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IMPLEMENTASI SHOLAT FARDHU  

DALAM HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH 

(Studi Kasus Siswa di SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

Tahun Pelajaran 2017/2018) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) implementasi sholat fardhu menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 2) faktor penghambat implementasi 

sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 3) usaha yang 

dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi sholat fardhu menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian keagamaan dengan kualitatif-deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisis interaktif yang terdiri 

dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

disimpulkan bahwa: 1) Implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan 

Tarjih Muhammadiyah pada siswa Kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

dilakukan ketika jam istirahat diadakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan 

Sabtu dengan dibuatkan jadwal secara bergiliran mulai dari kelas X sampai kelas 

XII. Kegiatan sholat fardhu ini dilakukan oleh siswa secara fleksibel, baik secara 

munfarid atau berjamaah. Seluruh siswa, guru dan karyawan wajib mengikuti 

kegiatan sholat fardhu berjamaah kecuali bagi siswa dan guru perempuan yang 

berhalangan. Koordinator kegiatan sholat fardhu berjamaah utamanya adalah guru 

PAI dipandu guru-guru yang lain yang sudah terkondisikan, serta ketua kelas 

bertugas mengabsen kehadiran siswa yang melaksanakan sholat fardhu berjamaah. 

Tujuan diadakan kegiatan sholat fardhu ini adalah sebagai upaya dari sekolah 

untuk menjadikan siswa SMA Muhammadiyah 1 Sragen agar taat dalam 

beribadah, siswa sadar akan pentingnya dalam melakukan tanggung jawab sebagai 

orang Islam untuk melakukan ibadah, dan sebagai antisipasi dalam mengatasi 

kenakalan siswa. 2) Faktor-faktor yang menghambat implementasi sholat fardhu 

menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Siswa Kelas XII di SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen adalah siswa malas melakukan sholat, kurangnya 

kesadaran guru, terbatasnya daya tampung masjid, dan fasilitas kelengkapan 

sholat yang kurang memadai. 3) Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 

siswa kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen adalah melalui metode 

pembiasaan, Pembelajaran materi dan praktek sholat menurut Himpunan Putusan 

Tarjih Muhammadiyah, pendampingan sholat oleh guru, penyediaan fasilitas 

perlengkapan ibadah, pemberian sanksi, dan metode keteladanan. 

 

Kata kunci: Sholat Fardhu, Himpunan Putusan Tarjih, Muhammadiyah. 

 

Abstract 

This study aims to determine: 1) the implementation of Fard prayer according to 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 2) inhibiting factor in the 

implementation of Fard prayer according to Himpunan Putusan Tarjih 



2 

Muhammadiyah. 3) efforts are being made to overcome the obstacles in 

implementing Fard prayer according to Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 

di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. This type of research is religious research with 

descriptive-qualitative. Data collection techniques are carried out by observation, 

interviews, and documentation. Data analysis techniques using interactive analysis 

consisting of data reduction, data display and conclusion drawing. The results of 

this study concluded that: 1) The implementation of fard prayer according to the 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah on Class XII students at 

Muhammadiyah 1 Sragen High School was conducted when the break time was 

held on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday with a schedule 

made in turn starting from the class X to class XII. Fardh prayer activities are 

carried out by students flexibly, either munfarid or congregation. All students, 

teachers and employees are obliged to attend Fardh prayer activities in 

congregation except for female students and teachers who are unable to attend. 

The coordinator of the Fardhu prayer activity in the main congregation is the 

teacher of Islamic Education guided by other conditioned teachers, and the class 

leader is in charge of attending the presence of students who perform 

congregational prayers. The purpose of this Fardhu prayer activity is to try to 

make the students of Muhammadiyah 1 Sragen High School to obey in worship, 

students are aware of the importance of carrying out responsibilities as Muslims to 

worship, and in anticipation of overcoming student delinquency. 2) Factors that 

hinder the implementation of prayer fard according to the Himpunan Putusan 

Tarjih Muhammadiyah in Class XII Students at Muhammadiyah 1 Sragen High 

School are students who are lazy to pray, lack of teacher awareness, limited 

capacity of the mosque, and inadequate prayer facilities. 3) Efforts are being made 

to overcome the obstacles in implementing fard prayer according to the Himpunan 

Putusan Tarjih Muhammadiyah in class XII students at Muhammadiyah 1 Sragen 

High School is through habituation methods, Learning material and practicing 

prayer according to the Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, mentoring 

prayer by the teacher, providing worship equipment facilities, giving sanctions, 

and exemplary methods. 

 

Keywords: Fard Prayer, Himpunan Putusan Tarjih, Muhammadiyah. 

 

1. PENDAHULUAN  

SMA Muhammadiyah 1 Sragen adalah sekolah yang memiliki perlengkapan 

media pembelajaran yang baik untuk menunjang kegiatan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, kemudian ditambah adanya guru bidang 

studi Pendidikan Agama Islam yang kompeten. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

shalat fardhu, siswa diajarkan pemahaman materi tentang shalat berdasarkan 

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih 

(HPT) Muhammadiyah merupakan buku panduan wajib bagi kalangan warga 
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Muhammadiyah. Isinya merupakan hasil-hasil muktamar tarjih yang diadakan 

puluhan tahun yang lalu. Isinya menyangkut berbagai persoalan mulai dari 

keimanan, ibadah hingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keumatan 

dan agama Islam
1
, salah satunya adalah ibadah shalat. 

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia telah 

membuat suatu pedoman pengerjaan shalat yang benar menurut organisasi mereka 

disertai dalil dan hadist yang dianggap paling shahih. Muhammadiyah hanya 

memilih hadist-hadist yang Shahih atau yang kuat terutama dalam masalah ibadah 

termasuk dalam ibadah shalat ini. Disamping itu Muhammadiyah juga tidak taklid 

terhadap satu mahzab saja, sehingga terkadang Muhammadiyah mempunyai 

pendapat yang sama dengan mahzab Syafi’i, terkadang Maliki, Hanafi maupun 

mahzab Hambali. Berbeda dengan umat Islam di Indonesia umumnya yang hanya 

berpegang dan terpaku pada mahzab Syafi’i saja.
2
 

Berdasarkan observasi awal, masih banyak ditemukan banyak 

permasalahan di pendidikan Muhammadiyah sampai saat ini: 1) Sebagian siswa di 

tingkat Sekolah Menengah Muhammadiyah belum melaksanakan ibadah shalat 

sesuai Tarjih Muhammadiyah, dan 2) Ada sebagian guru pengampu mata 

pelajaran fiqih di lingkungan sekolah Muhammadiyah yang heterogen dengan 

disiplin ilmu yang dimiliki. 

Dari permasalahan yang muncul, perlunya perhatian untuk tingkat 

pemahaman beribadah Sekolah Muhammadiyah yang sesuai dengan Himpunan 

Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah. Selain itu, di sisi lain kurikulum yang 

digunakan double artinya menggunakan kurikulum Muhammadiyah dan Dinas. 

Berdasarkan gejala di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini 

dengan judul: “Implementasi Shalat Fardhu Dalam Himpunan Putusan 

Tarjih (Studi Kasus Siswa Kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

Tahun Pelajaran 2017/2018)”. 

                                                 
1
 Muhamad Furkun Khakim. 2012. Aplikasi e-HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Muhammadiyah 

Berbasis J2ME. Jurnal Teknik Informatika. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

dan Komputer Amikom. 
2
 Rizky Mu’addah. 2017. Bacaan Shalat Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Diakses dari  

https://dokupdf.com/download/bacaan-sholat-muhammadiyah-_5a02b3ddd64ab2b9bdd1e6b5_pdf 



4 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) implementasi sholat fardhu 

menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 2) faktor penghambat 

implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 

3) usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi sholat fardhu 

menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 

Sragen. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini berdasarkan ruang lingkupnya termasuk penelitian keagamaan. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus (case study), artinya suatu 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

sekolah.
3
 Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif-deskriptif.

4
  

Lokasi penelitian ini adalah SMA Muhammadiyah 1 Sragen yang terletak 

di Jl. Raya Sukowati No. 108, Sine, Sragen, Jawa Tengah 57213. Penelitian ini 

dalam pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi partisipan, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi Sholat Fardhu Menurut Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah Siswa Kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

Salat merupakan kewajiban mutlak yang tidak pernah berhenti kewajiban 

melaksanakannya sekalipun dalam keadaan takut, sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. Al-Baqarah ayat 238-239 menunjukkan: 

                                                 
3
 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta Raya: Grafindo, 1998), hlm. 84.  

4
 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik, Rasionalistik dan 

Phenomenologik, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.45. 
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"Peliharalah segala salat(mu), dan (peliharalah) salat wustha. Jika kamu 

dalam keadaan takut (akan bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau 

berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah 

(salatlah) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang 

belum kamu ketahui." (QS. al-Baqarah: 238-239)
5
 

 

Berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan dari SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen, bahwa kegiatan sholat fardhu dilaksanakan ketika jam 

istirahat setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dengan dibuatkan 

jadwal secara bergiliran mulai dari kelas X sampai kelas XII. Kegiatan sholat 

fardhu ini dilakukan oleh siswa secara fleksibel, baik secara munfarid atau 

berjamaah. Seluruh siswa, guru dan karyawan wajib mengikuti kegiatan sholat 

fardhu berjamaah kecuali bagi siswa dan guru perempuan yang berhalangan. 

Koordinator kegiatan sholat fardhu berjamaah utamanya adalah guru PAI dipandu 

guru-guru yang lain yang sudah terkondisikan, serta ketua kelas bertugas 

mengabsen kehadiran siswa yang melaksanakan sholat fardhu berjamaah. 

Kegiatan sholat fardhu di SMA Muhammadiyah 1 Sragen ini berdasarkan 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Menurut Poniman, shalat sesuai 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) merupakan shalat yang 

dicontohkan Rasulullah. Siswa diajarkan untuk menguasai gerakan shalat, bacaan 

shalat dan dzikir sesuai HPT. 
6
 

Tujuan diadakan kegiatan sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah ini adalah sebagai upaya dari sekolah untuk menjadikan siswa 

SMA Muhammadiyah 1 Sragen agar taat dalam beribadah, siswa sadar akan 

                                                 
5
 Gus Arifin. 2012. Fiqh Untuk Para Profesional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 85. 

6
 Poniman. 2016. “Analisis Tingkat Pemahaman dan Pengamalan Tatacara Shalat Menurut 

Himpunan Putusan Tarjih pada Siswa MTs Muhammadiyah Kabupaten Bantul”. Prosiding 

Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1
st
, Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY) 
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pentingnya dalam melakukan tanggung jawab sebagai orang Islam untuk 

melakukan ibadah, dan sebagai antisipasi dalam mengatasi kenakalan siswa. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sholeh bahwa sholat memiliki empat 

fungsi, yaitu fungsi komunikatif, edukatif, integratif, dan aman. Dalam fungsi 

edukatif, sholat dapat digunakan sebagai metode pendidikan Islam. Fungsi sholat 

dapat dimainkan dengan memahami sholat dan mengimplementasikannya.
7
 

Dalam sholat fardhu memiliki dampak yang baik bagi siswa dan guru 

dalam membentuk karakter siswa untuk lebih baik dan dapat memiliki karakter 

yang disiplin. Sholat fardhu banyak nilai-nilai pendidikan yang sangat besar 

manfaatnya. Oleh karena itu, fardhu yang dilakukan secara teratur dalam setiap 

hari terutama dilakukan dalam lingkungan sekolah akan membawa dampak positif 

pada diri anak. Dalam sholat fardhu berjamaah banyak hikmah yang dapat diambil 

dan dapat berpengaruh pada perilaku keagamaan anak. 

 

3.2 Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Sholat Fardhu Menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah siawa kelas XII di SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen 

Temuan penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menghambat implementasi 

sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Siswa Kelas XII 

di SMA Muhammadiyah 1 Sragen adalah siswa malas melakukan sholat, 

kurangnya kesadaran guru, terbatasnya daya tampung masjid, dan fasilitas 

kelengkapan sholat yang kurang memadai. 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa siswa yang masih malas 

melakukan sholat. Banyak alasan diungkapkan ketika mereka malas melakukan 

sholat, misalnya siswa putri beralasan sedang haid, tidak bawa mukena, ngantuk, 

dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran siswa mengenai arti 

pentingnya sholat bagi mereka. 

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Satriani Is 

yang menyatakan bahwa faktor penghambatnya secara interen adalah masih 

                                                 
7
 Muhammad Muhtar Arifin Sholeh. 2017. “Symbolism In Shalat (Prayer): A Conceptual Study on 

Shalat as The Method of Islamic Education”. Umran, International Journal of Islamic and 

Civilizational Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 88-97. 
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adanya sebagian siswa kurang sadar akan pentingnya sholat fardhu berjamaah 

(jama'ah).
8
 Siswa merasa sholat bukan merupakan suatu kebutuhan, namun hanya 

sebagai tugas dari sekolah yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. 

Faktor penghambat selanjutnya dalam implementasi sholat fardhu menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah adalah kurangnya kesadaran dari guru. 

Kurangnya kesadaran guru ini terlihat saat jam mengajar guru bertepatan dengan 

sebelum jam istirahat. Ketika guru belum selesai menjelaskan materi atau 

pembelajarannya sementara waktu istirahat sudah dimulai, biasanya guru tetap 

melanjutkan pembelajarannya walaupun cuma sebentar, hal ini mengakibatkan 

siswa keluar kelas tidak pada waktu yang sudah dijadwalkan sehingga 

mempengaruhi waktu pelaksanaan sholat dhuhur. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Widianto dan Loeis yang 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung atau menghambat 

dalam meningkatkan disiplin ibadah sholat siswa adalah faktor guru agama. 

Dalam meningkatkan disiplin ibadah sholat siswa guru juga harus memberikan 

tindakan nyata dalam hal ibadah, dimana seorang guru harus bisa memposisikan 

sebagai seorang guru, informan, fasilitator dan pembimbing yang baik, yang 

nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi siswa yang 

diharapkan kelak dapat meningkatkan disiplin ibadah sholat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Faktor penghambat implementasi sholat fardhu menurut Himpunan 

Putusan Tarjih Muhammadiyah pada siswa kelas XII adalah salah satunya luas 

masjid yang sangat terbatas tidak mampu menampung banyak orang, jadi 

pelaksanaan sholat fardhu terpaksa dibuat secara bergiliran atau bergantian dari 

kelas per kelas. Seperti hasil penelitian dari Widianto dan Loeis bahwa faktor 

yang menghambat pelaksanaan kegiatan sholat fardhu adalah faktor sarana dan 

prasarana, dimana dalam hal ini sarana masjid yang digunakan kurang luas untuk 

menampung jumlah siswa yang dimiliki sekolah ini. 

                                                 
8
 Sitti Satriani Is. 2017. “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membiasakan Siswa 

Shalat Berjama’ah”. Jurnal Tarbawi, Vol. 2, No. 1, hlm. 33-42. 
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Permasalahan kurang lengkapnya perlengkapan sholat menjadi faktor 

penghambat selanjutnya dalam pelaksanaan sholat fardhu menurut Himpunan 

Putusan Tarjih Muhammadiyah. Widianto dan Loeis dalam penelitiannya sejalan 

dengan temuan penelitian ini, dimana faktor-faktor yang dapat mendukung 

peningkatan disiplin ibadah sholat siswa adalah sarana prasarana.
9
 Diperkuat 

dengan penelitian dari Satriani yang yang menyimpulkan tersedianya sarana 

berupa toilet, tempat pengambilan air wudhu menjadi faktor yang dapat 

mendukung pelaksanaan kegiatan sholat fardhu. Ketika faktor sarana tersebut 

tidak mendukung, maka kegiatan sholat fardhu menjadi terhambat.  

 

3.3 Usaha yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Sholat 

Fardhu Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah siswa kelas 

XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi sholat fardhu 

menurut himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang pertama adalah melalui 

pembiasaan. Melalui pendekatan pembiasaan, siswa dibiasakan diajak terus 

melaksanakan sholat fardhu berjamaah dengan tertib dan disiplin. Dampaknya 

membuat siswa akan terbiasa melaksanakan sholat fardhu secara berjamaah di 

sekolah, diharapkan nanti di rumah siswa menjalankan sholat fardhu berjamaah 

bersama keluarganya atau pergi ke masjid dekat rumahnya. 

Djamarah menyatakan pendekatan pembiasaan adalah alat pendidikan. 

Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan ini sangat penting. Karena dengan 

pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian 

hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk suatu sosok manusia yang 

berkepribadian yang baik pula.
10

 

Penelitian dari Widi, dkk. mendukung temuan penelitian ini. Penelitiannya 

menunjukkan bahwa Sebenarnya latihan dan pembiasaan di awal memunculkan 

pemaksaan bagi anak atau remaja, tetapi hal ini seharusnya dilakukan dengan 

memberi pemahaman agar disiplin sholat terbina sejak dini dan memunculkan 

                                                 
9
 Ibid. 

10
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. 2010. Stategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, hal. 62. 
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insight serta perilaku yang muncul adalah kebiasaan akan kedisiplinan. Peran 

sekolah dalam mengintenalisasi nilai-nilai disiplin sholat wajib juga sangat 

penting karena sekolah merupakan rumah kedua dari anak-anak dan sekolah juga 

tempat yang dapat memunculkan kebiasaan dari anak. Jika sekolah dapat 

konsisten dalam melatih dan membuat anak terbiasa dengan segala sesuatu yang 

baik, maka mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang benar dan 

menghindari hal yang buruk.
11

 

Usaha selanjutnya adalah pembelajaran materi dan praktek sholat menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Melalui pembelajaran di kelas, pada 

materi fiqih yang membahas bab sholat, bapak ibu guru menyampaikan materi 

salah satunya tentang pengertian sholat, syarat wajib dan syarat sah sholat, hikmah 

sholat, ancaman orang yang melalaikan sholat, lalu meyakinkan kepada siswa-

siswi bahwa sholat fardhu selain perintah wajib dari Allah SWT juga bermanfaat 

bagi kesehatan tubuh manusia, dengan pembelajaran ini diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaran untuk disiplin melaksanakan sholat fardhu menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.  

Menurut Poniman dalam hasil penelitiannya, kaifiat tata cara sholat 

menurut HPT Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 1) Niat ikhlas karena Allah, 

2) Menghadap kiblat, 3) Berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu 

bisa dengan cara duduk atau berbaring, 4) Mengangkat kedua tangan sejurus bahu,  

serta mensejajarkan ibu jari pada daun telinga, sambil membaca Allahu Akbar, 5) 

Bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri 

beserta pergelangan dan lengan di atas dada, 6) Membaca doa iftitah, 7) Membaca 

ta’awudz secara lirih (sirr), 8) Membaca basmallah, boleh secara lirih (sirr) 

maupun secara keras (jahr), 9) Membaca surat al-Fatihah dan membaca “amin”, 

10) Membaca salah satu surat dalam al-Qur’an, 11) Mengangkat kedua belah 

tangan dengan bertakbir (seperti dalam takbir permulaan) untuk melakukan ruku’, 

12) Saat ruku’, punggung sejajar dengan leher, dan kedua tangan memegang lutut, 

13) Membaca doa, 14) Bangun dari rukuk, mengangkat kedua belah tangan 
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dengan bertakbir, 15) Bertakbir untuk sujud dengan meletakkan kedua lutut dan 

jari kaki di atas lantai (tanah), lalu kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. 

Dengan menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat serta meranggangkan tangan 

dari lambung dengan mengangkat kedua siku, 16) Kemudian duduk diantara dua 

sujud membaca doa, 17) Sujud kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca do’a  

seperti do’a pada sujud pertama, 18) Membaca doa tasyahud dan salawat, 19) 

Pada setiap tahiyat akhir, baik sholat dua, tiga ataupun empat rakaat, membaca 

doa, 20) Mengucapkan salam dengan berpaling ke kanan dan ke kiri sampai pipi 

kanan dan kiri terlihat dari belakang serta dengan membaca salam. 

Dalam pemberian materi dan praktek sholat menurut Himpunan Putusan 

Tarjih Muhammadiyah ini dapat menggunakan metode ceramah, dan juga dengan 

praktik secara langsung. Prakteknya dengan tes secara lisan dan praktek gerakan-

gerakan sholat sesuai dengan keyakinan yang dianut siswa masing-masing. 

Menyampaikan kepada siswa-siswi pentingnya thuma’ninah dalam sholat, 

berusaha memahami bacaan sholat, dan menghayati setiap bacaan dan gerakan 

sholat. Contoh siswa diajak praktek secara langsung tentang gerakan dan bacaan 

tayamum, wudhu, sholat. Pada waktu takbir tidak hanya mengucapkan secara 

lisan tapi juga dihimbau agar benar-benar memanggil Allah swt dengan hati dan 

lisannya. Dan pada bacaan-bacaan lain benar-benar dihayati seraya berkomunikasi 

langsung dengan Allah swt. Berdialog dengan Allah swt diharap benar-benar 

terjadi melalui penghayatan dari bacaan dan gerakan-gerakan sholat. 

Menurut Djamarah, metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan 

metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. 

Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, 

tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan 

pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di 

pedesaan, yang kekurangan fasilitas. Cara mengajar dengan ceramah dapat 

dikatakan juga sebagai teknik kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang 

digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang 

suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Dengan demikian, dapat 
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dipahami bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan 

guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran sholat ini juga sesuai dengan 

penelitian dari Poniman dimana model pembelajaran yang digunakan meliputi 

guru menyampaikan materi sesuai Himpunan Putusan Tarjih, model pembelajaran 

guru menggunakan PBL dan CTL, metode yang digunakan adalah ceramah plus 

dan praktek, sedangkan model evaluasi yang digunakan adalah tes tulis, praktek 

dan tes lisan/ hafalan.
12

 

Selain itu, Mulyasa menyatakan bahwa menggunakan pendekatan 

keterampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 

proses belajar, aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian tersebut, termasuk diantaranya 

keterlibatan fisik, mental, dan sosial peserta didik dalam proses pembelajaran, 

untuk mencapai suatu tujuan. 

Usaha selanjutnya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

implementasi sholat fardhu menurut himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 

yang pertama adalah melalui pendampingan sholat oleh guru. Melalui 

pendampingan sholat fardhu berjamaah, sebelum melaksanakan sholat fardhu 

berjamaah yang imamnya dari bapak guru selalu menghimbau kepada jamaah 

untuk bersiap melaksanakan sholat jamaah dengan meluruskan barisan, dan 

mengingatkan agar benar-benar menjalankan sholat dengan khusyu’. 

Selain itu pihak SMA Muhammadiyah 1 Sragen juga sudah memberikan 

fasilitas yang lengkap agar siswa-siswanya dapat berinadah dengan nyaman. 

Berbagai perlengkapan sholat telah disediakan, seperti mukena, sajadah, sarung, 

Al-Qur’an dan juga buku-buku tahlil. Masjid juga sudah terasa nyaman karena 

kipas angin dan sound system yang bagus juga telah dipasang. Untuk 
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mengantisipasi antrian dan desak-desakan pada saat berwudhu juga sudah 

diantisipasi dengan renovasi perluasan tempat wudhu. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

bahwa usaha dalam mengatasi hambatan malasnya siswa untuk melaksanakan 

sholat fardhu adalah dengan pemberian sanksi. Pemberian sanksi ini dapat berupa 

hukuman menulis surat pendek. Pendisiplinan terhadap siswa yang tidak mau 

melaksanakan kegiatan sholat fardhu di sekolah melalui pemberian hukuman ini 

dilakukan agar siswa memiliki kesadaran akan kewajibannya melaksanakan 

ibadah sholat. Temuan penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari 

Widi, dkk. yang menyatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 

disiplin sholat wajib lima waktu dengan kedisiplinan siswa. Artinya jika semakin 

tinggi disiplin sholat wajib lima waktu pada siswa, maka semakin tinggi juga 

kedisiplinan siswa. Sebaliknya, jika semakin rendah disiplin sholat wajib lima 

waktu maka semakin rendah pula kedisiplinan siswa.
13

 

Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan kepatuhan. Ketika melatih 

siswa untuk mengalah, berarti sedang mengajar mereka melakukan sesuatu yang 

benar untuk alasan yang tepat. Pada awalnya, disiplin yang terbentuk bersifat 

eksternal (karena diharuskan orang tua/ lingkungan luar), tetapi kemudian menjadi 

sesuatu yang internal, menyatu ke dalam kepribadian anak sehingga disebut 

sebagai disiplin diri.
14

 

Tujuan dalam menerapkan disiplin pada siswa itu bukan untuk menekan 

atau mengekang mereka, tapi memberikan kebebasan kepada mereka dengan 

batasan-batasan tertentu untuk mereka berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. Disiplin melatih siswa untuk memiliki sikap patuh. Adapun 

tujuan dari kedisiplinan beribadah yaitu menanamkan sikap kepatuhan kepada 

siswa agar mempunyai sikap ketaatan dan ketekunan dalam menjalankan perintah 

agamanya dan dapat melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan 

tepat pada waktunya. 
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Penertiban yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen pada saat 

kegiatan sholat fardhu dilaksanakan bertujuan untuk mendisiplinkan siswa. 

Walaupun awalnya sedikit terpaksa namun lama kelamaan akan terbiasa dan akan 

menjadi kebiasaan yang baik.  

Usaha selanjutnya adalah melalui keteladanan. Bapak ibu guru 

memberikan contoh yang baik kepada siswanya untuk tekun mengikuti sholat 

fardhu berjamaah, agar nantinya siswa juga ikut termotivasi dan merasa tidak 

enak bila tidak mengikuti sholat fardhu berjamaah. Hal ini didukung penelitian 

dari Huda bahwa dalam kegiatan sholat menggunakan unsur keteladanan.
15

 Salah 

satu cara terbaik mengajarkan dunia afektif adalah pemberian teladan dan contoh 

dari para pemimpin dan orang-orang yang berpengaruh di sekitar siswa. Siswa 

dapat menyaksikan langsung bagaimana perilaku guru dan orang-orang yang 

mengajarkan mereka. Para siswa bisa menyaksikan langsung, bahkan mengikuti 

imam, bagaimana cara sholat yang khusuk, misalnya. Ini sangat berbeda dengan 

pelajaran sholat, misalnya, yang tanpa disertai contoh dan pengalaman makmum 

kepada imam yang sholatnya khusuk. 

Dengan cara guru sebagai suri tauladan diharapkan siswa dapat mudah 

mempraktikan dan mengimplementasinya ilmu yang dipelajarinya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan ibadah sholat. Hal ini karena keteladanan memiliki peranan 

yang sangat signifikan dalam upaya mencapai keberhasilan dakwah, dan juga 

dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap nilai-nilai pendidikan 

Islam terutama pendidikan ibadah sholat dan pendidikan akhlak. 

Dari hasil observasi peneliti, yang mana bertepatan dengan waktunya 

sholat fardhu dhuhur maka bel pertanda untuk persiapan dilaksanakannya sholat 

fardhu dhuhur dibunyikan. Dari salah satu guru tersebut sudah mengambil air 

wudlu dan berbenah melakukan persiapan sholat. Kemudian keluar dari kelas 

serta mengajak para siswa untuk lekas berbenah karena sholat fardhu akan 

dilakukan. Sikap guru yang demikian itu, akan menjadi nilai plus di mata para 

siswa. Karena dengan melihat guru tersebut, para siswa yang tadinya masih duduk 
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saja, melihat guru langsung bergegas untuk mengambil air wudlu serta persiapan 

pelaksanaan sholat fardhu. 

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua 

orang yang menganggap dia sebagai guru. Menjadi teladan merupakan sifat dasar 

kegiatan pembelajaran, dan ketika seorang guru tidak mau menerima ataupun 

menggunakannya secara konstrutif maka telah mengurangi keefektifan 

pembelajaran. Peran dan fungsi ini patut dipahami, dan tak perlu menjadi beban 

yang memberatkan, sehingga dengan keterampilan dan kerendahan hati akan 

memperkaya arti pembelajaran. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang 

dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar 

lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. 

 

4. PENUTUP 

Implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 

pada siswa Kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen dilakukan ketika jam 

istirahat diadakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dengan 

dibuatkan jadwal secara bergiliran mulai dari kelas X sampai kelas XII. Kegiatan 

sholat fardhu ini dilakukan oleh siswa secara fleksibel, baik secara munfarid atau 

berjamaah. Seluruh siswa, guru dan karyawan wajib mengikuti kegiatan sholat 

fardhu berjamaah kecuali bagi siswa dan guru perempuan yang berhalangan. 

Koordinator kegiatan sholat fardhu berjamaah utamanya adalah guru PAI dipandu 

guru-guru yang lain yang sudah terkondisikan, serta ketua kelas bertugas 

mengabsen kehadiran siswa yang melaksanakan sholat fardhu berjamaah.  

Faktor-faktor yang menghambat implementasi sholat fardhu menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Siswa Kelas XII di SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen adalah siswa malas melakukan sholat, kurangnya 

kesadaran guru, terbatasnya daya tampung masjid, dan fasilitas kelengkapan 

sholat yang kurang memadai. 

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi sholat 

fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah siswa kelas XII di 

SMA Muhammadiyah 1 Sragen adalah melalui metode pembiasaan, Pembelajaran 
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materi dan praktek sholat menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, 

pendampingan sholat oleh guru, penyediaan fasilitas perlengkapan ibadah, 

pemberian sanksi, dan metode keteladanan. 
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