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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tujuan Pendidikan Muhammadiyah adalah untuk membentuk manusia 

muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri 

sendiri, berdisiplin, bertanggungjawab, cinta tanah air, memajukan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, dan beramal menuju 

terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.
1
 

Tujuan pendidikan merupakan das solen yang hendak dicapai melalui 

proses dan praktik pendidikan. Tujuan pendidikan berkaitan dengan perubahan 

yang diharapkan pada peserta didik setelah mengalami proses pendidikan, 

baik terkait dengan perkembangan pribadi maupun kehidupan sosial di mana 

individu itu berada.
2
 

Tujuan tersebut sesuai dengan visi dan misi SMA Muhammadiyah 1 

Sragen bahwa penyelenggaraan pendidikan dimana dalam proses tersebut 

harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun 

kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas. Bertolak dari prinsip 

ini mendorong adanya pergeseran paradigma proses pendidikan dari 

paradigma pengajaran kepada paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah 

suatu konsep dari dua dimensi kegiatan belajar dan mengajar yang harus 
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direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan 

penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai hasil belajar.
3
 

Dalam mata pelajaran Fiqih terdapat materi tentang shalat dimana 

siswa dituntut untuk mengerti, memahami dan mengetahuhi segala sesuatu 

yang berhubungan dengan shalat. Pemahaman materi shalat fardhu merupakan 

bagian penting dari suatu proses pembelajaran siswa, sebab tanpa ada 

pemahaman materi shalat fardhu yang baik maka siswa tersebut bisa dikatakan 

tidak akan bisa melakukan atau melaksanakan shalat fardhu secara baik dan 

benar, sebaliknya apabila pemahaman materi shalat fardhunya baik maka bisa 

jadi mereka bisa melakukan shalat fardhu tersebut dengan baik dan benar. 

Sebab shalat adalah perintah Allah: 

                              

Artinya:  Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 

selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingat aku. (QS. Thaha (20): 14) 
 

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 Muhammadiyah. Isinya merupakan hasil-hasil muktamar 
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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
4
, 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.
5
 

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. 

2. Ada sebagian guru pengampu mata pelajaran fiqih di lingkungan sekolah 

Muhammadiyah yang heterogen dengan disiplin ilmu yang dimiliki. 
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Melihat 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)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah siswa kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi sholat fardhu 

menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah siawa kelas XII di 

SMA Muhammadiyah 1 Sragen? 

3. Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi 

sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah siswa 

kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan tujuan pembahasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan 

Tarjih Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi sholat fardhu menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 

Sragen. 

3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Tulisan ini merupakan sumbangan akademik bagi pengembangan ilmu, 

pemikiran cara, hambatan dan cara mengatasi hambatan tersebut dalam 

pelaksanaan keputusan organisasi tetentu. 

2. Pengadaan sumber (bahan acuan) yang diperlukan bagi penelitian yang 

akan datang. 

3. Untuk masyarakat dan warga Muhammadiyah bermanfaat bagi: 

a. Guru 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan dan 

menyempurnakan implementasi sholat fardhu menurut Himpunan 

Putusan Tarjih Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. 

b. Satuan pendidikan 

Penelitian ini dapat memberikan motivasi pada tiap satuan pendidikan 

yang belum melaksanakan sholat fardhu menurut Himpunan Putusan 

Tarjih Muhammadiyah untuk segera menyiapkan. 
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c. Kepala sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan pendapat dalam memberikan layanan 

dan bimbingan serta bantuan kepada guru dalam untuk melaksanakan 

sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 

d. Majelis Tarjih dan Tajdid 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk 

memantau, mengembangkan dan mengevaluasi dalam pelaksanaan 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian dari Sholeh berjudul “Symbolism In Shalat (Prayer): A 

Conceptual Study on Shalat as The Method of Islamic Education”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pentingnya doa, yaitu sebagai 

pilar ad-diinul-Islam, karakter Muttaqiin (orang-orang saleh), perintah 

langsung dari Allah, amal pertama yang dihitung di akhirat, standar kebaikan, 

penjaga dari kejahatan, bukti syukur, perbatasan antara orang percaya dan 

tidak percaya, dan lain-lain. Selain itu, shalat memiliki banyak makna 

simbolis penting yang harus diterapkan dalam kehidupan nyata di dunia ini. 

Shalat adalah simbol kehidupan; Shalat memiliki banyak nilai yang dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan. Simbol dalam shalat dapat dilacak 

dalam persyaratannya, gerakannya, resitasi, dan simbol kongregasi (jama'ah). 

Simbol dapat berfungsi dengan memahami dan mengimplementasikannya. 

Selain itu, shalat memiliki empat fungsi, yaitu fungsi komunikatif, edukatif, 
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integratif, dan aman. Dalam fungsi edukatif, shalat dapat digunakan sebagai 

metode pendidikan Islam. Fungsi shalat dapat dimainkan dengan memahami 

shalat dan mengimplementasikannya. Beberapa metode dapat digunakan 

dalam pendidikan Islam. Shalat memiliki banyak arti simbolik yang penting 

termasuk beberapa metode pendidikan Islam, yaitu Al-Bayan (penjelasan), Al-

'Amal (praktek), Al-Uswah (model yang baik), As-Safar (perjalanan), Al-

Qashash (Sejarah), dan Adz-Dzikr (Ingatan).
6
 

Penelitian yang dilakukan oleh Poniman, mahasiswa Program Studi 

Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 

2015 berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman dan Pengamalan Tatacara Shalat 

Menurut Himpunan Putusan Tarjih pada Siswa MTs Muhammadiyah 

Kabupaten Bantul”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemahaman tata 

cara shalat siswa MTs Muhammadiyah Kabupaten Bantul meliputi siswa 

menganggap bahwa shalat itu penting, materi shalat merupakan materi yang 

menyenangkan, shalat sesuai HPT merupakan shalat yang dicontohkan 

Rasulullah, shalat merupakan wujud terima kasih, shalat mampu mencegah 

perbuatan keji dan munkar serta shalat merupakan kunci kebahagian dunia dan 

akhirat. 2) Praktek pengamalan shalat siswa MTs Muhammadiyah di 

Kabupaten Bantul meliputi siswa sudah mulai shalat dengan rutin, selalu 

berjama’ah di masjid, menguasai gerakan shalat, bacaan shalat dan dzikir 

sesuai HPT, siswa merasa shalat sudah menjadi kebutuhan, selalu semangat 

dalam melaksanakan shalat, merasa menyesal bila meninggalkan shalat dan 
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mulai mengingatkan teman yang belum melaksanakan shalat serta siswa selalu 

menjaga shalat tepat waktu, dan 3) Model pembelajaran 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.
7
 

Penelitian dari Marzuki dalam penelitian berjudul “Kemitraan 

Madrasah dan Orang Tua dalam Menanamkan Kedisplinan Ibadah Siswa MA 

Asy-Syafi’iyah Kendari”. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bentuk kemitraan: 

pertemuan guru dan orang tua, surat-menyurat antara sekolah dan orang tua, 

kegiatan home visit, keterlibatan orang tua dalam acara sekolah, perkumpulan 

orang tua dan guru, dan laporan berkala. 2) Faktor pendukung: kompetensi 

sosial guru, minat orang tua dalam pendidikan anak, dan akses sekolah yang 

terbuka terhadap orang tua. Faktor penghambat: pendidikan dan pekerjaan 

orang tua serta beban administratif guru.
8
 

Penelitian dari Satriani Is berjudul “Peranan Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Membiasakan Siswa Shalat Berjama’ah”. Hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa 1) Peranan guru pendidikan agama Islam dalam 

membiasakan siswa shalat berjamaah adalah dengan melalui pendekatan 

keteladanan, praktek pembiasaan di mesjid sekolah serta nasehat-nasehat agar 
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senantiasa siswanya tetap melaksanakan shalat berjamaah dimanapun mereka 

berada. Melalui peranan guru pendidikan agama Islam dalam membiasakan 

siswa shalat berjamaah maka hal itu berpengaruh terhadap pembentukan 

pribadi siswa selaku khalifah Allah di muka bumi. 2) Faktor pendukung dan 

penghambat dalam membiasakan siswa shalat berjamaah berjama'ah adalah 

tersedianya sarana berupa toilet, tempat pengambilan air wudhu dan mesjid di 

sekitar sekolah. Faktor penghambatnya secara interen adalah masih adanya 

sebagian siswa kurang sadar akan pentingnya shalat berjamaah (jama'ah), 

kurangnya buku-buku agama khususnya mengenai shalat berjamaah, 

sedangkan faktor eksternalnya adalah masih adanya sebagian orang tua kurang 

memberikan perhatian kepada anaknya terhadap pentingnya shalat 

berjamaah.
9
  

Penelitian dari Widianto dan Loeis berjudul “Peran Guru PAI dalam 

Meningkatkan Disiplin Ibadah Shalat Siswa SMAN 2 Kota Bekasi”. 

Berdasarkan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran guru 

PAI dalam meningkatkan disiplin ibadah shalat siswa di SMAN 2 Kota 

Bekasi, dalam hal ini dinyatakan bahwa dalam meningkatkan disiplin ibadah 

shalat 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 shalat dalam kehidupan sehari-hari. Faktor 
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pendukung dan penghambat dalam meningkatkan disiplin ibadah shalat siswa. 

Ada beberapa faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan disiplin ibadah 

shalat siswa. Seperti yang dipertegas oleh guru PAI bahwa faktor yang 

mendukung dalam meningkatkan disiplin ibadah shalat siswa adalah 1) Faktor 

sekolah salah satunya adalah kebijakan sekolah dan sarana prasarana 2) faktor 

guru agama, 3) faktor orang tua, 4) faktor lingkungan tempat siswa bergaul. 

Faktor penghambat dalam meningkatkan disiplin ibadah shalat siswa adalah 

Seperti yang dipertegas oleh guru PAI bahwa yang menjadi faktor 

penghambat adalah: 1) Faktor lingkungan, 2) faktor sarana dan prasarana, 3) 

faktor keluarga, 4) faktor tekonologi, 5) faktor anak yang tidak disiplin.
10

 

Penelitian dari Widi, dkk. Berjudul “Kedisiplinan Siswa-Siswi Sma 

Ditinjau dari Perilaku Shalat Wajib Lima Waktu”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara disiplin shalat wajib 

lima waktu dengan kedisiplinan siswa-siswi SMA. Artinya jika semakin tinggi 

disiplin shalat wajib lima waktu pada siswa-siswi, maka semakin tinggi juga 

kedisiplinan siswa-siswi SMA. Sebaliknya, jika semakin rendah disiplin shalat 

wajib lima waktu maka semakin rendah pula kedisiplinan siswa-siswi. Aspek 

ketepatan waktu pada disiplin shalat wajib merupakan cara yang terbaik untuk 

membiasakan individu lebih disiplin terhadap waktu dan dapat mengatur 

waktu. Salah satu contohnya adalah ketepatan waktu shalat pada shalat 

shubuh. Shalat shubuh adalah waktu yang paling banyak dikeluhkan karena 

waktunya saat fajar dan banyak orang masih tidur terlelap. Shalat adalah 
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bentuk dari religiusitas individu, namun jika shalat hanya dinilai berdasarkan 

frekuensi dan gerakannya tanpa didasari perasaan kemauan dan tanggung 

jawab, hal ini tidak akan bisa menekan perilaku negatif. Sebenarnya latihan 

dan pembiasaan di awal memunculkan pemaksaan bagi anak atau remaja, 

tetapi hal ini seharusnya dilakukan dengan memberi pemahaman agar disiplin 

shalat terbina sejak dini dan memunculkan insight serta perilaku yang muncul 

adalah kebiasaan akan kedisiplinan. Peran sekolah dalam mengintenalisasi 

nilai-nilai disiplin shalat 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

 

Penelitian dari Huda berjudul “Boarding School Dalam Aktifitas 

Shalat (Kasus di MTs Ma’arif NU Kota Blitar)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 1) Dalam penerapan Boarding School di MTs Ma’arif 

NU Kota Blitar terdapat tiga intra yang dilakukan yaitu intra pagi, intra sore 

dan intra malam serta selain ketiga intra itu, di isi dengan kegiatan 

peribadahan. Kegiatan peribadahan shalat yang dilakukan di MTs Ma’arif NU 

Kota Blitar diwajibkan semua dan harus berjama’ah mulai dari yang shalat 

fardlu dan shalat sunnah. Dalam kegiatan peribadahan di MTs Ma’arif NU 

Kota Blitar menggunakan tiga unsur pendekatan yaitu keteladanan, latihan, 

                                                           
11

 Eggy Nararya Narendra Widi, Putri Saraswati, Tri Dayakisni, Kedisiplinan Siswa-Siswi SMA 
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dan nasehat. Bentuk penghargaan dan hukuman pada peraturan shalat yang 

diterapkan oleh pelaksanaan Boarding School di MTs Ma’arif NU Kota Blitar. 

Siswa yang masbuq shalat jama’ah, rowatib dan lail diwajibkan membaca al -

qur’an 10 menit setiap roka’at dan kelipatannya dengan berdiri didepan 

asrama setelah shalat shubuh. Apabila dalam satu minggu melanggar 10 

raka’at hukumannya membaca al-Qur’an satu jam dan selebihnya 

hukumannya ditambah dengan membersihkan selokan. Dan jika melanggar 

dalam satu minggu 10 raka’at atau lebih terhitung tiga kali maka orang tua 

menghadap pengasuh dan menbuat surat pernyataan. Siswa yang tidak 

mengikuti shalat jama’ah, dihukum thowaf tiga kali shalat dan membaca 

alqur’an didepan asrama. Siswa yang ramai pada saat shalat dan rangkaiannya, 

diperingatkan tiga kali. Jika tetap ramai, wiriddan sambil berdiri dengan 

tangan pegang telinga dan kaki diangkat satu. 2) Hasil penerapan peraturan 

shalat oleh pelaksanaan Boarding School di MTs Ma’arif NU Kota Blitar, 

siswa mempunyai rasa kedisiplinan. Siswa mempunyai rasa tanggung jawab 

terhadap diri masing-masing siswa akan kebutuhan shalat.
12

 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Implementasi Sholat Fardhu 

Implementasi ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang, rapi, sistematis dan terperinci. 

Implementasi dilakukan setelah perencanaan telah dianggap sempurna dan 
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matang. Implementasi berkata kunci pada aktivitas, aksi, tindakan atau 

adanya mekanisme suatu sistem, implementasi tidak hanya sekedar 

aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana, terukur, tersusun rapi 

untuk mencapai tujuan tertentu.
13

 Guntur Setiawan berpendapat bahwa, 

implementasi adalah adanya perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

dan saling berpadu proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang rapi, dan 

birokrasi yang efektif.
14

 Kedua, pengertian di atas telah melihatkan bahwa 

kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu 

aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, 

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya 

yaitu sholat fardhu. 

Salat berasal dari bahasa Arab, shalla-yushalli-shalaatan yang 

mengandung makna doa. Kata shalli berarti berdoalah, sedangkan 

shalaataka berarti doamu. Firman Allah dalam QS At-Taubah (9) ayat 

103: 

....                 

                                                           
13

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Pustaka Utama, 2002) hlm. 

70. 
14

Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 

hlm. 39. 
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“.... dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 103)
15

 

 

Sedangkan berdasarkan syari'at, salat merupakan ibadah yang 

terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir 

dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Salat merupakan ibadah 

istimewa yang disyariatkan kepada umat Rasulullah Saw. Hal itu karena 

perintah shalai dilerima langsung oleh Rasulullah Saw. dari Allah Azza wa 

jalla. Salat merupakan media komunikasi bagi seorang hamba kepada 

Allah Swt. Dengan melaksanakan salat, ia bisa menundukkan jiwa dan 

raganya di hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Dengan melakukan salat, ia 

bisa merasakan betapa agung kekuasaan-Nya.
16

 

2. Manhaj Putusan Tarjih Muhammadiyah Tentang Shalat  

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah merupakan buku 

panduan wajib bagi kalangan warga 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
17
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 Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Kitab Suci Al Quran Departemen Agama 

Republik Indonesia, 1995), hlm. 205. 
16
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Terhadap Anak Usia 4 s/d 6 Tahun Studi Kasus di Dusun Kemiri Margorejo Tempel Sleman 

Yogyakarta, (Pendidikan Agama Islam, 2012), Vol. IX, No. 2, Desember 2012, hlm. 30. 
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 Muhamad Furkun Khakim, Aplikasi e-HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Muhammadiyah 

Berbasis J2ME, (Jurnal Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer Amikom, 2012). 
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Kaifiat tata cara shalat menurut HPT Muhammadiyah adalah 

sebagai berikut:
18

 

a. Niat ikhlas karena Allah. 

b. Menghadap kiblat. 

c. Berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu bisa dengan 

cara duduk atau berbaring. 

d. Mengangkat kedua tangan sejurus bahu, serta mensejajarkan ibu jari 

pada daun telinga, sambil membaca Allahu Akbar. 

e. Bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas punggung 

tangan kiri beserta pergelangan dan lengan di atas dada. 

f. Membaca doa iftitah. 

بَاَعْدَت بَ ْْيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب.  اللَُّهمَّ بَاِعْد بَ ْيِِن َوبَ ْْيَ َخطَايَاَي َكَما
َنِس. اللَُّهمَّ اْْلب ْ  ِن ِمَن اْلَْطَايَا َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوبُ َنِق  اللَُّهمَّ  َيُض ِمَن الدَّ

 .َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالث َّْلِج َواْلبَ َردِ  اْغِسلْ 
g. Membaca ta’awudz secara lirih (sirr). 

h. Membaca basmallah, boleh secara lirih (sirr) maupun secara keras 

(jahr). 

i. Membaca surat al-Fatihah dan membaca “aamiin”. 

j. Membaca salah satu surat dalam Al-Qur’an. 

k. Mengangkat kedua belah tangan dengan bertakbir (seperti dalam takbir 

permulaan) untuk melakukan ruku’. 

                                                           
18

 Poniman, Op.Cit, hlm. 193. 
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l. Saat ruku’, punggung sejajar dengan leher, dan kedua tangan 

memegang lutut. 

m. Membaca do’a 

 اللَُّهمَّ اْغِفْرِل  َوِِبَْمِدكَ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا 
n. Bangun dari rukuk, mengangkat kedua belah tangan dengan bertakbir 

kemudian berdoa: 

ًرا َطي    بًا ُمَبارًَكا ِفْيوِ  رَب ََّنا َوَلَك ْاحَلْمُد ََحًْدا َكِثي ْ
o. 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 merang-

gangkan tangan dari lambung dengan mengangkat kedua siku. Lalu 

membaca doa: 

 اْغِفْرِل  ُهمَّ مَّ رَب ََّنا َوِِبَْمِدَك اللّ  هُ ُسْبَحاَنَك اللّ  
p. Kemudian duduk diantara dua sujud membaca doa 

 َواْىِدِنْ َواْرزُْقِِن  ُهمَّ اْغِفْرِل َواْرََحِِْنْ َواْجبُ ْرِنْ اللّ  
q. Sujud kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca do’a seperti do’a 

pada sujud pertama. 

r. Membaca doa tasyahud dan salawat: 

َرَْحَُة َعَلْيَك أَي َُّها النَِّبُّ وَ  مُ َلَواُت َوالطَّي  بَاُت السََّل . َوالصَّ التَِّحيَّاُت لِلّ وِ 
َنا َوَعَلى ِعَباِد اهللِ  مُ اهلِل َوبَ رََكاتُُو. السََّل  الصَّاحِلَِْي َأْشَهُد َأْن اَل إِل َو  َعَلي ْ

َوَعَلى  َعَلى ُُمَمَّدٍ  اللَُّهمَّ َصل ى. َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ  ِإالَّ اهللُ 
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َعَلى ُُمَمٍَّد َو  َوبَارِكْ  َت َعَلى ِإبْ َراِىيَم َوآِل ِإبْ رَاِىيمَ َصلَّيْ  َكَما  آِل ُُمَمَّدٍ 
يٌد َمَِيدٌ ِإبْ َراِىيَم. َوآِل ِإبْ رَا َكَما بَارَْكَت َعَلى  آِل ُُمَمَّدٍ   .ِىيَم. ِإنََّك َحَِ

s. Pada setiap tahiyat akhir, baik shalat dua, tiga ataupun empat rakaat, 

mambaca doa: 

َنِة  َعَذاِب اْلَقْبِ  َوِمنْ  وُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّمَ ُهمَّ ِإن ي أَعُ لّ  ال َوِمْن ِفت ْ
َنِة ا اْلَمْحَيا َواْلَمَماتِ   .ْلَمِسيِح الدَّجَّالِ َوِمْن َش ر ِفت ْ

t. Mengucapkan salam dengan berpaling ke kanan dan ke kiri sampai 

pipi kanan dan kiri terlihat dari belakang serta dengan membaca salam. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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.
19

 Berdasarkan uraian di atas maka 

penelitian ini memaparkan realitas pembelajaran sholat fardhu sesuai 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

2. Pendekatan  

Pendekatan
20

 dalam penelitian ini pendekatan kualitatif-deskriptif. 

Penelitian ini berusaha untuk memaparkan hasil penelitian ini dengan 

menggunakan kata-kata bukan angka-angka, dan memberikan informasi 
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 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta Raya: Grafindo, 1998), hlm. 84.  
20

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

Phenomenologik, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.45. 
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secara benar dan terperinci. Pelaksanaan metode deskriftif tidak hanya 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga menganalisis dan 

menginterpretasi data tersebut. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SMA Muhammadiyah 1 Sragen yang 

terletak di Jl. Raya Sukowati No. 108, Sine, Kecamatan Sragen, 

Kabupaten Sragen, JawaTengah 57213. 

4. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data adalah informasi yang 

berkaitan dengan penelitian, baik yang diperoleh melalui pengamatan, dan 

proses pemahaman lain yang dapat ditarik inferensi. Data diartikan sebagai 

keterangan, tindakan kegiatan, perilaku, dan catatan yang dapat yang dapat 

digunakan sebagai bahan dasar kajian berkenaan dengan implementasi 

sholat fardhu di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Data ialah informasi 

yang diucapkan manusia yang menjasi sumber penelitian, hasil observasi, 

fakta, yang sesuai dengan judul penelitian. Informasi dari subjek penelitian 

melalui wawancara, atau dalam bentuk tertulis dan penelitian dokumen.
21

 

Sumber data ialah subjek dimana informasi mengenai penelitian 

didapatkan. Penelitian ini menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan data, maka sumber datanya disebut kuesioner atau informan, 

yaitu seseorang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pernyataan 
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yang diajukan penliti, baik tertulis maupun lisan. Apabila peneliti 

menggunakan observasi, maka sumber datanya dapat menggunakan benda 

bergerak atau proses sesuatu. Apabila cara memperoleh data dengan 

dokumen, maka sumber datanya dengan dokumen dan catatan-catatan 

yang telah ada. Sumber data pada penelitian ini adalah kepala sekolah, 

waka kurikulum, waka AIK, guru PAI dan siswa-siswa kelas X sampai 

XII.  

Jenis data yang kaitan dengan penelitian ini adalah dua jenis, yaitu 

jenis primer dan sekunder.  

a. Data primer  

Data primer ialah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertama di lapangan. Penelitian ini mengambil data primer dari 

hasil interview dengan kepala sekolah, waka kurikulum dan guru SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen. 

b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari orang yang melakukan penelitian 

sebelumnya atau penelitian-penelitian lain yang masih relevan. 

Penelitian ini menggunakan data yang digali dari melihat data-data dan 

dokumen yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan tiga teknik, 

yaitu: 
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a. Observasi partisipan 

Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan 

oleh Observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-

orang yang akan di observasi.  

b. Wawancara mendalam 

Wawanacara mendalam, adalah sebuah upaya untuk menemukan 

pengalaman-pengalaman dari topik tertentu  

c. Dokumentasi 

Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi kedua teknik 

pengimpulan data di atas. 

6. Analisis Data  

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang direncanakan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi data adalah bagian analisis yang berfungsi untuk 

mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus hal-hal yang 

penting serta mengatur sedemikian rupa untuk dilakukan penrikan 

kesimpulan. Oleh sebab itu data sebenarnya diringkas dan catatan yang 

diperoleh dari permasalahan. 

b. Sajian data adalah merupakan rangkaian kalimat atau informasi yang 

disusun secara logis dan sitematis sehingga memungkinkan peneliti 

untuk melakukan penarikan kesimpulan 
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c. Penarikan kesimpulan adalah akhir tidak semata perumusan dan 

pengumpulan data terakhir. Artinya jika kesimpulan-kesimpulan 

sementara telah diperoleh masih memungkinkan untuk dilakukan data 

kembali. Setelah tekhnik analisis data dilakukan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan maslah yang 

telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya.
22

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, diawali dengan adanya latar belakang penelitian ini 

dilakukan. Tujuan penelitian disampaikan agar rumusan masalah terjawab 

dengan baik dan sistematis. Manfaat penelitian menjadi sub-bab berikutnya. 

Sub-bab selanjutnya adalah kajiaan pustaka diperlukan untuk mendudukkan 

dan menempatkan penelitian ini. Kerangka teoritik untuk membantu arah 

penelitian dan menjelaskan data. Penelitian dapat beroperasi dengan baik 

apabila metodologi penelitian yang operasional menjadi sub-bab berikutnya. 

Terakhir adalah sistematika pembahasan, untuk mensistematisasi data-data 

yang diperoleh ke dalam sebuah konsep. 

Bab kedua tentang sholat fardhu yang meliputi beberapa sub. Sub 

pertama pengertian sholat secara umum. Sub berikutnya tata cara sholat 

menurut berbagai mahzab. Sub terakhir adalah tata cara sholat menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 

                                                           
22

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 

2016), hlm. 4 



22 

 

Bab ketiga berkaitan dengan implementasi shalat fardhu dalam 

himpunan tarjih di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Sub-bab pertama tentang 

gambaran umum SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Berikutnya tentang 

implementasi sholat fardlu menurut Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen sebagai sub-bab keduanya. 

Sub-bab ketiga adalah faktor penghambat implementasi sholat fardhu menurut 

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. 

Terakhir, usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi 

sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen.  

Bab keempat adalah analisis implementasi shalat fardhu dalam 

himpunan tarjih di SMA Muhammadiyah 1 Sragen, sub-bab pertama adalah 

analisis tentang implementasi sholat fardlu menurut Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Sub-bab analisis faktor 

penghambat implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Sub-bab ketiga adalah 

analisis usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi sholat 

fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen.  

Bab lima adalah penutup. Bab ini berisi simpulan dari jawaban 

permasalahan yang dirumuskan di depan dan beberapa saran berkaitan dengan 

penelitian.  


