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Artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar.”

                                                 
1
 Q.S. Al-Ankabut 45. 
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ABSTRAKSI 
 

 

Siswa MTS (Madrasah Tsanawiyah)/ SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

umumnya adalah berusia antara 12-16 tahun. Di usia itu, anak-anak MTS/SMP 

sedang memasuki masa transisi antara masa kanak-kanak dan menjelang dewasa 

dan juga mulai mengalami masa-masa datangnya pubertas, bahkan ada yang 

bilang masa ini sampai SMA adalah masa pancaroba yang perlu diwaspadai oleh 

orang tua dan keluarga.  

Disinilah pentingnya arti pendidikan serta pengajaran agama, dimana 

pendidikan agama biasanya diartikan sebagai pendidikan yang materi bahasanya 

berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, akhlak dan ibadah kepada Tuhan. Dengan 

demikian pendidikan agama berkaitan dengan pembinaan moral-spiritual yang 

selanjutnya dapat mendasari tingkah laku manusia dalam berbagai bidang 

kehidupan. Pendidikan agama tidak terlepas dari upaya menanamkan nilai-nilai 

serta unsur agama pada jiwa seseorang. 

Dalam kaitan ini, MTS Miftahussa’adah yang beralamat di jalan Kauman 

kelurahan Wonopolo kecamatan Mijen Semarang mengadakan pembiasaan shalat 

berjamaah di sekolah sebagai upaya untuk pembinaan moral spiritual siswa.  

Ada dua masalah yang diangkat dalam penelitian ini, Pertama, bagaimana 

pelaksanaan shalat berjamaah di MTS Miftahussa’adah Mijen Semarang? Kedua, 

Bagaimana dampak pembiasaan shalat berjamaah dalam pembinaan moral 

spiritual siswa di MTS Miftahussa’adah Mijen Semarang? 

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu 

dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan beberapa hal, 

pertama program pembiasaan shalat berjamaah ini dimulai dengan pembelajaran 

wudhu dan shalat dengan baik dan benar. Shalat yang dilaksanakan secara 

berjamah yaitu shalat Dhuha, shalat Dhuhur, shalat Jum’at dan shalat Ashar. 

Kedua, Pelaksanaan pembiasaan shalat berjamaah yang dilakukan di MTS 

Miftahussa’adah Mijen Semarang telah memberikan dampak terhadap Allah SWT 

(hablu mina Allah) dan hubungan siswa dengan masyarakat di sekitar, baik di 

dalam maupun di luar lingkungan sekolah (hablu mina annas). Dari segi 

hubungan vertikal (hablu mina Allah), shalat jamaah merupakan satu bentuk amal 

ibadah untuk mengingat Allah Swt. sebagai penciptanya yang wajib disembah. 

Melalui shalat jamaah akan menumbuhkan sifat optimis (kepastian) pada diri 

siswa dan menyadarkannya bahwa dia tidak sendirian. Dia pun meyakini bahwa 

Allah Swt. senantiasa dekat dengannya. Jadi, mereka menjadi sadar bahwa semua 

kegiatan atau perbuatannya selalu diawasi oleh Allah Swt.  Dampak pembiasaan 

shalat berjamaah terhadap pembinaan moral spiritual terhadap sesama manusia di 

MTS Miftahussa’adah Mijen Semarang antara lain siswa mampu menerapkan 

beberapa sikap atau akhlak terpuji terhadap sesama manusia, yaitu rasa 

persaudaraan yang diaplikasikan melalui silaturrahmi, sopan santun terhadap 

setiap orang, bersikap jujur, baik perkataan maupun perbuatan, begitu pula 

kedisiplinannya meningkat dari tahun ke tahun. 
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TRANSLITERASI 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam 

skripsi ini meliputi : 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 ا
 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د
 ذ
 ر
 ز
 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م
 ن

 و
)ه  

 ء
 ي

 

Alif 

ba 

ta 

sa 

jim 

ha 

kha 

dal 

zal 

ra 

za 

sin 

syin 

sad 

dad 

ta 

za 

‘ain 

gain 

fa 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wau 

ha 

hamzah 

ya 

 

Tidak dilambangkan    

b 

t 

ts 

j 

h 

kh 

d 

dz 

r 

z 

s 

sy 

sh 

dl 

th 

zh 

….. ‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

Ĥ 

….´ 

y                     

Tidak dilambangkan 

be 

te 

as (dengan titik di atas) 

je 

ha  

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zat 

es  

es dan ye 

es  

de  

te  

zet  

koma terbalik (di atas) 

ge 

ef 

ki 

ka 

el 

em 

en 

we 

Ha (dengan titik di atas) 

apostrof 

ye 

 

 

Maddah:       :ء  ā: a: panjang 

 ū: u: panjang         و           

ي          ī: i: panjang 

Diftong: و :aw 

 ay: ي  
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Catatan: 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap, misalnya: “01234  maka ditulis 

nabawiyah 

2. Kata sandang Alif dan Lam (ال) diikuti dengan huruf qomariyah misalnya 

 ditulis dengan al-hadits demekian pula saat diikuti dengan huruf  ا�6178 "

syamsiyah misalnya “ 9123:ا�6178 ا� maka ditulis dengan “al-hadits al-

Nabawiyah” 

3. Ta’ta’nits/ Ta Marbutah mati (ة) bila diakhir kata ditulis dengan huruf “h” 

misalnya “  9:< ditulis dengan “sunnah” 
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