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ABSTRAK 

Lestari, Puji Sri. 2019. Pengaruh Tingkat Pemahaman Remaja Tentang Shalat 

Berjama’ah Terhadap Perilaku Sosial di Desa Domas Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Miftahul Ulum, M. Ag. 

Kata Kunci : Shalat Berjama’ah, Perilaku Sosial 

Di dalam kehidupan modern ini hampir tidak memberikan kesempatan 

kepada seseorang untuk membina hubungan sosial yang baik dengan 

lingkungannya, karena setiap orang hanya sibuk dengan urusannya. Perilaku 

sosial seseorang dapat dilihat dari pemahaman tentang shalat berjama’ah, karena 

dengan shalat berjama’ah, dapat dibina kerukunan sosial dan saling mengenal dan 

membantu antara sesama anggota masyarakat. Misalnya, seseorang  yang 

memiliki pemahaman shalat berjama’ah akan termotivasi untuk melaksanakan 

shalat berjama’ah di masjid sehingga erat akan rasa persatuan dan 

persaudaraannya karena sering membangun komunikasi ketika bertemu di masjid, 

dan saling menyapa satu dengan yang lain. 

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 

tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah di Desa Domas Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri; (2) Untuk mengetahui perilaku sosial remaja di 

Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri; (3) Untuk mengetahui 

pengaruh tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah terhadap perilaku 

sosial di Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini adalah suatu pendekatan kuantitatif yang menggunakan 

metode regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah suatu metode 

yang digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen 

(pemahaman remaja terhadap shalat berjama’ah) dengan satu variabel independen 

(perilaku sosial). Dalam pengumpulan data menggunakan teknik atau metode 

kuesioner (angket). 

Tingkat pemahaman tentang shalat berjama’ah yang dimiliki remaja Desa 

Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri berdasarkan hasil analisis data 

dapat dikatakan dalam kategori sedang dengan prosentase 66,67%. Sedangkan 

Perilaku sosial yang dimiliki remaja Desa Domas Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan dalam 

kategori cukup baik dengan prosentase 70%. Variabel Tingkat pemahaman remaja 

tentang shalat berjama’ah berpengaruh terhadap perilaku sosial dengan persamaan 

regresi linier sederhana ^y = 59,6243235 + 0,1495839x. Sehingga tingkat 

pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah (x) mempunyai pengaruh searah (+) 

terhadap perilaku sosial remaja (y). Yang artinya semakin tinggi tingkat 

pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah Desa Domas Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri, maka semakin baik pula perilaku sosial remaja dan begitu 

sebaliknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat 

hidup sendiri tanpa orang lain.
1
 Perilaku sosial manusia tidak terlepas dari 

interaksi sosial, dimana manusia saling berinteraksi satu sama lain dengan 

lingkungan dimana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa keluarga, 

saudara, teman, atau pun warga masyarakat lainnya. Sebagai makhluk 

sosial yang telah memasuki usia remaja telah memperhatikan dan 

mengenal berbagai norma pergaulan, yang berbeda dengan norma yang 

berlaku sebelumnya dalam keluarga. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan 

atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
2
 Sedang sosial 

adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat.
3
 Perilaku sosial yang 

dimaksud adalah tingkah laku yang sering dilakukan dalam kehidupan 

masyarakat baik berupa menolong sesama, kasih sayang dan sebagainya 

tanpa ada rasa keterpaksaan, melainkan perbuatan yang dilakukan atas 

kehendak sendiri dengan tujuan ingin mendapatkan ridha Allah Ta’ala. 

Menurut Lindgren, mengemukakan bahwa perilaku sosial anak 

tercermin dalam sikap dan perasaan yang dapat membawanya kepada 

tindakan interpersonal yang lebih lanjut.
4
 Peristiwa interpersonal dapat 

dipelajari dari bermacam-macam tindakan yang dilakukan seseorang, 

yaitu: penerimaan (acceptance), penolakan (rejection), agresi, kasih 

sayang dan penghindaran (aviodance), peristiwa interpersonal dapat pula 

dipelajari dari proses komunikasi dan segi kerjasama atau persaingan. 

Ada beberapa manfaat perilaku sosial, diantaranya: 

1. Agar bertingkah laku yang dapat diterima lingkungannya. 

                                                           
1
 Sarlito & Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 2. 

2
 DEPENAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 859. 

3
 Ibid., 912. 

4
 http://a-research.upi.edu/operatorupload/ diakses pada (15-07-2019). 

http://a-research.upi.edu/operatorupload/
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2. Dapat memainkan peranan sosial yang dapat diterima kelompoknya, 

misalnya berperan sebagai laki-laki dan perempuan. 

3. Agar dapat mengembangkan sikap sosial yang sehat terhadap 

lingkungannya agar sukses dikehidupan sosialnya kelak. 

4. Agar mampu menyesuaikan diri dengan baik dan akibatnya pun dapat 

diterima dengan baik.
5
 

 

Dalam mengajarkan perilaku sosial bisa dengan melibatkan 

seseorang secara langsung, termasuk emosionalnya. Pembekalan dan 

pembelajaran saja tidak cukup, namun harus adanya pembiasaan, sehingga 

perilaku sosial dapat tertanam pada diri remaja. 

Ibadah merupakan potret moralitas hamba Allah yang tunduk dan 

patuh kepada semua perintah-Nya dengan melaksanakan ibadah jasmani 

yang dibenarkan oleh syari’at Islam, misalnya perintah mendirikan shalat 

maka pelaksanaannya menggunakan unsur jasmaniah yang didasarkan 

pada keyakinan kepada Allah Ta’ala. Dalam pelaksanaan shalat harus 

mengikuti petunjuk Al-Qur’an dan As-sunnah, mulai dari takbiratul Ihram 

sampai dengan salam yang terakhir.
6
 Ibadah shalat seseorang, lebih 

utamanya dalam berjama’ah di lingkungan masyarakat dapat berpengaruh 

terhadap perilaku individu, karena shalat berjama’ah merupakan salah satu 

yang mendorong terbentuknya perilaku sosial. 

Shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Ankabuut ayat 45 

yang berbunyi: 

                      

                      

                                                           
5
 Sujono, Mencerdaskan Perilaku Anak (Jakarta: Elex Media Computindo, 2005), 140. 

6
 Hasan Ridwan, Fiqih Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 68. 
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Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al 

Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar dan 

sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”
7
 

 

Berdasarkan Tafsir al-Azhar Juz ke-21, ayat ini menjelaskan akibat 

atau kesan yang nyata dan jelas atau positif dari shalat: “Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”. Bagian 

dari ayat ini telah menjelaskan bahwa shalat itu adalah benteng. Niscaya 

shalat yang akan dapat jadi benteng, membentengi diri kita dari perbuatan 

yang keji, seperti berzina, merampok, merugikan orang lain, berdusta, 

menipu dan segala perbuatan mungkar yakni yang dapat celaan dari 

masyarakat.
8
 

Ayat di atas juga dengan sangat lugas meneguhkan bahwa shalat 

yang di lakukan dengan ikhlas akan memperkaya pengalaman ruhaniah 

yang bersifat pribadi, namun juga akan membawa dampak sosial berupa 

terwujudnya individu-individu yang memiliki akhlak mulia. Pribadi yang 

akan senantiasa menjaga diri dan lingkungannya dari perbuatan keji dan 

munkar, perbuatan menyimpang yang akan menurunkan harkat 

kemanusiaannya. 

Shalat menjadi sebuah menempa diri agar tidak mudah larut dalam 

arus budaya massa yang belum tentu tegak lurus dengan nilai-nilai. 

Seandainya ayat di atas direnungkan dan teramalkan secara utuh, shalat 

menjadi sesuatu yang memiliki korelasi positif dengan kehidupan yang 

beradab, logikanya semakin banyak orang melakukan shalat akan kian 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 

401. 
8
 Syaikh Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir al-Azhar Juz ke-21 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1976), 12-13. 
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kentara raut kemanusiaan yang lebih menampakkan visi ilahiahnya, jauh 

dari kedzaliman dan kekerasan.
9
 

Shalat sebagaimana disyariatkan oleh Islam, bukanlah sekedar 

hubungan ruhani dalam kehidupan seorang muslim. Sesungguhnya shalat 

dengan adzan dan iqamahnya, berjama’ah dengan keteraturannya, dengan 

dilakukan di rumah-rumah Allah, dengan kebersihan dan kesucian, dengan 

penampilan yang rapi, menghadap ke qiblat ketentuan waktunya dan 

kewajiban-kewajiban lainnya seperti gerakan, tilawah, bacaan-bacaan dan 

perbuatan-perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam, dengan ini semuanya maka shalat punya nilai lebih dari sekedar 

ibadah. 

                   

                   

                    

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan 

memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang 

yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang 

yang berbuat riya’ dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”
10

 

Pesan sosial shalat yang tersurat dalam surat Al-Ma’un ayat 1-7 di 

atas memperingatkan kita bahwa beragama yang tulus tidaklah cukup 

sebatas memenuhi segi-segi fikih saja, namun penghayatan adanya wujud 

                                                           
9
 Asep Muhyiddin & Asep Salahudin, Salat Bukan Sekedar Ritual (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), 265-266. 
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 

602. 
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nyata sebagai implikasi ibadah yaitu budi pekerti luhur yang diperagakan 

dalam kehidupan sosial. Sikap berislam yang baik adalah ketika Islam itu 

dipadukan dengan tindakan-tindakan ihsan, manakalah Islam (kepasrahan 

kepada Tuhan) diwujudkan dalam bentuk kesediaan berbuat baik kepada 

sesama dan lingkungan.
11

 

Kita rasakan bahwa kehidupan modern dewasa ini hampir tidak 

memberikan kesempatan kepada seseorang untuk membina hubungan 

sosial yang baik dengan lingkungannya, karena setiap orang hanya sibuk 

dengan urusannya. Karena itu, dengan shalat berjama’ah, dapat dibina 

kerukunan sosial dan saling mengenal dan membantu antara sesama 

anggota masyarakat.
12

 

Pada masyarakat khusunya remaja Desa Domas terdapat perbedaan 

yang jelas antara masyarakat yang memiliki pemahaman seputar shalat 

berjama’ah dengan yang tidak mengetahui sama sekali seputar shalat 

berjama’ah di masjid. Dalam remaja yang memiliki pemahaman shalat 

berjama’ah akan termotivasi untuk melaksanakan shalat berjama’ah di 

masjid sehingga erat akan rasa persatuan dan persaudaraannya karena 

sering membangun komunikasi ketika bertemu di masjid, dan saling 

menyapa satu dengan yang lain. Berbeda dengan masyarakat yang tidak 

mengetahui sama sekali seputar shalat berjama’ah di masjid jarang 

berkomunikasi dan jarang bertemu dengan masyarakat lain serta jauh dari 

rasa persatuan dan persaudaraan masyarakat. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin 

mengetahui lebih dalam melalui penelitian ini yang berjudul: “Pengaruh 

Pemahaman Remaja Tentang Shalat Berjama’ah Terhadap Perilaku 

Sosial di Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.” 

 

 

                                                           
11

 Asep Muhyiddin & Asep Salahudin, Salat Bukan Sekedar Ritual (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), 256-257. 
12

 Sidik Tono, et al., Ibadah dan Akhlak dalam Islam (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 

1998), 31. 
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B. Batasan Masalah 

Karena ada keterbatasan dalam penelitian baik keterbatasan waktu, 

dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara 

mendalam maka tidak semua masalah yang telah didefinisikan akan 

diteliti. Untuk itu maka peneliti memberikan batasan-batasan saat meneliti, 

serta metode-metode saat pengumpulan data. Dalam penelitian ini juga 

peneliti memberi batasan-batasan penelitian tentang pemahaman shalat 

berjama’ah terhadap perilaku sosial, adapun pemahaman yang akan diteliti 

adalah tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah serta 

pengaruhnya terhadap sikap-sikap terpuji dalam kehidupan sosial. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah di 

Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri? 

2. Bagaimana perilaku sosial remaja di Desa Domas Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri? 

3. Adakah pengaruh tingkat pemahaman remaja tentang shalat 

berjama’ah terhadap perilaku sosial di Desa Domas Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman remaja tentang shalat 

berjama’ah di Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Untuk mengetahui perilaku sosial remaja di Desa Domas Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman remaja tentang shalat 

berjama’ah terhadap perilaku sosial di Desa Domas Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat bagi 

peneliti khususnya serta bagi orang yang membaca pada umumnya. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran dan informasi 

mengenai “Pengaruh pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah 

terhadap perilaku sosial di Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri”. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Masyarakat  

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

pemahaman terhadap pentingnya shalat berjama’ah, dan nilai-nilai 

apa saja yang terkandung dalam shalat berjama’ah tersebut. 

b. Para Remaja 

Penelitian ini dapat menjadikan motivasi akan pentingnya 

shalat berjama’ah dalam mempengaruhi perilaku sosial remaja 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Peneliti 

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan peneliti 

dalam menerapkan teori dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

shalat berjama’ah dalam kehidupan sehari-hari.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif terdiri dari 

lima bab yang berisi: 

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang 

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

penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua adalah kajian teoritik, yang meliputi telaah hasil 

penelitian terdahulu, landasan teori tentang shalat berjama’ah, perilaku 

sosial, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat adalah hasil penelitian, yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) 

dan interpretasi serta pembahasan. 

Bab kelima adalah penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah melihat inti 

hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

penelitian ini, penulis juga memanfaatkan penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. 

Penelitian Nurul Qoyumi, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 2018 dengan 

judul “Pengaruh Shalat Berjama’ah dan Membaca Al-Qur’an Terhadap 

Tingkah Laku Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018” dengan sampel 30 

responden, dengan menggunakan rumus regresi linier berganda. Hasilnya 

bahwa shalat berjama’ah dan membaca Al-Qur’an berpengaruh terhadap 

tingkah laku siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

Penelitian Ahmad Zaidun, mahasiswa jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Semarang 2010 dengan judul 

“Pengaruh Mengikuti Shalat Berjama’ah Terhadap Perilaku Keagamaan 

Santri Di Pondok Pesantren Roudlotus Sa’idiyyah Sukorejo Gunungpati 

Semarang” dengan sampel 73 responden, dengan menggunakan analisis 

product moment dari Pearson. Hasilnya bahwa ada pengaruh positif antara 

mengikuti shalat berjama’ah terhadap perilaku keagamaan santri Di 

Pondok Pesantren Roudlotus Sa’idiyyah Sukorejo Gunungpati Semarang. 

Penelitian Leni Marlina, mahasiswa program studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau 2013 

“Pengaruh Aktivitas Shalat Berjama’ah Terhadap Tingkah Laku Siswa Di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Taluk Kuantan” dengan sampel 30 

responden, dengan menggunakan analisis product moment. Hasilnya 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aktivitas shalat 
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berjama’ah terhadap tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

3 Taluk Kuantan. 

Penelitian Yogi Eko Prasetyanto, mahasiswa jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung 

2018 dengan judul “Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Perilaku 

Sosial Siswa di MAN 2 Tulungagung” dengan sampel 101 siswa, dengan 

menggunakan analisis product moment. Hasilnya bahwa kegiatan 

keagamaan yang diselenggarakan di MAN 2 Tulungagung berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku sosial siswa, baik meliputi perilaku saling 

tolong menolong, perilaku saling menghormati maupun perilaku 

bertanggung jawab. 

Penelitian Churun In, mahasiswa program studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga 2010 dengan judul “Pengaruh 

Keaktifan Shalat Berjama’ah Terhadap Perilaku Sosial Pada Jama’ah 

Masjid Al-Istikbar Desa Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten 

Semarang Tahun 2009” dengan sampel 40 orang, dengan menggunakan 

analisis product moment. Hasilnya bahwa terdapat pengaruh yang positif 

antara keaktifan shalat berjama’ah terhadap perilaku sosial pada jama’ah 

masjid Al-Istikbar Desa Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten 

Semarang. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, yaitu variabel y dalam penelitian ini adalah 

perilaku sosial adapun terhadap penelitian yang memiliki variabel y yang 

sama, dalam penelitian ini variabel x adalah pemahaman remaja tentang 

shalat berjama’ah dengan 30 responden dari Desa Domas Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Kemudian penelitian ini menggunakan 

bantuan dari program analisis SPSS 16.0 for windows. 

B. Landasan Teori 

1. Shalat Berjama’ah 

a. Pengertian Shalat Berjama’ah 
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Shalat menurut bahasa adalah do’a. Sedangkan menurut 

istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan 

tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
13

 

Sedangkan jama’ah menurut bahasa adalah berkumpul. 

Jama’ah menurut istilah adalah pelaksanaan ibadah secara 

bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam.
14

 Jadi shalat 

berjama’ah adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam yang dilakukan secara bersama-sama yang 

satu menjadi imam, selebihnya menjadi makmum. 

Shalat jama’ah adalah hubungan dan ikatan dalam shalat 

antara imam dan makmum. Shalat berjama’ah berbeda dengan 

shalat sendirian, yang membedakannya adalah ada imam yang 

diikuti dan ada makmum yang mengikuti, sehingga ciri utama dari 

berjama’ah adalah terdiri dari dua orang atau lebih. Salah satu 

diantara mereka menjadi pemimpin (imam), yakni orang yang 

harus diikuti segala gerakannya, sementara yang lain mengikutinya 

(makmum).
15

 Adapun shalat-shalat yang bisa dilaksanakan dengan 

berjama’ah adalah: 

1) Shalat lima waktu 

2) Shalat tarawih 

3) Shalat witir 

4) Shalat dua hari raya yakni ‘idul fitri dan ‘idul adha 

5) Shalat jum’at 

6) Shalat jenazah 

7) Shalat gerhana bulan dan matahari 

8) Shalat istisqa, serta 

9) Shalat tahajjud, menurut sebagian ulama. 
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b. Perintah Shalat Berjama’ah 

Islam mengenalkan banyak macam shalat, ada yang wajib 

ada pula yang sunnah. Yang sunnah pun ada belasan macam, 

intinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Shalat 

adalah ibadah pokok dan mempunyai kedudukan yang istimewa 

dalam Islam. Shalat merupakan ibadah harian yang dikerjakan 

sampai lima kali sehari semalam dalam waktu yang sudah diatur 

sedemikian rupa. 

Shalat tidak hanya diwajibkan bagi kaum laki-laki saja 

melainkan perintah wajib untuk semua manusia baik itu laki-laki, 

perempuan, tua, muda atau berbeda kulit sekalipun. Firman Allah 

Ta’ala dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi: 

                  

                     

                       

     

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 

yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, 

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi 

rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”
16

 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 

198. 



 
 

19 

 

Dalam memerintah shalat, Allah Ta’ala menunjukkan ke 

jalan yang lurus dan memberikan taufiq kepada manusia untuk 

senantiasa memiliki kesabaran dalam melaksanakan ketaatan-

ketaatan dan menenangkan hati dengan shalat, menolong dengan 

pertolongan kemuliaan berupa agama, dan mempersiapkan bagi 

agama orang-orang yang membelanya. Allah Ta’ala adalah sebaik-

baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
17

 

Mengenai shalat berjama’ah Nabi Muhammad 

memerintahkan dengan mempertegas sumpahnya dalam hadits 

tersebut tentang sanksi yang akan dilaksanakan bagi orang yang 

tidak mau melaksanakan shalat, khususnya dalam shalat 

berjama’ah, yakni dengan membakar rumah bagi yang tidak 

melaksanakan shalat berjama’ah. Karena dalam shalat berjama’ah 

terkandung banyak nilai-nilai pendidikan yang mampu mendidik 

seseorang yang mau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. 

c. Kedudukan Shalat Berjama’ah 

Shalat menempati kedudukan yang amat istimewa di dalam 

agama Islam yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun di 

dalam agama Isalm. Kedudukan shalat antara lain:
18

 

1) Shalat adalah tiang agama 

Agama tidaklah akan tegak, kecuali dengan menegakkan 

shalat karena itulah Allah Ta’ala memerintahkan agar anak-

anak kita dididik shalat sejak kecil, agar kelak ketika dewasa 

terbiasa melakukan shalat, sebab anak-anak adalah 

penyambung generasi. Ini memberikan agar shalat itu tetap 

tegak untuk selamanya. Firman Allah Ta’ala dalam surat Thaha 

ayat 132 yang berbunyi: 
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Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan 

shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.”
19

 

2) Shalat adalah bukti keimanan 

Orang yang tidak mengerjakan shalat dianggap masih kafir 

walaupun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi 

orang mukallaf, apabila sengaja menunda shalat karena malas 

sampai melewati waktunya, tetapi ia masih berkeyakinan 

bahwa shalat itu wajib, lantas dia disuruh bertaubat tidak mau, 

maka ia wajib menerima had, yaitu dengan memancung leher.
20

 

3) Shalat adalah penentu diterima tidaknya semua amalan di 

akhirat 

Dengan shalat amal seseorang akan diterima kelak di 

akhirat. Tetapi jika bila shalatnya ditolak karena tidak 

istiqamah dan sering melalaikannya, maka amalan-amalan 

yang lain juga akan ditolak. Allah Ta’ala berfirman dalam surat 

Al-Muddatsir ayat 42-43 yang berbunyi: 

                      

Artinya: “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar 

(neraka)? Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk 

orang-orang yang mengerjakan shalat.”
21

 

4) Kunci kesuksesan para Nabi 

Puncak kebaikan para Nabi dan Rasul adalah melaksanakan 

shalat berjama’ah. Mereka mencari taufiq dari sisi Allah untuk 
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diri sendiri dan para pengikutnya dengan melakukan shalat 

berjama’ah. Bahkan dengannya pula beliau saling berwasiat.
22

 

Misalnya Nabi Ibrahim, selalu berdoa’a yang dijelaskan dalam 

QS. Ibrahim ayat 40 yang berbunyi: 

                        

Artinya: “Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku 

orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, 

perkenankanlah doaku.”
23

 

Begitu pula dengan Nabi Ismail, selalu berwasiat kepada 

keluarganya dan ahlinya (umatnya) agar senantiasa mendirikan 

shalat berjama’ah. Dalam Al-Qur’an surat Maryam ayat 55 

telah ditegaskan: 

                        

Artinya: “Dan ia menyuruh ahlinya  untuk bersembahyang dan 

menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi 

Tuhannya.”
24

 

Luqman Al-Hakim juga berwasiat kepada anaknya agar 

mendirikan shalat dan beramar ma’ruf nahi munkar. Kisah 

Luqman telah diabadikan Allah dalam Al-Qur’an surat Luqman 

ayat 17 yang berbunyi: 
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Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah 

(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-

hal yang diwajibkan (oleh Allah).”
25

 

d. Tujuan Shalat Berjama’ah 

Allah memerintah shalat berjama’ah karena ada beberapa 

tujuan di balik perintah-Nya yang tidak mungkin salah satu atau 

menyesatkan hambanya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, 

setiap amal perbuatan hendaknya ada tujuan yang pasti dan 

tentunya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, bahkan 

keluarganya. Kaum Muslim melakukan shalat berjama’ah karena 

juga karena ada beberapa tujuan dari shalat berjama’ah tersebut, 

diantaranya: 

1) Untuk mencegah umat manusia dari perbuatan jelek dan 

munkar.
26

 

2) Untuk menarik ke arah kebahagiaan dan tabah menghadapi 

derita. 

Yang khusyu’ melaksanakan shalat berjama’ah, 

membersihkan diri dengan iman, dan senantiasa berdzikir 

kepada Allah adalah orang-orang yang mendapatkan 

kebahagiaan yang hakiki. Dalam Al-Qur’an surat Al-

Mu’minun ayat 1-2 Allah telah menegaskan: 
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Artinya: “Sesungguhnya benar-benar beruntunglah orang-

orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam 

sembahyangnya.”
27

 

Nabi Muhammad apabila menghadapi penderitaan dan 

kesedihan, baik menyangkut urusan keluarga maupun agama, 

beliau segera melakukan shalat. Dengannya segala 

permasalahan dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik. Ini 

adalah realisasi dari perintah Allah Ta’ala dalam surat Al-

Baqarah ayat 45: 

                      

Artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 

dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 

bagi orang-orang yang khusyu'.”
28

 

Dengan mendirikan shalat berjama’ah baik fardhu maupun 

sunnah seseorang akan lebih tabah dalam menghadapi realita 

kehidupan. 

3) Untuk penebus dosa 

Tindak kemaksiatan hanya akan diampuni bila disertai 

dengan taubat. Shalat adalah puncak taubat yang paling tinggi, 

sehingga dengan shalat segala dosa akan mendapat ampunan.
29

 

Dijelaskan dalam firman Allah Ta’ala dalam surat Hud ayat 

114 yang berbunyi: 
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Artinya: “Dan Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi 

siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan 

daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang 

baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 

buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”
30

 

e. Hikmah Shalat Berjama’ah 

Banyak hal yang rahasia di dalam shalat berjama’ah, banyak 

pula hikmahnya. Dari berbagai hikmah shalat, kadang masih 

banyak pula manusia yang kurang mengerti hikmah dari shalat 

berjama’ah, hingga ia melakukannya hanya karena kebiasaan. 

Segala amal perbuatan bisa menjadi ibadah kalau kita niat dengan 

baik, begitu pula sebaliknya, nilai ibadah pun bisa menjadi bukan 

ibadah hanya karena salah niat dan ikut-ikutan. Padahal dalam 

Islam sudah dijelaskan berbagai hikmah dari shalat berjama’ah 

supaya kamu semua melaksanakan dengan penuh kegembiraan dan 

kesungguhan serta kekhusyu’an. Adapun diantara hikmah dari 

shalat berjama’ah adalah sebagai berikut:
31

 

1) Meraih keselamatan 

2) Mengagungkan syiar Islam 

3) Merambah jalan petunjuk 

4) Melebihi shalat sendiri 

5) Memelihara diri dari syaiton 
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6) Meleburkan dosa 

7) Berada dalam jaminan Allah Ta’ala 

8) Membina persaudaraan 

9) Selamat dari kelalaian 

10) Membiasakan diri disiplin 

11) Saling mengenal 

f. Syarat Menjadi Imam 

Shalat berjama’ah harus dilaksanakan benar-benar sesuai 

dengan syariat Islam. Dalam shalat berjama’ah disyariatkan juga 

syarat-syarat sebagai imam. Diantara syarat-syarat menjadi imam 

sebagaimana perincian berikut ini:
32

 

1) Islam, orang kafir tidak sah menjadi imam, sedang orang yang 

fasik dan ahli bid’ah boleh menjadi imam tetapi hukumnya 

makruh. 

2) Baligh, orang yang sudah dewasa tidak sah shalat di belakang 

anak kecil dalam shalat fardhu. Tetapi dalam shalat sunnah 

hukumnya boleh asalkan mumayyiz. Menurut ulama Hanafi 

anak kecil haram menjadi imam baik pada shalat fardhu 

maupun shalat sunnah. 

3) Berakal, maka orang gila tidak sah menjadi imam disaat tidak 

sadar. Tetapi jika seseorang terkadang gila dan terkadang 

sembuh, maka dikala sembuh sah menjadi imam, dan jika 

kambuh lagi maka batalah shalatnya. 

4) Laki-laki, orang wanita atau banci tidak sah menjadi imam bagi 

orang laki-laki, baik dalam shalat fardhu maupun shalat 

sunnah. Tetapi jika yang menjadi makmum itu kaum wanita, 

maka disyaratkan imam harus orang laki-laki. 

5) Dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar bacaan yang 

menentukan keabsahan shalat. Karena itu orang qari’ tidak sah 
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bermakmum kepada orang yang ummi. Namun jika orang 

ummi tersebut menjadi imam yang sama-sama umminya 

dengan makmum, maka shalatnya sah. 

6) Sehat, imam tidak boleh dalam keadaan sakit parah atau sakit 

yang terus-menerus seperti mimisan yang keluar terus-

menerus, beser kencing dan lain sebagainya. 

7) Suci dari hadats dan najis, orang yang berhadats dan terkena 

najis shalatnya tidak sah menjadi imam. Tetapi jika ia lupa 

bahwa dirinya berhadats lalu shalat menjadi imam sedang 

makmum tidak mengetahui keadaan sebenarnya, maka jika ia 

terus menyelesaikan shalatnya, shalat makmum adalah sah 

sedangkan shalat imam adalah batal. 

8) Berlidah fasih, maksudnya yaitu imam harus dapat 

mengucapkan huruf-huruf secara tepat. 

9) Bukan makmum masbuq. Menurut ulama Syafi’i dan Hambali 

sah bermakmum kepada makmum masbuq sesudah imamnya 

mengucapkan salam kecuali dalam shalat jama’ah. 

Hal yang paling utama menjadi imam, para ulama sepakat yang 

diutamakan adalah orang yang paling bagus bacaannya, kemudian 

jika mereka sama-sama bagus bacaannya, maka yang paling 

mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi, jika sama maka yang paling 

dahulu melakukan hijrah, jika sama maka orang yang tertualah 

yang berhak menjadi imam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa 

imam haruslah orang laki-laki kecuali jika makmumnya juga 

perempuan, maka perempuan boleh menjadi imam. Bahkan Imam 

Malik juga melarang perempuan menjadi imam bagi sesama 

perempuan.
33
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g. Syarat Menjadi Makmum 

Adapun syarat-syarat menjadi makmum yaitu:
34

 

1) Tidak berdiri di depan Imam, jika hal ini terjadi maka shalatnya 

tidak sah kecuali jika shalat berjama’ah itu dilakukan di 

sekeliling ka’bah. Dan jika bersebelahan dengannya, maka 

shalatnya sah. 

2) Niat ‘itiqad mengikuti imam atau niat mengikuti imam yang 

harus dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram. 

3) Berkumpul dalam satu tempat dengan imam, seperti yang 

diketahui pada jama’ah-jama’ah di masa yang lewat yakni 

berada dalam satu masjid atau satu lapangan. 

4) Cara shalatnya tidak berbeda dengan imam, maksudnya yaitu 

ada kesamaan dalam melakukan tau meninggalkan sunnah-

sunnah yang sangat mencolok ketidak serasiannya yang dapat 

menimbulkan perselisihan. 

5) Tidak tertinggal dengan imamnya pada rukun fi’li yang 

sambung-menyambung dan sempurna tanpa udzur. 

6) Tidak bermakmum dengan orang yang manjadi makmum, 

kecuali orang itu telah berakhir menjadi makmum karena imam 

sudah mengucapkan salam. 

7) Orang qari’ tidak boleh bermakmum kepada orang ummi yaitu 

orang yang merusak bacaan fatihahnya, baik sebagian maupun 

seluruh dari ayat surat fatihah tersebut. 

h. Cara Shalat Berjama’ah 

Dalam shalat berjama’ah harus ada dua pihak yaitu imam 

dan makmum. Cara melaksanakan shalat berjama’ah, keduanya 

berniat dalam hati bahwa ia menjadi imam atau makmum. Adapun 

jika dalam keadaan shalat sendirian kemudian ada orang yang 

mengikuti di belakangnya, baginya tidak dituntut untuk berniat 
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sebagai imam. Namun sebagian ulama ada yang membolehkan niat 

menjadi imam di tengah-tengah shalat.
35

 

Dalam shalat jama’ah jika makmum hanya seorang, maka 

ia berdiri di belakang sebelah kanan imam, dan jika lebih dari 

seorang maka berbaris (bershaf) di belakang imam sehingga imam 

di depan tengah shaf mereka. Shaf hendaknya dirapatkan dan 

diratakan, serta jangan membuat shaf baru sebelum shaf di depan 

di penuhi. Dan apabila makmumnya terdiri dari laki-laki, anak-

anak dan para wanita, maka laki-laki menempati shaf yang depan, 

kemudian anak-anak dan yang belakang adalah para wanita. Dan 

para wanita tidak boleh menjadi satu shaf dengan kaum laki-laki. 

Gerakan-gerakan shalat makmum semenjak dari takbiratul 

ihram sampai dengan selesai selalu mengikuti gerakan-gerakan 

shalat imam dan tidak boleh mendahului. Apabila seseorang 

mendapatkan imam, masih  mengerjakan shalat, hendaklah ia 

langsung takbiratul ihram mengikuti shalatnya, apapun yang 

sedang dilakukan oleh imam. Kalau ia dapat mengikuti ruku’nya, 

maka dihitung telah mengikuti raka’at yang sedang dilakukan itu. 

Kemudian apabila imam telah selesai shalat, dan makmum yang 

datang  terlambat belum sempurna bilangan raka’atnya, maka ia 

harus berdiri dan bertakbir untuk menyelesaikan kekurangannya.
36

 

Dalam shalat jama’ah ketika imam membaca ayat atau surat 

dalam Al-Qur’an, dengan suara keras, makmum tidak usah 

membacanya, melainkan harus mendengarkannya. Sedangkan 

mengenai bacaan surat Al-Fatihah bagi makmum dikalangan para 

ulama terjadi perbedaan pendapat. Apabila terjadi kekeliruan pada 

perbuatan atau bacaan imam, hendaklah makmum 

mengingatkannya. Untuk mengingatkan perbuatan imam yang 

keliru, hendaklah makmum mengucapkan tasbih (subhanallah). 
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Apabila imam keliru dalam mengucapkan bacaan, hendaklah 

makmum mengingatkan pada yang benar.
37

 Disunnahkan bagi 

imam meringankan shalatnya, karena dalam beberapa shaf terdapat 

orang yang lemah, orang tua, dan orang-orang yang punya 

keperluan. 

i. Sunnah-sunnah Shalat Jama’ah 

Shalat mempunyai beberapa amalan sunnah, sebagaimana 

disebut dengan istilah wajib oleh beberapa ulama. Kedudukan 

wajib ini berada setingkat di bawah rukun, atau yang biasa disebut 

fardhu amali. Sunnah dalam kategori wajib ini bisa diganti dengan 

sujud sahwi. Oleh karena itu, orang yang melakukan shalat 

dianjurkan untuk memelihara agar memperoleh pahalanya. 

Beberapa sunnah shalat sebagaimana penjelasan berikut:
38

 

1) Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku’ dan 

hendak i’tidal.  

2) Meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan melingkarkan 

jari-jarinya pada pergelangan serta menaruhnya di bawah dada 

dan di atas puser. Sebagian ulama ada yang mengatakan supaya 

diletakkan di bawah puser. 

3) Membaca do’a iftitah. Ulama Syafi’i berpendapat, memuji 

kepada Allah Ta’ala itu ada banyak cara, tetapi yang terpilih 

diantaranya ialah membaca do’a iftitah. 

4) Membaca ta’awudz di raka’at pertama, berdasarkan firman 

Allah Ta’ala dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi: 
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Artinya: “Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu 

meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang 

terkutuk.”
39

 

5) Membaca amin, bagi orang yang shalat berjama’ah baik imam 

maupun makmum disunnahkan membaca amiin setelah 

membaca surat fatihah. Amiin adalah sebuah do’a yang artinya; 

Ya Allah kabulkanlah permintaan kami. Bacaan itu hendaknya 

dengan suara keras dalam shalat jahriah dan pelan dalam shalat 

sirriah. Bagi makmum ketika membaca amiin dianjurkan 

ditepatkan dengan imam. Jadi hendaknya makmum tidak 

mendahului imam. 

6) Membaca surat pendek atau ayat Al-Qur’an setelah membaca 

fatihah, meskipun hanya satu ayat. Tetapi sebagian ulama 

berpendapat lebih afdhal membaca surat pendek sampai selesai 

daripada membaca seratus ayat dari surat yang terbilang 

panjang. 

7) Mengeraskan bacaan fatihah dan surat pada shalat shubuh dan 

jum’at, dan dua raka’at pertama shalat maghrib dan isya’. 

8) Membaca takbir intiqal, yakni pada waktu bangkit, turun, 

berdiri dan duduk kecuali ketika bangkit dari ruku’. Ulama 

Hambali berpendapat membaca takbir intiqal itu wajib, kecuali 

takbir makmum masbuq yang mendapatkan imam sedang 

ruku’, maka hukumnya sunnah. 

9) Tata cara ruku’, yang wajib dalam ruku’ ialah sekedar 

membungkukkan badan hingga kedua tangan mencapai kedua 

lutut. Tetapi dalam hal ini disunnahkan meluruskan kepala 

dengan pinggul. 

j. Keutamaan Shalat Berjama’ah 

1) Shalat jama’ah menanamkan rasa kebebasan 
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Rasa kebebasan terlatih, karena dalam mengerjakan shalat 

itu secara kolektif anggota jama’ah merasa bebas shalat di 

masjid, bebas dari tradisi-tradisi yang berlawanan dengan 

ajaran ibadah. 

Kebebasan hati nurani adalah puncak kebebasan yang 

dimiliki oleh manusia. Kebebasan kontrol dimiliki anggota 

jama’ah, apabila imam melakukan kesalahan baik mengenai 

bilangan rakaat, bacaan dan lain sebagainya, makmum atau 

jama’ah mempunyai hak kontrol terhadap kekhilafan imam. 

2) Shalat jama’ah menanamkan rasa persaudaraan 

Rasa persaudaraan amat jelas terlukis, sebab masjid itu 

terbuka untuk seluruh umat Islam apapun suku dan bangsanya. 

Setiap muslim akan merasa bertemu dengan saudara-saudara 

seagama dalam shalat jama’ah. Mereka berjama’ah, shalat di 

belakang imam, satu gerak mengikuti komando imam, 

menghadap kearah satu kiblat, membaca satu kitab Al-Qur’an 

dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Shalat jama’ah menanamkan rasa persamaan 

Rasa persamaan tumbuh dalam shalat jama’ah. Para 

makmum berderet bershaf-shaf, yang berpangkat, rakyat biasa, 

yang kaya, yang miskin, keturunan raja maupun rakyat 

kebanyakan, semuanya berbaris, berbaur satu shaf, dan yang 

datang lebih dulu menempati shaf yang paling depan meskipun 

rakyat jelata dan yang datang kemudian menempati shaf 

belakang meskipun seorang raja atau presiden. 

Di dalam masjid tidak ada protokoler, shaf yang depan 

tidak khusus untuk orang-orang besar, tetapi untuk siapa saja 

yang datang lebih dulu. Dalam shalat jama’ah yang ada adalah 

sekelompok hamba Allah yang bersama-sama melakukan 

ibadah kepada Allah. Predikat keduniaan tidak dapat dibawa-

bawa, sebab dalam shalat jama’ah tidak akan ada orang yang 
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merasa kurang terhormat meskipun seorang bangsawan yang 

shalat pada shaf yang paling belakang.
40

 

k. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Shalat Berjama’ah 

1) Nilai-nilai Pendidikan Islam dari Syarat-syarat Shalat 

Berjama’ah 

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dari syarat-syarat 

shalat seperti masuknya waktu, suci, menghadap qiblat, dan 

seterusnya. Adapun diantara nilai-nilai pendidikan Islam yang 

bersumber dari syarat-syarat tersebut adalah: 

Pertama masuknya waktu. Ketika Allah menyodorkan amanat 

kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka semua menolak 

amanat tersebut, kemudian amanat itu diterima oleh manusia, maka 

dalam hikmah-Nya Allah meringankan manusia yang lemah dari 

kepayahan menanggung amalan itu. Karena itu Allah tidak 

menetapkan shalat fardhu yang merupakan salah satu dari amanat 

tersebut pada waktu yang sama, dan tidak menjadikan amanat 

tersebut dalam waktu yang sama. Manusia bangun dari tidurnya di 

waktu pagi, dimana pada waktu malamnya ia telah beristirahat 

dengan cukup, guna menghadapi siang hari yang akan 

dimanfaatkannya untuk mengusahakan berbagai mata pencaharian 

sebagai bekal penyambung hidupnya. Sebagaimana firman Allah 

Ta’ala dalam surat An-Naba’ ayat 10-11 yang berbunyi: 

                 

Artinya: “Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, Dan kami 

jadikan siang untuk mencari penghidupan.”
41
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Malam itu disebut sebagai pakaian karena malam itu gelap 

menutupi jagat sebagai pakaian menutupi tubuh manusia. Di saat-

saat manusia bangun dari tidurnya saat itulah saat yang paling 

indah yaitu waktu fajar. Maka apabila akan beranjak untuk 

memulai bekerja mencari rizqi, alangkah baiknya jika diawali 

dengan menunaikan kewajibannya terhadap Sang pemberi rizqi 

yaitu berupa shalat subuh dengan berjama’ah. Selama kurang lebih 

enam sampai tujuh jam manusia telah berhasil mengumpulkan 

rizqinya masing-masing, lantas ia menunaikan shalat dzuhur 

dengan berjama’ah sebagai penyataan rasa syukur kepada Sang 

pemberi rizqi. Saat matahari telah condong dan segera akan 

tenggelam di ufuk barat, pada waktu itulah manusia telah 

mendapatkan rizqi hariannya, maka iapun melakukan shalat ashar 

dengan berjama’ah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah 

yang telah memberikan rizqi kepadanya di waktu siang hari tadi. 

Kemudian ia melanjutkan kerjanya di hari itu dimana seseorang 

telah memperoleh rizqi secara utuh dan sempurna, karena itu 

segera melakukan shalat maghrib dengan berjama’ah sebagai 

ungkapan rasa syukur dengan rizqi yang telah didapatkannya. 

Setelah itu ia makan dan diikuti dengan istirahat sampai tiba waktu 

isya’ lalu ia menunaikan kewajiban shalat isya’ guna menyatakan 

rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan rizqi 

makanan sepanjang harinya. 

Perlu diketahui bahwa waktu yang panjang antara shubuh dan 

dzuhur, membuka kemungkinan bagi seseorang melupakan 

penciptanya, karena itu syari’at mensunnahkan shalat dhuha.
42

 

Dengan begitu rapinya penentuan waktu-waktu shalat dan 

barang siapa yang menjalankan penuh hikmat, maka ia akan 

merasakan kenikmatan karena ia telah merasa dekat dengan Allah 
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Ta’ala. Dari kesemua penentuan waktu-waktu ini terdapat 

pendidikan yang mampu membimbing seorang hamba menuju 

jalan yang penuh hidayah dan keridhaan-Nya yaitu pendidikan 

untuk selalu ikhlas, disiplin waktu dan rasa bersyukur yang kuat. 

Kedua bersuci badan, tempat pakaian dan hadats, menutup 

aurat. Sesungguhnya Allah mewajibkan wudhu dan mandi adalah 

agar manusia bersih dari segala macam kotoran dan najis ketika 

menunaikan kewajibannya sehingga shalatpun akan terlaksana 

dengan khusyu’.
43

 

Dalam shalat berjama’ah yang harus disucikan adalah suci 

dirinya sendiri yakni suci dari hadats besar dan kecil. Kesucian 

pakaian dan kesucian tempat untuk melaksanakan shalat 

berjama’ah, karena bersuci adalah kunci dari ibadah.
44

 

Dalam bersuci dan kaitannya dengan pendidikan, maka di 

dalamnya terdapat pendidikan yang tidak lain Allah mewajibkan 

bersuci supaya ia terbiasa dan terdidik untuk selalu bersyukur dan 

menjaga kebersihan.  

Ketiga menghadap qiblat. Menghadap qiblat disyariatkan guna 

menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, karena 

berkat keduanya dibangun Ka’bah yang mulia. Allah menetapkan 

umat Muslim untuk menghadap Ka’bah agar kita tidak repot 

memilih-milih yang dikhawatirkan timbul kegelisahan dan 

kebimbangan. Karena seorang Muslim dengan menghadapkan 

seluruh tubuhnya kesatu arah tanpa berpaling ke kanan dan ke kiri 

menumbuhkan rasa thuma’ninah, maka ia tidak berpaling dari 

rahmat Allah serta tidak bimbang oleh perasaan was-was dan 

kacau. Dengan adanya satu tujuan kaum Muslim menghadap 

qiblat, hal ini termasuk kebahagiaan dua negeri yakni dunia dan 

akhirat. Karena dengan ini mereka menyatakan mereka adalah 
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bersaudara, hati mereka saling mengasihi karena niat mereka 

adalah bersatu dengan menghadap ke arah yang satu yaitu Ka’batul 

Musyarrafah.
45

 Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan 

menghadap qiblat mengandung nilai-nilai pendidikan Islam berupa 

keikhlasan dan ukhuwah Islamiah. 

2) Nilai-nilai Pendidikan Islam dari Bacaan Shalat Berjama’ah 

Bacaan dalam shalat berjama’ah bukanlah sekedar 

bacaan,seseorang akan banyak memperoleh pendidikan dari apa 

yang dibacanya, jika orang tersebut benar-benar menghayati dan 

memahami isi bacaan tersebut. Dalam bacaan shalat banyak 

mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yakni: 

Pertama yaitu niat. Niat shalat harus karena Allah bukan 

berarti hanya untuk kehidupan akhirat, namun Allah Maha 

Pemurah yang tentunya memberikan keberkahan di dunia dari 

kebaikan yang telah dilaksanakan. Namun seorang Muslim sejati 

akan ikhlas niat shalat karena Allah yang senantiasa memberikan 

apa-apa yang diminta hamba-Nya. Dalam niat shalat terdapat 

pendidikan untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah. 

Kedua bacaan takbiratul Ihram, kalimat Allahu Akbar yang 

diucapkan pada awal aktivitas shalat merupakan pembangkit energi 

ketuhanan yang sangat agung dan suci. Pernyataan yang benar dan 

paham dari hakekat bathin kalimat itu akan mengantarkan hamba 

kepada peleburan diri ke dalam kebesaran Allah. Saat kalimat itu 

diucapkan masuklah energi ketuhanan dalam diri dan mensucikan 

unsur-unsur diri hamba dari kotoran-kotoran dan najis bathin, 

seperti sikap riya’, ujub, kufur, syirik, dan lain sebagainya.
46
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Manusia mempunyai sikap rakus terhadap harta benda, oleh 

karena itu manusia dididik melalui bacaan Allahu Akbar yang 

terdapat dalam shalat. Dari sinilah manusia memperoleh 

pendidikan yang tak terhingga nilainya. Karena dengan itu ia akan 

menjadi orang yang qana’ah. 

Ketiga membaca do’a iftitah. Bacaan tersebut memiliki fungsi 

penyucian dan terapi yang luar biasa, yang senantiasa dapat 

menyucikan diri manusia dari noda-noda kedurhakaan dan 

pengingkaran sejak pagi hingga petang yang dilakukan secara tidak 

sengaja atau dengan sengaja. Pada pagi hari sampai petang seorang 

hamba selalu berinteraksi dengan lingkungan yang terdiri dari 

manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, ruang atau tempat dan 

waktu. 

Sebagai manusia, pasti mempunyai kekurangan dan kekhilafan 

yang dapat merugikan atau mengganggu hak-hak Allah yang ada 

pada setiap makhluk-Nya.
47

 Dari sini maka dapatlah diambil 

sebuah pendidikan, manusia harus selalu memohon ampunan 

kepada Allah sebagai pensucian diri dari kotoran-kotoran hati 

seperti syirik, fasik dan kufur serta menghilangkan angan-angan 

yang negatif baik pikiran kepada Allah maupun kepada sesama 

makhluk hidup sekitarnya. 

Keempat membaca fatihah dan amin, yaitu secara garis besar 

membaca fatihah sebagai pernyataan dari seseorang muslim untuk 

memuji, mensyukuri, mensucikan dan memuliakan Allah. Oleh 

karena itu dalam bacaan fatihah ketika shalat terdapat pendidikan 

untuk selalu bersyukur dan bersikap tenang, di mana makmum 

harus bersikap tenang ketika sang imam membaca fatihah, begitu 

pula dengan imam, imam dalam membaca fatihah juga harus 

tenang dengan bacaan yang tidak terlalu cepat supaya makmum 

bisa menghayati makna fatihah yang dibacanya dengan seksama. 
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Dari bacaan fatihah tersebut kemudian diikuti oleh makmum 

dengan bacaan Amin. Hakekat dari kata amin adalah permohonan 

yang ditujukan hanya kepada Allah agar diperkenankan 

melimpahkan hikmah-hikmah dari surat fatihah. 

Kelima membaca surat atau ayat dari Al-Qur’an. Umat muslim 

dianjurkan membaca bacaan tersebut karena memiliki hikmah dan 

nilai pendidikan bathin. Huruf, ayat dan surat Al-Qur’an 

mengandung obat dan rahmat, baik itu obat secara fisik maupun 

psikis. Hal ini menandakan bahwa kesehatan itu sangatlah penting 

terutama ketika melakukan shalat. Supaya shalatnya sempurna 

maka seorang hamba harus berbadan sehat. 

Keenam membaca do’a ketika ruku’ dan i’tidal, merupakan 

pujian, penyerahan, pengembalian eksistensi diri kepada Allah. 

Dari ruku’ dan i’tidal seorang hamba akan terdidik untuk selalu 

mensucikan diri dari kedurhakaan yang sudah dilakukannya di luar 

shalat. 

Ketujuh bacaan sujud diantara dua sujud, dengan bacaan sujud 

dan duduk diantara dua sujud benar-benar menampakkan 

kedhaifan kita. Kedua bacaan tersebut telah menjadi momen di 

mana seorang hamba tengah menghadap Allah dengan segenap 

kerendahan hati. Seorang hamba tidak akan pernah merasa lebih 

dekat dengan Allah kecuali ketika ia bersujud. Dari kedua bacaan 

ini yang dilaksanakan disetiap shalatnya, maka seorang hamba 

akan mendapatkan pendidikan untuk selalu rendah hati. 

Kedelapan membaca tasyahud. Setiap kali tasyahud Nabi 

Muhammad meletakkan telapak tangannya di atas lututnya yang 

kanan, dan ujung siku yang kanan berada di atas paha yang kanan. 

Lalu beliau membentangkan tangan kirinya di atas tangan paha 

kirinya. Beliau menggepalkan seluruh jari-jari tangan kanannya 

dan meletakkan ibu jari pada jari tengahnya dan memberikan 
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isyarat dengan jari telunjuknya ke arah qiblat dan melemparkan 

pandangannya ke arah jari telunjuk itu.
48

 

Hakekat bacaan tasyahud adalah pengembalian diri dari segala 

urusan dunia kepada Allah, karena pada dasarnya kesemuanya itu 

adalah milik dan akan kembali kepada-Nya. Apabila ketauhidan 

telah terimplementasi pada diri ini akan dapat memasuki ujung 

rukun dan Allah pun akan menyambutnya pada saat itulah hakekat 

keislaman seorang hamba tersambut sebagaimana keislaman Nabi 

Muhammad.
49

 

Dari uraian tersebut, didapatlah sebuah pendidikan yakni 

penghambaan seorang muslim kepada Allah berupa pernyataan 

keimanan kepada Allah dan pengembalian diri ke jalan Allah, 

karena dalam bacaan tasyahud seorang hamba mengikrarkan 

kembali bahwa Allah Tuhannya dan Muhammad adalah utusannya. 

Kesembilan yakni bershalawat untuk Nabi. Kedudukan 

shalawat itu adalah suatu ucapan syukur atas kebaikan yang telah 

diperoleh melalui Nabi Muhammad berupa nikmat Islam dan 

kedekatan diri kepada Allah. Saling memberi selamat, di dalamnya 

terdapat pendidikan saling menyayangi dan mencintai. 

Kesepuluh setelah menyelesaikan shalatnya, orang menutup 

shalatnya dengan mengucapkan salam kepada para malaikat kanan 

lebih utama dari malaikat kiri. Hal ini diibaratkan memuliakan 

tamu-tamu yang ada di kanan dan juga kirinya. Dari bacaan ini 

terkandung pendidikan agar senantiasa memuliakan tamu. 

3) Nilai-nilai Pendidikan Islam dari Gerakan Shalat Berjama’ah 

Dalam gerakan shalat juga terdapat begitu banyaknya nilai-

nilai pendidikan, diantaranya: 
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Pertama berjalan menuju masjid dan menunggu jama’ah. 

Diantara adab berjalan menuju masjid, yaitu: membaca do’a keluar 

rumah, berjalan dengan tenang, masuk masjid dengan 

mendahulukan kaki kanan, berdo’a masuk masjid, melakukan 

shalat tahiyatul masjid, dan memilih duduk di barisan pertama. 

Sedangkan bagi seorang hamba yang sedang menunggu 

pelaksanaan shalat berjama’ah, ia harus menyisihkan segala 

kehidupan dunia untuk persiapan menghadap Allah. 

Dari perjalanan menuju masjid hingga masa menunggu 

pelaksanaan shalat berjama’ah, mengandung nilai-nilai pendidikan 

yakni keteguhan hati dan kesabaran yang ekstra dalam beribadah. 

Kedua adzan dan iqamah. Adzan merupakan pernyataan jelas, 

tajam, dan kuat yang mampu menggugah perasaan seluruh manusia 

di segala waktu. Dala makna bathin adzan adalah pemberitahuan 

tentang ketuhanan agar diri suci ketika menghadap-Nya. 

Sedangkan iqamah adalah sebagai tanda bahwa shalat berjama’ah 

akan segera dimulai, secara luas iqamah diartikan sebagai ajakan 

untuk melaksanakan munajat ketuhanan. Makna bathin iqamah 

agar segera berdiri guna melakukan penyatuan diri bersama orang-

orang yang berdiri kepada Allah yang menguasai alam.
50

 

Dianjurkan jarak antara adzan dan iqamah tidak terlalu panjang, 

hal ini menggambarkan masalah kedisiplinan dan penghargaan 

terhadap waktu. 

Ketiga berdiri dan meletakkan kedua tangannya diantara tubuh 

bagian atas dan bawah yaitu di pusar serta meletakkan tangan 

kanan di atas tangan kiri, dengan sikap tersebut ialah 
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menyempurnakan ketenangan, dari sini terdapat nilai-nilai 

pendidikan untuk selalu bersikap tenang.
51

 

Keempat yaitu menundukkan kepala sebagai pencerminan dari 

sikap merendah diri dan penghormatan kepada Allah. Dengan 

adanya gerakan menundukkan kepala akan mendidik seseorang 

untuk selalu bersikap rendah diri dan tidak angkuh. 

Kelima ruku’ dan i’tidal. Hakikat dari sikap ruku’ ini adalah 

proses peleburan sikap-sikap hewani, yaitu sikap-sikap yang 

cenderung pada keangkuhan, kesombongan, pamer dan 

sebagainya. Makna i’tidal adalah pembersihan dan penyucian 

bekasan pengingkaran dan kedurhakaan yang dilakukan dengan 

berdiri ketika di luar shalat. Dari kedua gerakan tersebut, maka 

dapatlah didapati nilai-nilai pendidikan yang berupa menahan diri 

dan selalu ingat Allah. 

Keenam sujud. Dengan meletakkan wajah ke atas tanah, maka 

orang itu telah menunjukkan kehinaan dan kerendahan dirinya 

kepada Allah, serta memalingkan dirinya dari kekangan dunia. Hal 

ini terdapat pendidikan agar manusia selalu bersikap rendah hati 

dan zuhud. 

Ketujuh yang merupakan gerakan terakhir yakni selain 

mengucapkan salam, juga dengan melakukan gerakan menoleh ke 

kanan dan ke kiri karena banyak manusia disisi kita yaitu sama-

sama muslim yang harus dihormati. Dalam hal ini terdapat 

pendidikan bagi orang yang shalat untuk selalu menjaga tali 

persaudaraan antar sesama muslim. 
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Dalam ibadah shalat menghimpun berbagai nilai-nilai 

pendidikan. Dalam shalat tidak dibenarkan makan, minum, ketawa, 

dan menangis alasan dengan apapun selain menangis karena Allah. 

2. Perilaku Sosial 

a. Pengertian Perilaku Sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia sebagai 

makhluk yang memiliki dimensi kebersamaan dengan orang lain. 

Sejak dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang 

lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Pada perkembangan 

menuju kedewasaan, interaksi sosial diantara manusia dapat 

merealisasikan kehidupannya secara individual. 

Hal ini dikarenakan jika tidak dapat timbal balik dari 

interaksi sosial maka manusia tidak dapat merealisasikan potensi-

potensinya sebagai sosok individu yang utuh sebagai hasil interaksi 

sosial. Potensi-potensi itu pada awalnya dapat diketahui dari 

perilaku kesehariannya. Pada saat bersosialisasi maka yang 

ditunjukkannya adalah perilaku sosial.
52

 

Perilaku secara bahasa berarti cara berbuat atau 

menjalankan sesuatu sesuai dengan sifat yang layak bagi manusia. 

Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang 

dapat diamati dengan cara tertentu.
53

 Menurut Zimmerman dan 

Schank, perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, 

menyeleksi dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan 

yang mendukung aktivitasnya. Individu memilih, menyusun dan 

menciptakan lingkungan sosial dan fisik seimbang untuk 

mengoptimalkan pencapaian atas aktivitas yang dilakukan.
54

 

Perilaku seseorang didorong oleh motivasi. Pada titik ini 

motivasi menjadi daya penggerak perilaku (the energizer) 
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sekaligus menjadi penentu perilaku. Motivasi juga dapat dikatakan 

sebagai suatu konstruk teoritis mengenai terjadinya perilaku.
55

 

Perilaku juga merupakan hasil interaksi antara karakteristik 

kepribadian dan kondisi sosial serta kondisi fisik lingkungan. 

Istilah sosial memiliki arti yang berbeda-beda sesuai 

pemakaiannya. Istilah sosial pada ilmu sosial merujuk pada 

objeknya, yaitu masyarakat. Selain itu, sosial itu berkenaan dengan 

perilaku interpersonal individu, atau yang berkaitan dengan proses-

proses sosial.
56

 Sosial secara bahasa berarti segala sesuatu 

mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Sedangkan secara 

istilah bahwa perilaku sosial adalah aktivitas fisik atau psikis 

seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka 

memenuhi kebutuhan diri atau orang lain yang sesuai dengan 

tuntutan sosial. 

Perilaku sosial menunjukkan kemampuan untuk menjadi 

orang yang bermasyarakat. Perilaku sosial adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang 

ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya 

sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau 

tidak dapat diterima oleh kelompok sebaya seseorang. Perilaku 

tersebut ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, 

kenangan atau rasa hormat terhadap orang lain.
57

 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas 

seseorang yang dapat diamati oleh orang lain terhadap suatu 

rangsangan atau situasi yang dihadapi yang berkaitan dengan sosial 

kemasyarakatan. Atau dapat dikatakan bahwa perilaku sosial 

merupakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan segala 
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perbuatan yang secara langsung berhubungan atau dihubungkan 

dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. 

b. Teori Perilaku Sosial 

Teori perilaku sosial dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Perilaku sosial (social behavior) 

Perilaku sosial adalah perilaku ini tumbuh dari orang-orang 

yang ada pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan 

akan kebutuhan inklusinya. Ia bisa sangat berpartisipasi, tetapi 

bisa juga tidak ikut-ikutan, ia bisa melibatkan diri pada orang 

lain, bisa juga tidak, secara tidak disadari ia merasa dirinya 

berharga dan orang lain pun mengerti akan hal itu tanpa ia 

menonjol-nonjolkan diri. Dengan sendirinya orang lain akan 

melibatkan dia dalam aktifitas-aktifitas mereka. 

2) Perilaku yang kurang sosial (under social behavior) 

Perilaku ini akan timbul jika kebutuhan akan inklusi kurang 

terpenuhi. Kecenderungannya orang ini akan menghindari 

hubungan dengan orang lain, tidak mau ikut dalam kelompok-

kelompok, menjaga jarak antara dirinya dengan orang lain, 

tidak mau tahu, acuh tak acuh. Pendek kata, ada kecenderungan 

introvert dan menarik diri. Kecemasan yang ada dalam ketidak 

sadarannya adalah bahwa ia seorang yang tidak berharga dan 

tidak ada orang lain yang mau menghargainya. 

3) Perilaku terlalu sosial (over social behavior) 

Psikodinamikanya sama dengan perilaku kurang sosial, 

yaitu disebabkan kurang insklusi, tetapi pernyataan perilakunya 

sangat berlawanan. Orang yang terlalu sosial cenderung 

memamerkan diri berlebih-lebihan (exhibitonistik). Bicaranya 

keras, selalu menarik perhatian orang, memaksakan dirinya 

untuk diterima dalam kelompok, sering menyebutkan namanya 
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sendiri, suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang  

mengangetkan.
58

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Sosial 

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna 

dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. manusia 

merupakan makhluk-Nya paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan 

yang dilengkapi dengan akal fikiran.
59

 

Perubahan yang terjadi pada manusia akan menimbulkan 

perubahan pada perkembangan pada pribadi manusia atau tingkah 

lakunya. Pembentukan perilaku tidak dapat terjadi dengan 

sendirinya atau tanpa adanya proses tetapi pembentukannya 

senantiasa berlangsung dalam interaksi dengan manusia dan 

berkenaan dengan objek tertentu. 

Ada dua faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku 

sosial seseorang, diantaranya: 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri 

manusia itu sendiri atau segala sesuatu yang telah dibawa oleh 

anak sejak lahir yaitu fitrah suci yang merupakan bakat 

bawaan. Faktor yang termasuk faktor internal, antara lain: 

a) Kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual 

Dalam berperilaku sosial, kecerdasan emosional 

memerankan peran yang begitu penting. Adanya empati, 

memotivasi orang lain merupakan aspek terpenting dalam 

kecerdasan emosional dan menjadi bagian yang tak dapat 

dipisahkan dengan faktor yang mempengaruhi perilaku 

sosial seseorang. 

                                                           
58

 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 

28. 
59

 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 71. 



 
 

45 

 

Kecerdasan intelektual juga berperan penting dalam 

mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Ingatan dan 

pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan 

yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan 

berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Ilmu pengetahuan 

merupakan faktor esensial dalam pendidikan. Keterlibatan 

ilmu pengetahuan manusia dalam memecahkan berbagai 

permasalahan sosial sangat mempengaruhi kualitas moral 

dan budi pekertinya. 

b) Motivasi 

Motivasi merupakan kekuatan penggerak yang 

membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan 

menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju 

tujuan tertentu. Dalam hal ini motivasi memerankan 

peranannya sebagai alasan seseorang melakukan sesuatu. 

Dalam perilaku, motivasi itu penting, karena perilaku sosial 

seseorang merupakan perilaku termotivasi.
60

 

c) Agama  

Seorang yang memiliki pemahaman agama yang 

luas, pasti juga memiliki perilaku sosial yang baik. Karena 

pada hakikatnya, setiap agama mengajarkan kebaikan, 

khususnya agama Islam, sangat mendorong umatnya untuk 

memiliki perilaku sosial. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang ada diluar 

manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian 

dan keagamaan seseorang. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah: 

a) Lingkungan keluarga 
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Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan 

utama. Dalam keluarga itulah manusia menemukan 

kodratnya sebagai makhluk sosial. Karena dalam 

lingkungan itulah ia untuk pertama kali berinteraksi dengan 

orang lain.
61

 

Kehidupan rumah tangga penuh dengan dinamika 

peristiwa. Dari sana anak-anak mendapatkan 

kecenderungan-kecenderungannya dan emosi-emosinya. 

Kalau iklim rumah penuh cinta, kasih sayang, ketenangan 

dan keteguhan, maka anak akan merasa aman dan percaya 

diri, sehingga tampaklah pada dirinya kestabilan dan 

keteguhan. Tetapi kalau suasana rumah penuh dengan 

pertikaian dan hubungan-hubungan yang kacau diantara 

anggota-anggotanya, hal itu tercermin pada perilaku anak, 

sehingga kekacauan dan ketidakteguhan tampak pada 

perilakunya. Adaptasinya dengan dirinya dan dengan 

anggota masyarakat menjadi buruk.
62

 

b) Lingkungan masyarakat 

Masyarakat adalah wadah hidup bersama dari 

individu-individu yang terjalin dan terikat dalam hubungan 

interaksi serta interelasi. Lingkungan masyarakat juga tidak 

kalah penting dalam membentuk pribadi anak, karena 

dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, 

kebudayaan, ekonomi, agama dan lain-lain. 

Perilaku sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial 

yang dialami oleh individu. Dengan demikian ada baiknya 

jika kita lebih cermat dalam memilih lingkungan hidup. 

Orang tua, guru, maupun pemimpin masyarakat hendaknya 
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juga cermat dalam menciptakan lingkungan sosial yang 

baik bagi perkembangan setiap individu. 

Dalam bahasa Ibnu Khaldun, ada sikap ta assub di 

antara umat Islam yang ia sebut dengan ashabiyah karena 

adanya upaya pelestarian perilaku dari berbagai generasi 

atau karena generasi dahulu mewariskannya secara 

struktural ataupun kultural pada generasi berikutnya. 

Pewarisan perilaku ini lebih sempurna karena dilengkapi 

oleh sistem nilai dan sistem sosial yang sesuai. Kesesuaian 

ini terjadi karena saling membutuhkan atau sama 

kepentingannya dalam orientasi nilai ataupun 

motivasionalnya. Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai jasad 

yang satu yang saling membutuhkan satu dengan yang 

lainnya.
63

 

d. Faktor Pembentuk Perilaku Sosial 

Terdapat empat kategori utama yang dapat membentuk 

perilaku sosial seseorang yaitu: 

1) Perilaku dan karakteristik orang lain 

Jika seseorang lebih bergaul dengan orang-orang yang 

memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan 

berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun 

dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul 

dengan orang-orang yang berkarakter sombong, maka ia akan 

terpengaruh oleh perilaku seperti itu. 

2) Proses kognitif 

Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan 

pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang 

akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Misalnya 

seorang calon pelatih yang terus berpikir agar kelak 
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dikemudian hari menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi 

atletnya dan orang lain akan terus  berupaya dan berproses 

mengembangkan dan memperbaiki dirinya dalam perilaku 

sosialnya.
64

 

3) Faktor lingkungan 

Lingkungan alam dapat mempengaruhi perilaku sosial 

seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai atau 

pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku 

sosialnya seolah keras pula, ketika berada di lingkungan 

masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata 

maka perilaku sosialnya seolah lembut pula. 

4) Latar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu 

terjadi 

Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu 

mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada 

dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau 

berbeda. 

e. Bentuk dan Jenis Perilaku Sosial 

Bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang dapat 

ditunjukkan oleh sikap sosialnya. Sikap adalah suatu cara bereaksi 

terhadap suatu perangsang tertentu.
65

 Sikap sosial dinyatakan oleh 

cara kegiatan yang sama dan berulang terhadap obyek sosial yang 

menyebabkan terjadinya cara tingkah laku yang dinyatakan 

berulang terhadap salah satu obyek sosial. 

Berbagai bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang pada 

dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat 

teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Perilaku 

sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, 

yaitu: 
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1) Kecenderungan perilaku peran 

a) Sifat pemberani dan pengecut secara sosial 

Orang yang memiliki sifat pemberani secara sosial, 

biasanya dia selalu mempertahankan dan membela haknya, 

tidak malu-malu atau tidak segan melakukan sesuatu 

perbuatan yang sesuai norma di masyarakat dalam 

mengedepankan kepentingan diri sendiri sekuat tenaga. 

Sedangkan sifat pengecut menunjukkan perilaku atau 

keadaan sebaliknya, seperti kurang suka mempertahankan 

haknya, malu dan segan berbuat untuk mengedepankan 

kepentingannya. 

b) Sifat berkuasa dan sifat patuh 

Orang yang memiliki sifat sok berkuasa dalam 

perilaku sosial biasanya ditunjukkan oleh perilaku seperti 

bertindak tegas, berorientasi kepada kekuatan, percaya diri, 

berkemauan keras, suka memberi perintah dan memimpin 

langsung. Sedangkan sifat yang patuh atau penyerah 

menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya, misalnya 

kurang tegas dalam bertindak, tidak suka memberi perintah 

dan tidak berorientasi kepada kekuatan dan kekerasan. 

c) Sifat inisiatif secara sosial dan pasif 

Orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya suka 

mengorganisasi kelompok, tidak suka mempersoalkan latar 

belakang, suka memberi masukan atau saran-saran dalam 

berbagai pertemuan, dan biasanya suka mengambil alih 

kepemimpinan. Sedangkan sifat orang yang pasif secara 

sosial ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan dengan 

sifat orang yang aktif, misalnya perilakunya yang dominan 

diam, kurang berinisiatif, tidak suka memberi saran atau 

masukan. 

d) Sifat mandiri dan  tergantung 
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Orang yang memiliki sifat mandiri biasanya 

membuat segala sesuatunya dilakukan oleh dirinya sendiri, 

seperti  membuat rencana sendiri, melakukan sesuatu 

dengan cara-cara sendiri, tidak suka berusaha mencari 

nasihat atau dukungan dari orang lain, dan secara 

emosional cukup stabil. Sedangkan sifat orang yang 

ketergantungan cenderung menunjukkan perilaku sosialnya 

sebaliknya dari sifat orang mandiri, misalnya membuat 

rencana dan melakukan segala sesuatu harus selalu 

mendapat saran dan dukungan orang lain, dan keadaan 

emosionalnya relatif labil. 

2) Kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial 

a) Dapat diterima atau ditolak oleh orang lain 

Orang yang memiliki sifat dapat diterima oleh orang 

lain biasanya tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, 

loyal, dipercaya, pemaaf dan tulus menghargai kelebihan 

orang lain. Sedangkan sifat orang yang ditolak biasanya 

suka mencari kesalahan dan tidak mengakui kelebihan 

orang lain. 

b) Suka bergaul dan tidak suka bergaul 

Orang yang suka bergaul biasanya memiliki 

hubungan sosial yang baik, senang bersama dengan yang 

lain  dan senang bepergian. Sedangkan orang yang tidak 

suka bergaul menunjukkan sifat dan perilaku yang 

sebaliknya. 

c) Sifat ramah dan tidak ramah 

Orang yang ramah biasanya periang, terbuka, 

mudah didekati orang dan suka bersosialisasi. Sedangkan 

orang yang tidak ramah cenderung bersifat sebaliknya. 

d) Simpatik atau tidak simpatik 
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Orang yang memiliki sifat simpatik biasanya peduli 

terhadap perasaan dan keinginan orang lain, murah hati dan 

suka membela orang tertindas.  Sedangkan orang yang 

tidak simpatik menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya. 

3) Kecenderungan perilaku ekspresif 

a) Sifat suka bersaing dan tidak suka bersaing 

Orang yang suka bersaing biasanya menganggap 

hubungan sosial sebagai perlombaan, lawan adalah saingan 

yang harus dikalahkan, memperkaya diri sendiri. sedangkan 

orang yang tidak suka bersaing menunjukkan sifat-sifat 

yang sebaliknya. 

b) Sifat agresif dan tidak agresif 

Orang yang agresif biasanya suka menyerang orang 

lain baik langsung ataupun tidak  langsung, pendendam, 

menantang atau tidak patuh pada penguasa, suka bertengkar 

dan suka menyangkal. Sifat orang yang tidak agresif 

menunjukkan perilaku yang sebaliknya. 

c) Sifat kalem atau tenang secara sosial 

Orang yang kalem biasanya tiak nyaman jika 

berbeda dengan orang lain, mengalami kegugupan, malu, 

ragu-ragu, dan merasa terganggu jika ditonton orang. 

d) Sifat suka pamer atau menonjolkan diri 

Orang yang suka  pamer biasanya berperilaku 

berlebihan, suka mencari pengakuan, berperilaku aneh 

untuk mencari perhatian orang lain.
66

 

f. Konsep Islam tentang Perilaku Sosial 

Secara pribadi-pribadi manusia bertanggungjawab kepada 

Tuhan dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal pengabdian 

(ibadah) secara vertikal kepada-Nya. Akan tetapi dalam rangka itu 
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sebagai makhluk, ia hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan 

hidup berdampingan dengan sesamanya. Ia selama hidup didunia, 

sejak lahir sampai mati, memang tidak bisa terlepas dari manusia. 

Karena manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial 

(yang bermasyarakat). 

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk berupaya 

menjalin hubungan harmonis antar sesama manusia (hablum 

minannas) yang terwujud dalam suasana hormat menghormati, 

harga menghargai, bantu membantu dan tolong menolong.
67

 

Hubungan sosial ini tampaknya sangat diprioritaskan dalam 

Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 

yang berbunyi: 

                       

                     

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
68

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan 

banyak manusia untuk menjalankan sosialisasinya dengan saling 

kenal mengenal. Atas dasar inilah manusia menjalani dan 

menjalankan hidup dan kehidupan bersama-sama, sehingga 

terbentuklah suatu masyarakat. 
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Dalam menjalani hubungan antar manusia itu haruslah yang 

positif dan edukatif, yaitu yang menimbulkan perasaan senang, 

damai, tentram dan memberi banyak manfaat. 

Selain itu hubungan sosial antar manusia tidak hanya 

terbatas pada bidang ekonomi dan perdagangan saja. Hubungan itu 

meliputi bidang hukum (tata krama pergaulan), olah raga, 

kesenian, teknik, seni ataupun budaya dan lain sebagainya. 

Hubungan yang mungkin dijalin antar manusia dalam aspek 

kehidupan ini apapun bentuknya, menurut pandangan filsafat 

pendidikan Islam, semuanya itu tidak lepas kaitan tanggung jawab 

kepada Allah. Dengan demikian tanggungjawab manusia sebagai 

makhluk sosial mengacu kepada dua tanggung jawab utama yaitu: 

1) Tanggung jawab dalam membentuk, membina dan memelihara 

jalinan hubungan baik antar sesama manusia, dalam berbagai 

lapangan pergaulan dan aspek kehidupannya seoptimal 

mungkin. 

2) Tanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan jalinan 

hubungan yang baik dengan Allah 

Dari uraian di atas jelas bahwa Islam sangat memprioritaskan 

hubungan sosial antar sesama manusia dengan hubungan yang 

harmonis yang terwujud dalam suasana hormat menghormati, 

harga menghargai, bantu membantu, tolong menolong dan lain-

lain. Dan dalam wujud perilakunya ia harus sesuai dengan ajaran 

agama dan kesemuanya itu tidak lepas dari kaitan tanggung 

jawabnya kepada Allah Ta’ala. 

3. Pengaruh shalat berjama’ah terhadap perilaku sosial 

Mengkaitkan shalat jama’ah dengan perilaku sosial, tujuan baik 

yang perlu dipetik adalah ketika berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar. Dimana manusia membutuhkan ibadah sebagai sarana 

rohaniahnya, sehingga perilaku sosial ini perlu ditingkatkan untuk 
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penghayatan fungsi ibadah. Salah satu hikmah shalat jama’ah adalah 

timbulnya jiwa sosial diantara sesama muslim yang melaksanakannya. 

Dalam shalat berjama’ah itu, seluruh kaum muslimin saling 

berdekatan, berkenalan, bersalaman, saling menjaga lisan dan saling 

mempersatukan hati. Shalat berjama’ah di masjid tidak ada perbedaan 

kedudukan, kekayaan, suku, warna kulit dan yang lainnya. akan tetapi 

yang nampak di dalamnya adalah suasana damai yang penuh dengan 

persaudaraan, persamaan dan cinta kasih.
69

 

Di dalam shalat berjama’ah terkandung nilai kebersamaan, 

persatuan kesatuan dan rasa solidaritas antar sesama muslim.
70

 Selain 

mendapatkan pahala yang berlipat, shalat jama’ah akan membentuk 

perilaku sosial seseorang, mempererat hubungan sosial antar manusia, 

menyambung tali persaudaraan antar sesama, menjalin ikatan 

persaudaraan, saling tegur sapa, bersalam-salaman. 

Pembentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada 

aspek eksternal situasi sosial memegang peranan yang cukup penting. 

Situasi sosial diartikan sebagai tiap-tiap sosial dimana terdapat saling 

hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Perilaku dan 

karakteristik orang lain mempengaruhi pembentukan perilaku sosial, 

seperti apabila seseorang lebih bergaul dengan dengan orang-orang 

yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan 

berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam 

lingkungan pergaulannya. Lingkungan sekitar juga mempengaruhi 

pembentukan perilaku sosial.
71
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas maka 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah remaja 

tinggi, maka perilaku sosial remaja akan semakin baik. 

2. Jika tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah remaja 

rendah, maka perilaku sosial remaja akan semakin kurang baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
72

 

Dalam penelitian ini dirumuskan dua bentuk hipotesis yaitu 

hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan adanya perbedaan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dan hipotesis nol (Ho) yang  

menyatakan tidak adanya perbedaan variabel terikat. 

Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah Hipotesis alternatif 

(Ha) yaitu ada pengaruh tingkat pemahaman remaja tentang shalat 

berjama’ah terhadap perilaku sosial di Desa Domas Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan. Penelitian merupakan operasionalisasi  dari 

metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau 

disebut metode ilmiah. Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan 

suatu masalah. 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai  hal yang  berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Danim menyatakan bahwa setidaknya 

terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif 

dan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian kuantitatif.
73

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu  yang  

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
74

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Independent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Dalam penelitian ini, variabel independent (X) adalah tingkat 

pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah. 

2. Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, 

variabel dependen (Y) adalah perilaku sosial. 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Sampel sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil 

dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
75

 

Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau 

setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran 

populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Dalam penelitian ini, 

populasi yang diambil penulis adalah seluruh remaja di Desa Domas 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri pada tingkat usia 15 sampai 19 

tahun yang berjumlah 223 orang, yang terdiri dari 111 laki-laki dan 112 

perempuan.  

Karena besarnya jumlah populasi yang akan di teliti maka, penulis 

mengambil 10% - 15% dari 223 populasi yang ada, dengan teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

stratifid rondom sampling, yaitu teknik penentuan sample penelitian secara 

acak dan bertingkat. 

Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semuanya, 

sehingga penelitinnya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subjeknya lebih dari 100 maka dapat di ambil antara 10% - 15% 

atau 20% - 25% atau lebih, tergantung kemampuan penelitian di lihat dari 

waktu dan tenaga, sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, 

karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data, besar kecilnya yang di 

tanggung peneliti.
76

 Populasi yang terdiri dari 223 orang dilakukan dengan 

10% - 15% yang didapatkan 30 orang yang menjadi sampel. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka 

harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya 

dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data.  

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah remaja 

Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

2. Data tentang perilaku sosial remaja Desa Domas Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2 

Tabel 3.1 Instrumen Pengumpulan Data Pemahaman Shalat Berjama’ah 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

  

Indikator No. Item 

Pengaruh Tingkat 

Pemahaman 

Remaja Tentang 

Shalat Berjama’ah 

Terhadap Perilaku 

Sosial Remaja di 

Desa Domas 

Kecamatan 

Bulukerto 

Kabupaten 

Wonogiri 

Variabel bebas 

(X): Tingkat 

Pemahaman 

Remaja Tentang 

Shalat 

Berjama’ah 

Perintah shalat 

berjama’ah 

 

Kedudukan shalat 

berjama’ah 

 

Tujuan shalat 

berjama’ah 

 

Syarat menjadi 

imam 

 

Syarat menjadi 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20 
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makmum 

 

Tatacara shalat 

berjama’ah 

 

Sunnah shalat 

berjam’ah 

 

Keutamaan shalat 

berjama’ah 

 

Hikmah shalat 

berjama’ah 

 

Nilai pendidikan 

shalat berjama’ah 

 

Tabel 3.2 Instrumen Pengumpulan Data Perilaku Sosial 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

 

Indikator No. Item 

Pengaruh Tingkat 

Pemahaman 

Remaja Tentang 

Shalat Berjama’ah 

Terhadap Perilaku 

Sosial Remaja di 

Desa Domas 

Kecamatan 

Bulukerto 

Variabel terikat 

(Y): Perilaku 

Sosial 

Faktor Pembentuk 

perilaku sosial 

 

Faktor 

Mempengaruhi 

perilaku sosial 

 

Bentuk perilaku 

sosial 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20 
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Kabupaten 

Wonogiri 

 

Jenis perilaku 

sosial 

 

Konsep Islam 

perilaku sosial 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh dan 

alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

beberapa teknik atau metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
77

 Di mana angket 

ini diberikan kepada remaja yang terpilih sebagai sampel untuk 

mengetahui data tentang pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah dan 

perilaku sosial remaja. 

Bentuk kuesioner dalam penelitian ini ialah kuesioner berstruktur 

yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban, 

sehingga responden  hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang 

dipilih. Bentuk jawaban kuesioner berstruktur adalah tertutup, artinya pada 

setiap item sudah tersedia alternatif jawaban. 

Angket yang diberikan peneliti menggunakan skala likert, yaitu 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 
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variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
78

 

Menurut Nana Sudjana pemberian skor untuk pernyataan positif 

dan pernyataan negatif adalah kebalikannya.
79

 Disini yang dimaksudkan 

adalah pernyataan-pernyataan yang diajukan,  baik pernyataan  positif 

maupun negatif dinilai oleh subjek dengan selalu, sering, kadang-kadang, 

tidak pernah. Skor yang diberikan terhadap pilihan tersebut bergantung 

pada penilai. 

Tabel 3.3 Skor Tiap-Tiap Pernyataan 

Kriteria Skor Pernyataan 

Positif 

Skor Pernyataan 

Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis.
80

 Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
81
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun analisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen pada dasarnya untuk mengetahui tingkat 

keshahihan (validitas) dan tingkat keandalan (reliabilitas) instrumen 

sebelum digunakan untuk penelitian. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau yang shahih mempunyai validitas tinggi dan instrumen yang 

kurang valid memiliki validitas rendah. 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan 

reabilitasnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Jadi validitas instrumen mengarah pada ketepatan instrumen dalam 

fungsi sebagai alat ukur. 

Adapun rumus yang digunakan adalaha rumus Product Moment:
82

 

𝑟
𝑥𝑦= 

𝑛 ∑ 𝑥𝑛
𝑖=1 𝑦 − ∑ 𝑥𝑛

𝑖=1  ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1

√  [𝑛 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2][∑ 𝑦2 −(∑ 𝑦2 −(∑ 𝑦)2]𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1          

 

 

Keterangan: 

rxy  = Angka indeks korelasi product mement 

∑x = Jumlah seluruh nilai x 

∑y = jumlah seluruh nilai y 
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∑xy = Jumlah perkalian antara nilai x dan nilai y 

 

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk item 

pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai rtabel. 

Apabila nilai rxy > r tabel. Maka  item pertanyaan dinyatakan valid. 

Untuk mencari r tabel diketahui n = 30, derajat bebas (db/df) dapat 

dicari dengan rumus db = n-nr. Variabel yang dicari pengaruhnya 

sebanyak 2 buah, jadi nr = 2. Maka db = 30-2 = 28. 

Dengan melihat tabel “r” Product Moment dan taraf signifikansi 

0,05 maka diperoleh angka pada tabel adalah 0,361 (r tabel = 0,361). 

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk semua item 

pernyataan: 

1) Uji Validitas Tingkat Pemahaman Tentang Shalat Berjama’ah 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Tingkat Pemahaman 

Tentang Shalat Berjama’ah 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0,396 0,361 Valid 

2 0,530 0,361 Valid 

3 0,443 0,361 Valid 

4 0,469 0,361 Valid 

5 0,464 0,361 Valid 

6 0,514 0,361 Valid 

7 0,593 0,361 Valid 

8 0,226 0,361 Invalid 

9 0,560 0,361 Valid 

10 0,363 0,361 Valid 

11 0,482 0,361 Valid 

12 0,639 0,361 Valid 
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13 0,709 0,361 Valid 

14 0,749 0,361 Valid 

15 0,353 0,361 Invalid 

16 0,843 0,361 Valid 

17 0,747 0,361 Valid 

18 0,734 0,361 Valid 

19 0,715 0,361 Valid 

20 0,747 0,361 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang telah dianggap valid tersebut 

kemudian dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 20 item 

soal variabel tingkat pemahaman tentang shalat berjama’ah, 

terdapat 18 item soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20. Sehingga item soal 

yang tidak valid tidak diikutkan dalam analisis data selanjutnya. 

2) Uji Validitas Perilaku Sosial 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Perilaku Sosial 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0,479 0,361 Valid 

2 0,320 0,361 Invalid 

3 0,625 0,361 Valid 

4 0,654 0,361 Valid 

5 0,774 0,361 Valid 

6 0,598 0,361 Valid 

7 0,548 0,361 Valid 

8 0,571 0,361 Valid 

9 0,738 0,361 Valid 

10 0,708 0,361 Valid 
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11 0,684 0,361 Valid 

12 0,631 0,361 Valid 

13 0,496 0,361 Valid 

14 0,481 0,361 Valid 

15 0,718 0,361 Valid 

16 0,507 0,361 Valid 

17 0,612 0,361 Valid 

18 0,467 0,361 Valid 

19 0,593 0,361 Valid 

20 0,546 0,361 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang telah dianggap valid tersebut 

kemudian dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 20 item 

soal variabel perilaku sosial, terdapat 19 item soal yang dinyatakan 

valid yaitu item nomor 

1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Sehingga item soal 

yang tidak valid tidak diikutkan dalam analisis data selanjutnya. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan alat tersebut dalam mengukur 

apa yang diukurnya. Artinya kapan pun alat penilaian tersebut akan 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Ada beberapa rumus yang sering dijumpai dalam pengujian 

reliabilitas instrumen, namun yang sering digunakan adalah rumus 

koefisien alpha cronbach. 

Sebelum menggunakan rumus koefisien alpha cronbach terlebih 

dahulu menghitung varians dari setiap item pertanyaan dalam angket 

pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah dan perilaku sosial. 

Berikut adalah rumus varians ( 𝜎𝑖
2 ). 
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 𝜎𝑖
2

̿  
∑  𝑥2𝑛

𝑖=1

𝑛
− [

∑ 𝑥𝑛
𝑖=1

𝑛
] 2 

 

Setelah itu untuk mendapatkan informasi reliabilitasnya, nilai 

koefisien alpha cronbach (r11) dibandingkan dengan nilai r tabel. Apabila 

r11  r tabel, maka instrumen dinyatakan reliabel.
83

 

Di bawah ini adalah hasil pengujian reliabilitas untuk semua 

pernyataan: 

1) Perhitungan Reliabilitas Instrumen Tingkat Pemahaman Remaja 

Tentang Shalat Berjam’ah 

Tabel 3.6 

Perhitungan varians untuk item tingkat pemahaman tentang shalat 

berjama’ah 

No. Item Varians 

1 0,185 

2 0,217 

3 0,254 

4 0,102 

5 0,259 

6 0,259 

7 0,171 

9 0,133 

10 0,093 

11 0,120 

12 0,171 

13 0,202 

14 0,166 

16 0,369 

17 0,171 
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18 0,764 

19 0,185 

20 0,662 

Total 29,292 

 

Untuk mencari r tabel diketahui n = 30, derajat bebas (db/df) dapat 

dicari dengan rumus db = n-nr. Variabel yang dicari pengaruhnya 

sebanyak 2 buah, jadi nr = 2. Maka db = 30-2 = 28. Dengan melihat 

tabel “r” Product Moment dan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh 

angka pada tabel adalah 0,361 (r tabel = 0,361). 

Karena nilai r11 = 0,889 dan r tabel = 0,361, maka r11  r tabel dan 

instrumen penelitian dinyatakan reliabel. 

2) Perhitungan Reliabilitas Instrumen Perilaku Sosial 

Tabel 3.7 

Perhitungan varians untuk item perilaku sosial 

No. Item Varians 

1 0,317 

3 0,323 

4 0,392 

5 0,397 

6 0,378 

7 0,248 

8 0,257 

9 0,392 

10 0,323 

11 0,254 

12 0,254 

13 0,464 

14 0,397 

15 0,254 
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16 0,317 

17 0,257 

18 0,254 

19 0,257 

20 0,240 

Total 42,806 

 

Untuk mencari r tabel diketahui n = 30, derajat bebas (db/df) dapat 

dicari dengan rumus db = n-nr. Variabel yang dicari pengaruhnya 

sebanyak 2 buah, jadi nr = 2. Maka db = 30-2 = 28. Dengan melihat 

tabel “r” Product Moment dan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh 

angka pada tabel adalah 0,361 (r tabel = 0,361). 

Karena nilai r11 = 0,901 dan r tabel = 0,361, maka r11  r tabel dan 

instrumen penelitian dinyatakan reliabel. 

2. Tahap analisis data penelitian 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 digunakan analisis 

statistik deskriptif dengan menghitung mean dan standart deviasi yang 

digunakan untuk menentukan kategori data yang diteliti, dengan rumus 

sebagai berikut: 

Rumus mean:
84

 

Mx = 
 𝑓𝑥

𝑛
 dan My = 

 𝑓𝑦

𝑛
 

Keterangan: 

Mx atau My = mean yang dicari 
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∑ 𝑓𝑥 atau ∑ 𝑓𝑦 = jumlah dari hasil perkalian antara nilai tengah dari 

masing-masing interval, dengan frekuensinya 

𝑛 = jumlah data 

 

Rumus standart deviasi (data tunggal):
85

 

SDx = √
∑ 𝑓(𝑥)2

𝑛
− [

∑ 𝑓𝑥 

𝑛
] 2 

SDy =  √
∑ 𝑓(𝑦)2

𝑛
−  [

∑ 𝑓𝑦

𝑛
] 2 

 

Keterangan: 

SDx atau Sdy = standar deviasi 

∑ 𝑓𝑥2
 atau  ∑ 𝑓𝑦2

 = jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan deviasi 

yang sudah dikuadratkan 

𝑛 = jumlah data 

 

Hipotesis yang dirumuskan akan diuji dengan Statistik Parametris, 

antara lain dengan menggunakan t-test untuk satu sampel, korelasi dan 

regres, analisis varian dan t-test untuk dua sampel. Penggunaan Statistik 

Parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis 

harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian hipotesis 

dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas 

data.
86

 

Pada penelitian ini digunakan uji Lilifors untuk menguji normalitas 

data. Langkah-langkahnya yaitu:
87

 

1. Merumuskan hipotesa: 

Ho : data berdistribusi normal 
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Ha : data tidak berdistribusi normal 

2. Menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat tabel terlebih 

dahulu, untuk hal ini tabel distribusi tunggal. Menghitung nilai fkb. 

3. Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n). 

4. Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n). 

5. Menghitung nilai Z dengan rumus Z = 
𝑋−µ

𝜎
 

6. Menghitung P ≤ Z 

7. Menghitung nilai L dengan rumus fkb/n dikurangi P ≤ Z 

8. Membandingkan nilai L maksimum dengan L tabel. 

9. Uji hipotesis dan kesimpulan 

 

Setelah diketahui data setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi 

normal, adapun teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 3 ialah menggunakan analisis regresi sederhana untuk mencari 

pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen.
88

 Adapun langkah-langkah rumusnya sebagai berikut: 

Langkah 1 

Merumuskan/mengidentifikasi variabel. 

Variabel independen : tingkat pemahaman tentang shalat berjama’ah 

(x) 

Variabel dependen : perilaku sosial (y) 

Langkah 2 

Menaksir model 

Mencari nilai b0 dan b1 dengan rumus:
89

 

𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖) 𝑛

𝑖=1 −𝑛�̅��̅�

∑ ∑ 𝑥𝑖2𝑛
𝑖=0 −𝑛�̅�2

  

𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 
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Keterangan: 

N = jumlah observasi/pengamatan 

xi = data ke-i variabel x (independen/bebas),dimana i= 1,2....n 

yi = data ke-i variabel y (dependen/terikat), dimana i= 1,2...n 

�̅� = mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x (independen/bebas) 

�̅� = mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y (dependen/terikat) 

Langkah 3 

Uji signifikasi model. 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel anova (analysis of 

variance).
90

 

Tabel 3.8 

Sumber 

Variasi 

Degree

of 

Freedo

m (df) 

Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

(𝑏0 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛

𝑖=1 ) −
(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )
2

𝑛
  

MSR=

𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

Error n-2 SS Error (SSE) 

∑ 𝑦𝑛
𝑖=1

2
− 𝑏0  ∑ 𝑦 + 𝑛

𝑖=1 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1  

MS 

Error 

(MSE) 

MSE=

𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
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Total n-1 SS Total (SST) 

∑ 𝑦𝑛
𝑖=1

2
−  

(∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
  

 

 

Membuat tabel Anova (analysis of variance) dengan hasil 

perhitungan yang telah ditetapkan. 

Melakukan pengujian parameter secara overall dengan bantuan 

tabel Anova. 

Uji Overall:
91

 

Ho : ᵝ1 = 0 

Ho : ᵝ1 ≠ 0 

Daerah penolakan: 

Fhitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Tolak Ho bila Fhitung  F (1;n-2) 

Langkah 4 

Menginterpretasi parameter model 

Menghitung nilai 𝑅2 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Setelah itu dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (𝑅2).
92
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Secara geografis Desa Domas terletak di wilayah Kecamatan 

Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah pada 600 

meter di atas permukaan laut, dengan topografi berbukit-bukit dan 

suhu udara rata-rata 28 celcius, serta curah hujan 15 mm/tahun. Desa 

Domas memiliki luas sekitar 274,45 Ha dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan dengan Desa Sugihan 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Desa Sukomangu 

c. Sebelah timur berbatasan dengan dengan Desa Nadi dan Desa 

Tanjung 

d. Sebelah barat berbatasan dengan dengan Desa Randusari 

Secara administratif Desa Domas dibagi menjadi 4 Dusun dengan 

4 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Mengenai 

orbitrasi atau jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut: 

a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 5 km 

b. Jarak dari pusat pemerintahan kota 47 km 

c. Jarak dari ibukota provinsi 261 km 

Luas wilayah Desa Domas 274,45 Ha terdiri dari pertanahan, 

sebagai berikut: 

a. Sawah 104,00 Ha 

b. Tegal/ladang 4,00 Ha 

c. Pemukiman 10,35 Ha 

d. Pekarangan 140,03 Ha 

e. Tanah Bengkok 12,51 Ha 
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f. Lapangan olahraga 0,56 Ha 

g. Perkantoran pemerintah 0,25 Ha 

h. Pertokoan 0,30 Ha 

i. Tempat pemakaman 1,35 Ha 

j. Bangunan sekolah 0,60 Ha 

k. Fasilitas pasar 0,50 Ha 

2. Keadaan Penduduk 

Penduduk Desa Domas mayoritas terdiri dari penduduk asli dengan 

berbagai suku bangsa (heterogen). Jumlah penduduk di Desa Domas 

adalah 2.949 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.498 jiwa (4,68%) 

dan penduduk perempuan 1.451 jiwa (6,38%), dengan jumlah kepala 

keluarga sebanyak 944. 

Penduduk Desa Domas yang berjumlah 2.949 jiwa mayoritas 

beragama Islam, terdiri dari penduduk laki-laki 1.494 jiwa dan 

penduduk perempuan 1.446 jiwa. 

Komposisi penduduk Desa Domas tingkat usia pada usia 15 

sampai 19 tahun berjumlah 223 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 

111 jiwa, dan penduduk perempuan 112 jiwa. Secara keseluruhan 

penduduk Desa Domas merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). 

Rata-rata penduduk Desa Domas telah dan sedang mengenyam 

pendidikan. Penduduk Desa Domas mempunyai tingkat pendidikan 

yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang 

bersekolah sampai tingkat SMA/sederajat sebesar 463 jiwa, terdiri dari 

penduduk laki-laki 281 jiwa, dan penduduk perempuan 182 jiwa, dan 

juga sampai tingkat Diploma serta Sarjana. 

3. Keadaan Sosial Budaya 

Dalam aspek sosial budaya dapat dilihat dari segi keagamaan dan 

adat istiadat untuk mengetahui sejauh mana sosial budaya Desa Domas 

dilihat dari berbagai segi yaitu: 
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a. Keagamaan 

Berkaitan dengan sosial budaya, Desa Domas tidak 

tertinggal dengan daerah lain. Hal ini dapat dilihat dari peran 

masyarakat Desa Domas dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yaitu kelompok yasinan dan kelompok pengajian. 

b. Adat Istiadat 

Masyarakat Desa Domas masih berpegang teguh pada 

prinsip keagamaan, kegotong royongan, musyawarah, 

keramahtamahan, serta saling menghormati antar warga negara. 

Hal ini terlihat dalam acara pernikahan, kelahiran anak, kematian, 

dan kerja bakti. 

4. Keadaaan Sosial Ekonomi 

Penduduk Desa Domas bermatapencaharian sangat beragam yang 

terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha kecil, 

menengah dan besar, tukang, karyawan swasta, sopir, pengrajin 

industri rumah tangga, dan lain sebagainya. 

Penduduk di Desa Domas memiliki matapencaharian yang sangat 

beragam dengan jumlah terbesar pekerja laki-laki sebagai petani dan 

pekerja perempuan juga sebagai petani, sedangkan matapencaharian 

dengan jumlah terkecil pekerja laki-laki sebagai peternak dan tukang 

listrik dan pekerja perempuan sebagai PNS dan seniman/artis. 

5. Sarana di Desa Domas 

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan 

perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan berupa masjid 

sebanyak 5, dan mushola sebanyak 10. Sarana pendidikan seperti Play 

Group sebanyak 3, Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 1, Sekolah 

Dasar (SD) sebanyak 2. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti 

Puskesmas dan Posyandu serta sarana olahraga seperti Lapangan 

Sepak Bola dan Lapangan Voli. 
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6. Keadaan Pemerintahan Desa 

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan Desa Domas, yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan beberapa pegawai. Berikut 

penulis akan melaporkan nama dan jabatannya sebagai berikut: 

a. Kepala Desa : Agus Edi Purnomo 

b. Sekretaris Desa : Parmin 

c. Bendahara Desa : Heri Purnomo 

d. Kaur Pemerintahan : Eko Priyanto 

e. Kaur Pembangunan : Aris Supriyono 

f. Kaur Umum : Tukino 

B. Deskripsi Data 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data dengan 

menyebarkan angket kepada remaja Desa Domas Kecamatana Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri dengan pernyataan-pernyataan yang valid untuk 

memberikan gambaran tentang sejumlah data, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah Desa Domas 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri 

Skor jawaban angket tingkat pemahaman tentang shalat berjama’ah 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Nomor Responden dan Skor pada Variabel Tingkat Pemahaman 

Tentang Shalat Berjama’ah 

No. Responden Shalat Berjama’ah 

1 79 

2 73 

3 62 

4 74 

5 60 

6 58 
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7 68 

8 57 

9 68 

10 54 

11 72 

12 66 

13 67 

14 71 

15 68 

16 69 

17 67 

18 68 

19 70 

20 71 

21 68 

22 67 

23 68 

24 68 

25 64 

26 65 

27 69 

28 61 

29 62 

30 60 

 

Dari data di atas selanjutnya dicari mean dan standar deviasinya. 

Hasil perhitungannya, dapat di ketahui Mx = 66,47 dan SDx = 5,412. 
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Untuk menentukan kategori Tingkat Pemahaman remaja tentang 

Shalat Berjama’ah yaitu tinggi, sedang dan rendah dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah tingkat Pemahaman remaja 

tentang Shalat Berjama’ah tinggi. 

b. Skor kurang dari MX  1.SDx adalah tingkat Pemahaman 

remaja tentang Shalat Berjama’ah rendah. 

c. Dan skor antara Mx  1.SDx sampai dengan Mx + 1.SDx 

adalah tingkat Pemahaman remaja tentang Shalat Berjama’ah 

sedang.
93

 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 66,47 + 1 X 5,412 

= 66,47 + 5,412 

= 71,882 

= 72 (dibulatkan) 

Mx  1.SDx = 66,47  1 X 5,412 

= 66,47  5,412 

= 61,058 

= 61 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 72 

dikategorikan tingkat Pemahaman remaja tentang Shalat 

Berjama’ah tinggi, sedangkan skor kurang dari 61 dikategorikan 

tingkat Pemahaman remaja tentang Shalat Berjama’ah rendah dan 
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skor diantara 61-72 dikategorikan tingkat Pemahaman remaja 

tentang Shalat Berjama’ah sedang. 

Kemudian banyak responden dari masing-masing kategori 

dibuat prosentase dengan rumus:
94

 

P = 
𝑓

𝑁 
 𝑋 100% 

Keterangan: 

P = angka persentase 

f = frekuensi pada desa tersebut 

N = jumlah data 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Kategorisasi Tingkat Pemahaman Tentang Shalat Berjama’ah 

No. Skor Banyak 

Responden 

Prosentase Kategori 

1. 72 4 4

30 
 X 100% = 13,33% Tinggi  

2. 61-72 20 20

30
 X 100% = 66,67% Sedang  

3. 61 6 6

30 
 X 100% = 20% Rendah  

Jumlah  30 100%  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa remaja yang memiliki Tingkat 

Pemahaman remaja tentang Shalat Berjama’ah tinggi berjumlah 4 

responden (13,33%), remaja yang memiliki Tingkat Pemahaman 
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remaja tentang Shalat Berjama’ah sedang berjumlah 20 responden 

(66,67%), dan remaja yang memiliki Tingkat Pemahaman remaja 

tentang Shalat Berjama’ah rendah berjumlah 6 responden (20%). 

Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa Tingkat Pemahaman remaja 

tentang Shalat Berjama’ah yang dimiliki remaja Desa Domas 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri adalah sedang. 

2. Tingkat perilaku sosial remaja Desa Domas Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri 

Skor jawaban angket perilaku sosial dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

Nomor Responden dan Skor pada Variabel Perilaku Sosial 

No. Responden Perilaku Sosial 

1 65 

2 68 

3 70 

4 72 

5 79 

6 68 

7 74 

8 61 

9 58 

10 60 

11 60 

12 73 

13 74 

14 70 

15 75 

16 79 

17 74 
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18 73 

19 72 

20 72 

21 80 

22 60 

23 75 

24 74 

25 72 

26 74 

27 55 

28 67 

29 68 

30 65 

 

Dari data di atas selanjutnya dicari mean dan standar deviasinya. 

Hasil perhitungannya, dapat di ketahui My = 69,57 dan SDy = 6,543. 

Untuk menentukan kategori Perilaku Sosial remaja yaitu baik, 

cukup baik dan kurang baik dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus seperti di atas. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 69,57 + 1 X 6,543 

= 69,57 + 6,543 

= 76,113 

= 76 (dibulatkan) 

Mx  1.SDx = 69,57  1 X 6,543 

= 69,57  6,543 
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= 63,027 

= 63 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 76 

dikategorikan Perilaku Sosial Remaja itu baik, sedangkan skor 

kurang dari 63 dikategorikan Perilaku Sosial Remaja itu cukup 

baik dan skor diantara 63-76 dikategorikan Perilaku Sosial Remaja 

itu kurang baik. Kemudian banyak responden dari masing-masing 

kategori dibuat prosentase. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Perilaku Sosial 

No. Skor Banyak 

Responden 

Prosentase Kategori 

1. 76 3 3

30 
 X 100% = 10% Baik 

2. 63-76 21 21

30
 X 100% =70% Cukup 

3. 63 6 6

30 
 X 100% =20% Kurang 

Jumlah  30 100%  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa remaja yang memiliki Perilaku 

Sosial baik berjumlah 3 responden (10%), remaja yang memiliki 

Perilaku Sosial cukup baik berjumlah 21 responden (70%), dan remaja 

yang memiliki Perilaku Sosial kurang baik berjumlah 6 responden 

(20%). Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa Perilaku Sosial yang 

dimiliki remaja Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri adalah cukup baik. 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data, 

kemudian data tersebut akan dianalisis agar para pembaca mengerti 

keadaan yang sebenarnya tentang apa yang ada dalam pembahasan skripsi 

ini. 

Untuk memperoleh data ini, peneliti menggunakan metode angket 

yang disebarkan kepada 30 remaja, untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah dengan perilaku 

sosial Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

Data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi 

normal. Oleh karena itu sebelum pengujian dilakukan, maka terlebih 

dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data. Pada penelitian ini 

digunakan uji Lilifors untuk menguji normalitas data. 

Dari hasil perhitungan uji normalitas variabel pemahaman remaja 

tentang shalat berjama’ah diperoleh L maksimum adalah 0,1266. Dengan 

melihat tabel n = 30 dan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh angka pada 

tabel Lilifors adalah 0,161. Dengan demikian, Lmaksimum   Ltabel maka Ho 

diterima (data berdistribusi normal).
95

 

Kemudian dari hasil perhitungan uji normalitas variabel perilaku 

sosial, diperoleh L maksimum adalah 0,1307. Dengan melihat tabel n = 30 

dan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh angka pada tabel Lilifors adalah 

0,161. Dengan demikian, Lmaksimum  Ltabel maka Ho diterima (data 

berdistribusi normal). 

Setelah diketahui bahwa data tingkat pemahaman remaja tentang 

shalat berjama’ah remaja dan data perilaku sosial remaja berdistribusi 

normal, selanjutnya peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan rumus analisis regresi linier sederhana. 
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Langkah 1 

Merumuskan/mengidentifikasi variabel.
96

 

Variabel independen  : pemahaman tentang shalat berjama’ah (x) 

Variabel dependen  : perilaku sosial (y) 

Langkah 2 

Menaksir model 

Mencari nilai b0 dan b1 dengan rumus:
97

 

𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖) 𝑛

𝑖=1 −𝑛�̅��̅�

∑ ∑ 𝑥𝑖2𝑛
𝑖=0 −𝑛�̅�2   

𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 

 

Untuk mendapatkan nilai: 

Buat tabel perhitungan 

Menghitung nilai �̅�. 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖 𝑛

𝑖=1

𝑛
 

�̅� =  
1994

30
 

�̅� = 66,4666667  

Menghitung nilai �̅�. 

�̅� =  
∑ 𝑦𝑖 𝑛

𝑖=1

𝑛
 

�̅� =  
2087

30
 

�̅� = 69,5666667 

Menghitung nilai 𝑏1, dengan menggunakan rumus �̅� dan 

�̅� yang sudah dihitung sebelumnya. 

𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖) 𝑛

𝑖=1 − 𝑛�̅��̅�

∑ ∑ 𝑥𝑖2𝑛
𝑖=0 − 𝑛�̅�2

 

                                                           
96

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 132. 
97

 Ibid., 133. 
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𝑏1 =
(138843) − 30 x 66,4666667 x 69,5666667

(133384) − 30 x (66,4666667)2
 

𝑏1 =
(138843) − 138715,9334694

(133384) − 30 x 4417,8177822
 

𝑏1 =
127,0665306

(133384) − 132534,533466
 

𝑏1 =
127,0665306

849,466534
 

𝑏1 = 0,1495839  

Menghitung nilai 𝑏0. 

𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 

𝑏0 = 69,5666667 − (0,1495839 x 66,4666667) 

𝑏0 = 69,5666667 − 9,9423432 

𝑏0 = 59,6243235  

Mendapatkan persamaan regresi linier sederhana. 

^y = 𝑏0 + 𝑏1x 

^y = 59,6243235 + 0,1495839x 

Dari model tersebut datap diketahui bahwa perilaku 

sosial remaja akan semakin baik apabila pemahaman 

remaja tentang shalat berjama’ah ditingkatkan dan 

sebaliknya. 

Langkah 3 

Menghitung Uji signifikansi model. 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel anova. 

Menghitung nilai SSR. 

SSR = (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛

𝑖=1 ) −
(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )
2

𝑛
 

SSR 

=((59,6243235)(2087) + (0,1495839)(138843)) −

(2087)2

30
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SSR = (124435,9631445 + 20768,6774277)  −
4355569

30
 

 

SSR = 145204,6405722 − 145185,6333333 

SSR = 19,0072389 

 

Menghitung nilai SSE. 

SSE = ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1

2
− 𝑏0  ∑ 𝑦 + 𝑛

𝑖=1 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1  

SSE = 146427 − ((59,6243235)(2087)+ 

(0,1495839)(138843)) 

SSE = 146427 − (124435,9631445 + 20768,6774277) 

SSE = 146427 − 145204,6405722 

SSE = 1222.3594278 

 

Menghitung nilai SST. 

SST = ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1

2
−  

(∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
 

SST = 146427 −  
(2087)2

30
 

SST = 146427 −  
4355569

30
 

SST = 146427 − 145185,6333333 

SST = 1241,3666667 

 

Menghitung nilai MSR. 

MSR = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

MSR = 
19,0072389

1
 = 19,0072389 

 

Menghitung nilai MSE. 

MSE = 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

MSE = 
1222,3594278

𝑛−2
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MSE = 
1222,3594278

30−2
 

MSE = 
1222,3594278

28
 = 43,6556939 

 

Membuat tabel Anova dengan hasil perhitungan yang telah 

didapatkan. 

Tabel 4.5 

Tabel Perhitungan Anova 

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) = 

19,0072389 

 

MSR = 

19,0072389 

Error 28 SS Error (SSE) = 

1222,3594278 

 

MSE = 

43,6556939 

Total 29 SS Total (SST) = 

1241,3666667 

 

 

 

Melakukan pengujian parameter secara overall 

dengan bantuan tabel Anova. 

Uji Overall 

Hipotesis: 
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Ho : ᵝ1  ≠  0  (Pemahaman Remaja tentang Shalat 

Berjama’ah tidak berpengaruh terhadap 

Perilaku Sosial) 

H1 : ᵝ1 = 0    (Pemahaman Remaja tentang Shalat 

Berjama’ah berpengaruh terhadap Perilaku 

Sosial) 

Daerah penolakan: 

Fhitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Fhitung = 
19,0072389

43,6556939
 = 0,4353897 

 

Ftabel  = F (1;n – 2) 

Ftabel  = F0,05 (1;28) = 4,20 

 

Karena Fhitung  Ftabel  maka tolak H0, artinya 

variabel independen (x) yaitu pemahaman tentang shalat 

berjama’ah berpengaruh terhadap variabel dependen (y) 

perilaku sosial. 

Langkah 4 

Menginterpretasikan parameter model. 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan persamaan 

/model regresi linier sederhananya adalah: 

^y = 𝑏0 + 𝑏1x 

^y = 59,6243235 + 0,1495839x 

 

Dari model tersebut datap diketahui bahwa perilaku sosial 

remaja akan semakin baik apabila pemahaman remaja tentang 

shalat berjama’ah ditingkatkan dan sebaliknya. 

Menghitung determinasi (R
2
). 
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𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 x 100% 

𝑅2 =
19,0072389

1241,3666667
 x 100% 

𝑅2 = 0,0153115 x 100% = 1,53115% 

 

Sisa = 100% - 1,53115% = 98,46885% 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data di atas diketahui bahwa Fhitung  Ftabel  

maka tolak H0, artinya variabel independen (x) yaitu tingkat pemahaman 

remaja tentang shalat berjama’ah berpengaruh terhadap variabel dependen 

(y) yaitu perilaku sosial. 

Didapatkan persamaan/model regresi linier sederhananya bahwa 

perilaku sosial akan semakin baik apabila pemahaman remaja tentang 

shalat berjama’ah semakin ditingkatkan dan sebaliknya. 

Selanjutnya berdasarkan perhitungan determinasi (𝑅2) di atas 

dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pemahaman remaja tentang shalat 

berjama’ah berpengaruh hanya sebesar 1,53115% terhadap perilaku sosial 

dan sisanya 98,46885% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model yang tidak sedang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis data di atas, dalam penelitian ini dapat dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pemahaman tentang shalat berjama’ah yang dimiliki remaja 

Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri berdasarkan 

hasil analisis data dapat dikatakan dalam kategori sedang dengan 

prosentase 66,67%. 

2. Perilaku sosial yang dimiliki remaja Desa Domas Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri berdasarkan hasil analisis data dapat 

dikatakan dalam kategori cukup baik dengan prosentase 70%. 

3. Tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah berpengaruh 

terhadap perilaku sosial dengan persamaan regresi linier sederhana. 

^y = 59,6243235 + 0,1495839x 

Sehingga tingkat pemahaman remaja tentang shalat berjama’ah (x) 

mempunyai pengaruh searah (+) terhadap perilaku sosial remaja (y). 

Yang artinya semakin tinggi tingkat pemahaman remaja tentang shalat 

berjama’ah Desa Domas Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, 

maka semakin baik pula perilaku sosial remaja dan begitu sebaliknya. 

Berdasarkan perhitungan determinasi (𝑅2) di atas dapat 

diinterpretasikan bahwa tingkat pemahaman remaja tentang shalat 

berjama’ah berpengaruh hanya sebesar 1,53115% terhadap perilaku 

sosial dan sisanya 98,46885% dipengaruhi oleh faktor yang tidak 

masuk dalam model. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak tertentu 

yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk para remaja, agar menyadari bahwa peran shalat berjama’ah 

menjadikan diri kita lebih tenang dalam menghadapi berbagai masalah 
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baik dan buruk, serta masih banyak lagi peran penting shalat 

berjama’ah dalam kehidupan. 

2. Kepada para orang tua, agar selalu memberikan nasihat-nasihat yang 

baik bagi anak-anaknya. Karena nasihat adalah bumbu pelengkap 

untuk mengingatkan anak agar selalu melakukan yang terbaik dalam 

hidupnya untuk dunia maupun akhiratnya kelak. 

3. Kepada masyarakat, agar ikut meningkatkan kesadaran remaja dengan 

berbagai kegiatan khususnya dalam bidang keagamaan (religius) 

seperti shalat berjama’ah 
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