
ABSTRAK 

M.Islahuddin (15512007). Pengaruh Shalat Terhadap akhlak al karimah Siswa di 

SMA Muhammadiyah 8 Cerme Gresik. Penelitian ini bertujuan melakukan 

pengujian terhadap pengaruh pelaksanaan shalat terhadap moral(akhlak) siswa di 

SMA Muhammadiyah 8 Cerme Gresik. Dalam gambaran umum agama islam 

terdapat beberapa istilah diantaranya : Aqidah, dlam aqidah sendiri ada dua yang 

terlihat yaitu Tauhid dan Syirik. Ada Ibadah, didalam ibadah ada dua hal adalah 

lillah dan li ghoirillah. Dan Akhlak, ada dua komponen dalam akhlak yaitu akhlak 

mahmudah dan akhlak madzmumah. Selanjutnya ada Muamalah, dlam muamalah 

sendiri ada juga yang berhubungan langsung dengan Allah da nada yang bersosial 

dengan manusia. Penelitian ini hanya sebatas interaksi sosial dengan manusia 

yang akhirnya ada kaitannya dengan hubungan dengan allah. Maka dari itu 

peneliti mencantumkan teori sosiologi disamping ada teori tentang shalat dan 

moral (akhlak). 

Ibadah shalat merupakan ibadah yang diwajibkan Allah dan perintahnya 

langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra’ dan 

Mi’raj. Ibadah shalat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan khusuk, 

pasti akan berpengaruh pada moral(akhlak) si pelakunya. Sebagaimana dalam Al 

Qur’an surat Al Ankabut : 45 yang artinta “ Sesungguhnya shalat itu mencegah 

dari perbuatan keji dan munkar”. Ibadah shalat kalau dilakukan dengan terburu-

buru itu hanya akan menggugurkan kewajiban saja tidak akan berdampak pada 

moral(akhlak) si pelakunya. Shalat adalah amalan yang akan dihisab pertamakali, 

jika shalatnya baik maka baik pula semua amal dan sebalikanya. Sudah kewajiban 

seorang muslim menjaga kualitas shalatnya sesuai dengan ajaran islam. Shalat 

yang dilakukan dengan baik dan benar serta sesuai dengan ajaran Nabi pasti akan 

semakin pula moralnya(akhlak). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, 

angket, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang berhubungan 

dengan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Gresik dan uji statistik menggunakan 

rumus product moment dan aplikasi SPSS 16.0 for windows dengan analisis 

korelasi untuk mengatahui ada tidaknya pengaruh shalat terhadap moral (akhlak) 

siswa SMA Muhammadiyah 8 Cerme Gresik tahun ajaran 2018-2019. Adapun 

sampelnya dari siswa kelas XI yang berjumlah 89 siswa. 
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