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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat 

Jibril dan kemudian diwahyukan pada para rasul terkhusus Nabi Muhammad saw. 

Islam terdiri dari lima perkara yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, semua 

komponen ini menjadi kewajiban bagi penganutnya agar selalu dikerjakan kecuali 

yang terakhir (haji), sebab elemen yang satu ini ada syarat-syarat khusus bagi 

pemeluk Islam, seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, 

Abdullah bin Umar ra. menyampaikan bahwa Rasulullah saw bersabda, 

 بٍُِيَ الِإِسِمَاًُ عَمَى خَىِصٍ، شَهَادَةِ أَُِ لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ، وَأََُّ وُخَىَّدّا

جِّ، وَصَوًِِ رَوَضَاَُاحلَ، وَإِقَاًِ الصَّمَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَرَسُوِهُ اهللِ  

 

Artinya: “Agama Islam itu terdiri dari lima perkara, yaitu menjadi saksi 

tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad saw adalah pesuruh Allah 

SWT, kemudian mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji 

dan puasa di bulan ramadhan.”
1
 

 

Berdasarkan hadits di atas menurut Islam ada satu yang menjadi kunci 

agar seorang muslim bisa masuk surga yaitu shalat. Shalat menjadi tiang agama, 

dalam artian bahwa seorang muslim bisa dilihat amal perbutannya dari shalat, jika 

orang tersebut melaksanakan shalat berarti dia telah mendirikan tiang agama, 

 

 

 

                                                           
1
 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Ja’fa, “2. Kitãb al-Imãn, 7. Bãb al-

Imãnu wã Qoulun Nabi Buniyãl Islãmu Alã Khomsin.” dalam Shohih Bukhori, Edisi M Munir ad-

Damãtsqi (I, Bairut: al-Maktãbãh ashãkhofiyãah 1373 H/1954 M), hal 14. Hadist no.07. hadits dari 

Ikrima Bin Khilid dari Umar dan sanadnya shahih. 
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begitu pula sebaliknya jika orang tersebut tidak menunaikan shalat maka dia telah 

merobohkan tiang agama. 

Shalat adalah ibadah utama yang menjadi kekuatan agama Islam sehingga 

setiap orang muslim wajib mengerjakan shalat. Kewajiban tersebut tertulis dalam 

firman Allah SWT, yang berbunyi: 

                     

 

Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta 

orang-orang yang ruku’
2
. 

 

Shalat juga sebagai media interaksi antara seorang hamba dengan 

Tuhannya, karena di dalam shalat pada hakekatnya berisi tentang do’a yang 

berarti bermunajat.  

Ditinjau dari aspek hukum yang menyertai shalat terbagi menjadi dua 

macam, yaitu shalat wajib dan shalat sunnah. Shalat wajib artinya shalat yang 

harus dikerjakan oleh orang Islam, jika tidak mengerjakan maka dia berdosa, 

sedangkan shalat sunnah adalah shalat yang apabila dikerjakan mendapatkan 

pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ibadah shalat yang tergolong dalam 

kategori shalat wajib adalah shalat lima waktu, shalat jum’at dan shalat jenazah, 

sedangkan yang tergolong shalat sunnah adalah semua shalat selain tiga shalat di 

atas. 

Berbicara mengenai shalat fardhu penulis tertarik untuk membahas shalat 

jum’at, karena shalat jum’at adalah ibadah spiritual yang istimewa dan 

pelaksanaanya dikhususkan pada hari jum’at. Hukum melaksanakan shalat jum’at 

adalah wajib atau fardhu ain, sebagaimana dalam firman Allah SWT, 

                                                           
2
 QS. Al-Baqarah [2] : 43 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 

shalat pada hari jum’at, pergilah kalian untuk mengingat Allah SWT dan 

tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian 

mengetahui, apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. ”
3
 

 

Jual beli yang dimaksud dalam hal ini dapat diartikan sebagai segala 

pekerjaan selain dari urusan shalat.
4
 Dikatakan seperti itu, karena pada masa 

Rasulullah saw jual-beli adalah kegiatan utama umatnya, sehingga apabila 

dikaitkan dengan masa sekarang terkait dengan pendidikan maka jual-beli itu 

diumpamakan kegiatan belajar-mengajar, apabila sudah diseru untuk shalat jum’at 

maka kegiatan belajar-mengajar harus diberhentikan dan pergi untuk mengingat 

Allah SWT yang maksudnya adalah melaksanakan jama’ah shalat jum’at. 

Pelaksanaan shalat jum’at hanya diwajibkan bagi tiap-tiap muslim, laki-

laki, mukalaf, baliqh, berakal, sehat dan bermukim. Nabi Muhammad saw 

bersabda:  

: الِجُىُعَةُ حَقٌّ وَاجِبْ عَمَى كُنِّ وُشِمِيٍ فِي جَىَاعَةٍ إِلَّا أَرِبَعَةّ

 عَبِدْ وَىِمُوكْ، أَوِ اوِرَأَةْ، أَوِ صَبِيٌّ، أَوِ وَرِيضْ

                                                           
3
 QS. Al-Jumu’ah [62] : 9-10 

4
 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung : 1994), hal. 123. 
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Artinya: “Jum’at itu hak yang wajib atas setiap orang Islam dalam 

jama’ah kecuali empat kelompok, hamba sahaya atau orang perempuan 

atau anak-anak atau orang sakit”
5
. 

 

 Realita pada masa sekarang masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh 

Islam, sebab muslim terutama di Indonesia tidak banyak yang mau mengerjakan, 

bahkan jikalau mengerjakan tidak bisa secara sempurna (khusu’).  

Fenomena di atas berbanding lurus dengan apa yang penulis amati secara 

sekilas di salah satu lembaga pendidikan, yaitu pada waktu shalat jum’at ada 

sebagian siswa yang datang lebih awal ke masjid sekolah atau bisa disebut dia 

rajin melaksanakan shalat jum’at, ada sebagian siswa yang masih main-main di 

luar masjid dan duduk-duduk santai di luar masjid atau bisa disebut dia malas 

mengerjakan shalat jum’at dan juga ada sebagian siswa yang meninggalkan atau 

bisa disebut tidak mau melaksanakan shalat jum’at yang dilaksanakan di masjid 

sekolah tersebut. Shalat jum’at bagi siswa diwajibkan oleh sekolah untuk 

mengikutinya, bagi mereka yang rajin mengerjakan shalat jum’at apabila sudah 

waktunya masuk shalat jum’at tanpa ditegur oleh guru mereka pun maka dia akan 

langsung menuju ke masjid sekolah, namun bagi mereka yang malas bahkan tidak 

mau mengerjakan shalat jum’at maka akan melakukan berbagai macam cara agar 

bisa keluar dari lingkungan sekolah, misalkan melompat dari pagar sekolah, 

menerobos pintu samping sekolah bahkan ada yang kejar-kejaran dengan guru, 

juga terkadang guru harus keliling ke kelas-kelas untuk mencari apakah masih ada 

siswa yang belum menuju ke masjid sekolah.  

 

                                                           
5
 Abu Dawud Sulaiman bin Asy’Ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al azdy  , “2. 

Kitãb as-Shalãh; 7. Bãb -Jumatu lil-mãmluq  Wal Mar’ãti,” dalam Sunan Abu Dawud (I, Riyadh: 

Makhtabãtun ar-Riyãdu al-Hadisãtu, biduuni sanah), hal 280. Hadis no. 1067. Hadis dari Qayis Ibn 

Muslim dari Thariq Ibn Syihab, sanadnya shohih karena Thariq Ibnu Syihab mendengar perkataan 

Nabi dan belum pernah mendengar dari siapapun juga. 
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Perilaku siswa tersebut dalam memandang shalat jum’at terkesan seperti 

mereka tidak mengetahui atau tidak pernah belajar dan diajarkan tentang shalat 

jum’at serta tidak mengetahui hukum mengerjakan dan meninggalkan shalat 

jum’at, jika siswa sekolah tersebut sadar tentang kewajiban shalat jum’at maka 

mereka tidak akan melakukan hal-hal yang demikian itu, karena pada dasarnya 

mereka telah mengetahui tentang konsep shalat jum’at beserta hukum-hukumnya, 

namun tidak mau melaksanakan apa yang telah mereka ketahui dengan cenderung 

meninggalkan dan meremehkan kewajiban shalat jum’at. 

Hukum bagi orang yang meninggalkan shalat jum’at adalah dosa besar dan 

mereka termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan perintah Allah SWT, maka 

Allah SWT akan meninggalkan mereka yang melalaikan perintah-Nya, hal ini 

ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah 

yang pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, 

 قُمُوِبِهِيِ ثُيَّ لَيَكُوٌََُِّ لَىلَيٍَِتَهِيَََّ أَقِوَاًْ عََِ وَدِعِهِيُ الِجُىُعَاتِ أَوِ لَيَخِتِىَََّ اهللُ عَ

 .وََِ الِغَافِمِيََِ
 

Artinya: “Hendaklah orang yang suka meninggalkan shalat jumat 

menghentikan perbuatannya, atau jika tidak Allah SWT akan menutup 

hati-hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan tergolong ke dalam 

orang-orang yang lalai.”
6
. 

 

Oleh karenanya penulis merasa perlu mengangkat fenomena ini dengan 

skripsi yang berjudul Pandangan Siswa Tentang Shalat Jum’at (Studi Kasus Pada 

Siswa Kelas VIII B di SMPN 13 Malang) ini agar bisa memberi masukan kepada 

sekolah dan siswa, supaya kejadian yang serupa tidak akan terulang lagi.  

                                                           
6
 Muslim   bin Al Hujaaju Abu Hasan Al Qusyairi An-Naisaaburi, ”7. Kitãb al-Jumu’ah; 12. 

Bãb at-Tãghlisu fi Tarki al-Jumu’ah,” dalam Shohih Muslim (II, Bairut: Dãrul ihyãi atturãtsi a- 

ãrãbiyyu, 1373 H/1954 M), hal 591. Hadist no. 865. Hadist ini shohih.  
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Berdasarkan pada uraian di atas penulis mengamati kejadian ini di 

lingkungan pendidikan yaitu di SMPN 13 Malang yang merupakan salah satu 

lembaga pendidikan tingkat menengah pertama di bawah naungan Kementerian 

Pendidikan Nasional. Siswa di kelas VIII B ini secara teori sudah memiliki modal 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sebelumnya pendidikan 

terkait shalat jum’at sudah diberikan oleh pihak sekolah yang berupa materi mata 

pelajaran pendidikan agama Islam bab shalat jum’at oleh guru PAI mereka, akan 

tetapi dalam segi teknis atau prakteknya sebagian dari mereka ada yang 

menerapkannya, sebagian dari mereka ada yang belum mampu melakukannya, 

oleh sebab itu untuk mendisiplinkan siswa shalat jum’at sekolah berupaya 

mengimplementasikan materi shalat jum’at dalam lingkungan sekolah dengan 

mengadakan shalat jum’at di masjid SMPN 13 Malang dan mewajibkan 

pelaksanaan tersebut pada para siswa, dengan tujuan untuk mendidik siswa agar 

terbiasa dan disiplin shalat jum’at dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi 

topik permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan siswa kelas VIII B di SMPN 13 Malang tentang shalat 

jum’at? 

2. Mengapa pada waktu shalat jum’at ada sebagian siswa yang masuk lebih awal 

ke masjid sekolah, sebagian masih main-main di luar masjid, dan sebagian 

meninggalkan shalat jum’at yang dilaksanakan di masjid sekolah tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas penulis mempunyai tujuan: 

1. Guna mendeskripsikan pandangan siswa kelas VIII B di SMPN 13 Malang 

tentang shalat jum’at. 

2. Guna memahami alasan siswa yang masuk lebih awal ke masjid sekolah, 

sebagian masih main-main di luar masjid dan sebagian meninggalkan shalat 

jum’at yang dilaksanakan di masjid sekolah tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan nantinya dapat berguna : 

1.   Sebagai bahan informasi khususnya sekolah yang bersangkutan, masyarakat 

dan pemerintah. 

2.  Sebagai masukan baik bagi dewan guru maupun bagi penentu kebijakan dalam 

pendidikan di sekolah. 

3.  Memperkaya perbendaharaan perpustakaan Fakultas Agama Islam. 

4. Menanamkan disiplin shalat jum’at pada siswa kelas VIII B di SMPN 13 

Malang. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Pandangan Siswa 

Pandangan siswa adalah gagasan atau pendapat yang dinyatakan oleh 

siswa secara realistis dan mendalam tentang sesuatu hal. Pendapat tersebut 

berkenaan dengan konsep shalat jum’at. Pandangan siswa kelas VIII B di 

SMPN 13 Malang dalam hal ini terkait konsep, hukum, dan urgensi shalat 

jum’at. 
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2. Shalat Jum’at. 

Shalat jum’at adalah shalat khusus yang dilakukan pada hari jum’at, 

dilaksanakan dua rakaat dengan berjama’ah dan didahului oleh dua khutbah, 

serta harus dikerjakan bagi tiap-tiap muslim, mukallaf, laki-laki, baliqh, sehat 

dan bermukim yang hukumnya adalah Fardhu ain. Fardhu ain di sini adalah 

kewajiban yang harus dikerjakan bagi setiap mukallaf seperti shalat fardhu dan 

puasa di bulan ramadhan. Shalat jum’at yang dimaksud di sini adalah shalat 

jum’at yang dilaksanakan di SMPN 13 Malang. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang dimaksudkan di sini adalah kerangka penelitian 

yang akan dikembangkan sesuai dengan prosedur penelitian. Penulis mencoba 

menyusun sitematika penulisan ini berdasarkan pada bab-bab yang akan 

mempertegas penelitian ini, bab-bab itu terbagi atas lima bagian yang ditulis 

secara sistematis, antara lain : 

1. Bab I Pendahuluan  

Pendahuluan ini ditulis guna memperjelas maksud penelitian yang 

menjadi sasaran tujuan awal. Pembahasan pada bab ini meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

istilah dan sistematika pembahasan. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Bab ini akan membahas konsep inti yaitu penjelasan yang dijadikan 

landasan untuk penelitian, yang dibarengi dengan dalil-dalil dan pendapat- 

pendapat yang relevan untuk mempertegas teori yang sudah dipaparkan 



9 
 

penulis, dalam hal ini mencakup penjelasan tentang shalat jum’at dan 

motivasi. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan metode yang akan 

digunakan agar bisa menjawab tujuan penelitian. Pembahasan pada bab ini 

meliputi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

dan uji keabsahan hasil penelitian. 

4. Bab IV Hasil Penelitian 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu jawaban dari rumusan 

masalah. Pembahasan pada bab ini memuat tentang latar belakang objek 

penelitian, visi dan misi objek penelitian, serta penyajian dan analisa data.  

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan, serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian secara singkat dan jelas. 

 

 


