI Surakarta, adanya 
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pelaksanaan hukuman disiplin, dan ada keterlibatan seluruh guru dalam pembinaan disiplin ibadah 

shalat berjamaah. 

2. Ada peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada siswa setelah pelajaran PAI. Sebelum 

diberikan pelajaran PAI skor kedisiplinan mencapai 55%, dan setelah pelajaran PAI meningkat 

menjadi 91,7%. Artinya ada peningkatan sebesar 36,7%. Hal ini berarti Pendidikan Agama Islam 

efektif dalam meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah. Pemahaman, pembiasaan dan 

pemantauan yang diterapkan guru PAI telah menjadikan peserta didik menjadi disiplin dalam 

beribadah shalat berjamaah. 

 
Saran 

1. Saran kepada kepala sekolah agar mengadakan sarasehan antara guru dan karyawan membahas 

mengenai pentingnya pengawasan serta suri tauladan bagi seluruh siswa SD Muhammadiyah XVI 

Surkarta dan menghimbau semua guru untuk menjelaskan dan mencontohkan perwujudan 

perilaku sesuai dengan kata-kata mutiara yang tertempel di dinding sekolah. 

2. Saran kepada guru untuk menyisipkan nilai-nilai religius dalam pembelajaran, mengkaitkan antara 

materi pelajaran dengan nilai-nilai religius, memberikan tauladan/berhati-hati dalam bertindak 

baik di kelas maupun diluar kelas. 

3. Saran kepada peneliti selanjutnya, perlu menentukan waktu penelitian sebaiknya direncanakan/di-

lakukan pada awal semester pertama sebab pada waktu tersebut, kepala sekolah dan nara sumber 

lainnya tidak terlalu sibuk mengurusi kegiatan akademik sekolah. 
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