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ABSTRAK 

 
 

Syafi’i, Ikhsan, 2021. Implementasi Mahallul Qiyam untuk Meningkatkan 

Disiplin Siswa Masuk Kelas Tepat Waktu. Study Kasus di Madrasah 

Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.Skripsi: Jurusan 

Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing  Mohammad Rozi Indrafuddin. M. Fil.I. 
 

Kata Kunci : Mahallul Qiyam, Stimulus Respon, Disiplin Siswa. 
 

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa adanya ketertarikan 

terhadap fenomena Mahallul qiyam yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul 

Huda Mayak. Terutama dalam mendisiplinkan siswa masuk kelas tepat waktunya 

di madrasah. Mahallul qiyam (saatnya berdiri) pada saat pelafadzan sholawat 

sudah menjadi tradisi kita, termasuk hormat bendera untuk menghormati bendera 

Merah Putih dan untuk menghormati para pejuang bangsa. Demikian pula dengan 

berdiri ketika membaca shalawat. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah yang paling mulia. Hal ini 

diajarkan di madrasah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan  penerapan 

mahallul qiyam untuk disiplin siswa masuk kelas tepat waktunya di madrasah 2) 

Mendeskripsikan bagaimana dampak mahallul qiyam dalam meningkatkan 

disiplin siswa. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo dengan Teory Behavior. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan Implementasi mahallul qiyam 

untuk meningkatkan disiplin siswa masuk kelas tepat waktu.  Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mahallul qiyam untuk 

meningkatkan disiplin siswa terbagi dalam dua tahap yakni: penerapan itu  

sendiri serta dampaknya. Manfaat penerapan mahallul qiyam untuk 

meningkatkan disiplin siswa yaitu mengetahui tingkat keterlambatan siswa serta 

berbenah untuk meningkatkan disiplin itu sendiri dan juga menanamkan nilai-niai 

positif berupa pembiasaan pembacaan sholawat setiap harinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang 

Mahallul qiyam adalah aktifitas yang ada dalam kegiatan rutin 

mayoritas umat Islam Ahlussunnah dalam pembacaan kitab-kitab maulid 

nabi Muhammad SAW, seperti maulid Ad-Dhiba‟, maulid, Al-Barzanji, 

maulid Simtuddhurar, maulid Adh-Dhiya‟ullaami‟, dll. 

Saat mahallul qiyam sedang berlangsung semua orang yang hadir 

dalam majelis tersebut, tua muda, laki perempuan semua berdiri untuk 

memberikan penghormatan kepada ṣahibul maulid, Nabi SAW sambil 

membaca qasidah madah (pujian kepada beliau SAW) dengan penuh 

kekhusu‟an bahkan tidak jarang banyak air-air mata yang tumpah. Sulit 

untuk digambarkan bagaimana kekhusu‟an, ketenangan, kedamaian, dan 

kenyamanan yang dirasakan dalam hati.
1
 

Warga Nahdliyyin sudah akrab dengan istilah mahallul qiyam, 

saatnya berdiri, yakni saat dibacakan shalawat:  

م   َلا اِبي سا ُسوْ  َيا ن م   لُ عالاْيكا َيا را َلا عالاْيكا  سا   
“Wahai Nabi salam kepadamu, Wahai Rasul salam kepadamu.” 

Berdiri untuk menghormati sesuatu sudah menjadi tradisi kita. 

Bahkan tidak jarang, orang berdiri untuk menghormati benda mati. 

                                                           
1 Bari, Fathul. Dahsyatnya Mahallul Qiyam. https://annur2.net/dahsyatnya-mahallul-

qiyam/amp/ diakses tanggal 30/11/2019 

https://annur2.net/dahsyatnya-mahallul-qiyam/amp/
https://annur2.net/dahsyatnya-mahallul-qiyam/amp/
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Misalnya, setiap kali upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin, setiap 

tanggal 17 Agustus, maupun pada waktu yang lain ketika bendera bendera 

merah putih dinaikkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan maka 

seluruh peserta upacara diharuskan berdiri. Tujuannya tidak lain hanya 

untuk menghormati bendera Merah Putih dan untuk menghormati para 

pejuang bangsa. Demikian pula dengan berdiri ketika membaca shalawat. 

Itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai hamba Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda,  

ْيدي  عي ْن َأِبي سا ا  عا ّلى سا َّلى هللُا عالاْيهي وا ُسْوُل هللاي صا كُْ  الُْخْذريّي قاالا قاالا را دي ّيي َلا س ا : قُْوُمْوا ا  اري نْصا أ ْو  ليْْلَ

ْْييكُْ  2خا
  

Dari Abi Said Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda 

kepda para sahabat Ansor, “Berdirilah kalian untuk tuan kalian atau orang 

yang paling baik di antara kalian.” (HR Muslim). 

Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki
3
 menyatakan bahwa Imam 

Al-Barzanji
4
 di dalam kitab Maulid-nya

5
 yang berbentuk prosa menyatakan, 

”Sebagian para Imam Hadits yang mulia itu menganggap baik (istihsan) 

berdiri ketika disebutkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Betapa 

                                                           
2
Ensiklopedi Kitab 9 imam Hadits (KITAB ABU DAUD) 

http://mqtebuireng.softether.net/hadis9/kitab_open.php?imam=abudaud&nohdt=4539&page=1 
3
 Nama asal: دمحم بن علوي بن العباس بن عبد العزيز ada yang menyebutkan sayyid muhammad bin 

alawi al-malik al-idrisi al-hasani. 
4
 Nama asal: syech ja‟far al-barzanji bin hasan bn abdul karim. 

5
 Ibn „Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Muhammad, Al-Bayan wat Ta’rif fi Dzikral Maulid 

an-Nabawi.(Surabaya: Haiah Ash Shofah Al-Malkiyyah,tt), 29-30. 
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beruntungnya orang yang mengagungkan Nabi dan menjadikan hal itu 

sebagai puncak tujuan hidupnya.
6
 

Madrasah merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya 

sekolah. Asal katanya yaitu darasa (baca: darosa) yang artinya belajar. 

Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah (umum) 

yang kurikulum-nya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. 

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 

Setara SMP kekhasan agama Islam
7
 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada 

jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau 

bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
8
 

Berangkat dari fenomena dan kebiasaaan baik yang ada dan di 

terapkan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo ini 

menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk menggali dan mendapat 

informasi yang lebih lengkap tidak hanya apa apa yang dilihat peneliti saja. 

Maka peneliti mengangkat judul : “Implementasi Mahallul Qiyam untuk 

Meningkatkan Disiplin Siswa Masuk Kelas Tepat Waktu” study kasus di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dengan 

metode Teory Behavior, yaitu teori yang menekankan pada terbentuknya 

perilaku yang tampak sebagai hasil belajar,  dengan model hubungan 

                                                           
6
 https://islam.nu.or.id/post/read/16949/mahallul-qiyam diakses tanggal 30/11/2019. 

7
 Madrasah Tsanawiyah (disingkat MTs) adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di 

indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh 

Departemen Agama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari 

kelas 7 sampai kelas 9. 
8
 https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah diakses tanggal 30/11/2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://islam.nu.or.id/post/read/16949/mahallul-qiyam
https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah
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stimulus-responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu 

yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode 

pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat 

bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. 

Belajar dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan yang kuat antara 

stimulus berupa sholawat dan respons siswa masuk tepat waktu dan metode 

Teory Behavior yang membedakan ada stimulus positif dan stimulus negatif 

yang membantu menstimulus berjalannya metode tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan mahallul qiyam untuk mendisiplinkan siswa masuk 

kelas tepat waktunya di madrasah? 

2. Bagaimana dampak mahallul qiyam dalam meningkatkan disiplin siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan mahallul qiyam untuk disiplin siswa masuk 

kelas tepat waktunya di madrasah. 

2. Untuk mengetahui dampak mahallul qiyam dalam meningkatkan disiplin 

siswa. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah 

1. Secara teoritis 

Dari hasil penelitian ini di harapkan akan dapat memberikan 

gambaran penerapan kedisiplinan dengan menggunakan Stimulus Respon 

dari teori Behavior untuk mendisiplinkan siswa terutama di Madrasah 
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Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dalam belajar serta 

menuntut ilmu. 

2. Secara praktis 

a. Bagi siswa (penuntut ilmu), mampu meningkatkan disiplin siswa. 

b. Bagi ustadz/guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo, sebagai pertimbangan pentingnya upaya 

meningkatkan disiplin belajar siswa dengan baik dari segi cara dan 

penanganan yang baik serta tepat akurat. 

c. Bagi peneliti, bisa menjadi ilmu dan pengamalan untuk diaplikasikan 

untuk kedisiplinan anak-anak peneliti dimasa mendatang. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penulis dalam melakukan 

penelitian, sehingga Penulis telah melakukan penelusuran karya ilmiah yang 

ada kaitannya dengan mahallul qiyam dan kedisiplinan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis menemukan judul penelitian yang hampir sama, adapun 

karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut : 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wariyanti, Program Studi 

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Raden 

Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul, “Penerapan Konseling Behavioral 

dengan Teknik Reward dan Punishment dalam Menangani Perilaku 

Membolos pada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung”. Penelitian ini menggunakan metode kualtitatif dengan pendekatan 

action research dan bersifat deskriftif. Action Research merupakan model 
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Penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori, atau menggabungan teori 

sekaligus melaksanakan dalam praktik. Penelitian ini berfokus kepada proses 

konseling behavioral dengan teknik reward dan punishment dalam 

menangani peserta didik yang membolos. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

konseling behavioral dengan teknik reward dan punishment dalam 

menangani perilaku membolos peserta didik di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung telah dilaksankan dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan 

agar dapat meminimalisir peserta didik yang membolos.9 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus 

penelitiannya. Pada penelitian ini berfokus kepada proses konseling 

behavioral dengan teknik reward dan punishment dalam menangani peserta 

didik yang membolos sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

berfokus kepada meningkatkan perilaku disiplin siswa. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan 

action reserch sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan action reserch 

juga. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Wiragil Probo Santoso, 

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul, 

“Konseling Behavior dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

                                                           
9
 Nur Wariyanti, Penerapan Konseling Behavioral dengan Teknik Reward dan Punishment 

dalam Menangani Perilaku Membolos pada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Al- Azhar 3 Bandar 

Lampung, (Lampung: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2017). 
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Berprestasi Rendah di SMP Muhammadiyah 2 Mlati Sleman Yogyakarta”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siswa yang melakukan 

pelanggaran tata tertib sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini terhadap tahap-tahap konseling 

behavior dalam meningkatkan motivasi belajar siswa berprestasi rendah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap-tahap konseling behavior 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa berprestasi rendah yang 

dilakukan guru BK SMP Muhammadiyah 2 Mlitan Yogyakarta adalah: a) 

Assesment, b) Goal setting, c) Technique implementation, d) Evaluasi dan 

pengahiran, kemudian e) tindak lanjut.
10

 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek 

permasalahannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuni Wiragil objek 

permasalahannya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa sedangkan 

objek yang akan diteliti oleh penulis adalah meningkatkan kedisiplinan 

masuk kelas tepat waktu. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang 

akan diteliti yaitu mengenai pembahasan tahap-tahap pendekatan behavior. 

Ketiga, skripsi judul: “Upaya Meningkatkan Perilaku Disiplin Siswa 

Melalui Layanan Bimbingan Kelompok (Penelitian Pada Siswa Kelas 8 Di 

SMP N 11 Semarang Tahun Ajaran 2008/ 2009)”.
11

  Karya Wasi Aqnaa Sari, 

dari Universitas Negeri Semarang tahun 2009. Skripsi ini menjelaskan Upaya 

                                                           
10

 Yuni Wiragil Probo Santoso, Konseling Bihavior dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Berprestasi Rendah di SMP Muhammadiyah 2 Mlati Sleman Yogyakarta, Skripsi, 

(Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). 
11

 Sari, Wasi Aqnaa, Upaya Meningkatkan Perilaku Disiplin Siswa Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok (Penelitian Pada Siswa Kelas 8 Di SMP N 11 Semarang Tahun Ajaran 

2008/ 2009) (Semarang; Universitas Negeri Semarang, 2009). 
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Meningkatkan Perilaku Disiplin Siswa Melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok (Penelitian Pada Siswa Kelas 8 Di SMP N 11 Semarang Tahun 

Ajaran 2008/ 2009). 

Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas 

tentang disiplin siswa. Selain itu  tujuan penelitian, yaitu Tujuan dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana layanan bimbingan 

kelompok yang dapat meningkatkan perilaku disiplin siswa. Perbedaan yang 

terdapat dengan peneliti yaitu pada lokasi proses pendisiplinan melalui 

mahallull qiyam, sedangkan Peneliti terdahulu meneliti pada bidang Layanan 

Bimbingan Kelompok. Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) Bagi siswa 

diharapkan dapat meningkatkan perilaku disiplin lebih dan dapat 

memanfaatkan layanan bimbingan kelompok melalui diskusi dan ceramah, 

serta penggunaan multimedia seperti film dan CD audio dan bimbingan 

kelompok yang dipadukan dengan outbound management training, (2). Bagi 

pembimbing: pembimbing dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa kelas 

8 hendaknya dirancang melalui bimbingan kelompok dipadukan diskusi dan 

ceramah, serta penggunaan multimedia seperti film, CD audio dan outbound 

management training, hendaknya memilih multimedia yang menarik dan 

memberikan nilai positif serta memperhatikan aspek psikologis anak, 

mengingat bahwa perilaku disiplin siswa sangat penting dan merupakan 

faktor pendukung keberhasilan pendidikan dan masa depan siswa. 

Keempat, skripsi judul: “Upaya Pengembangan Sikap Spiritual 

Remaja Melalui Kegiatan Shalawat di Madin Syaraffiyah Sawahan Madiun”.
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12
 Karya Qoni‟ Miratun Niswah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang Upaya 

Pengembangan Sikap Spiritual Remaja Melalui Kegiatan Shalawat di Madin 

Syaraffiyah Sawahan Madiun. 

Skripsi ini memiliki kesamaan dalam menjelaskan tentang Shalawat. 

Perbedaan pada penelitian ini diantaranya dalam hal Pengembangan Sikap 

Spiritual Remaja Melalui Kegiatan Shalawat untuk menngkatkan spiritual 

remaja. Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) Latar belakang diadakannya 

kegiatan shalawat adalah untuk menyemangati para remaja, meningkatkan 

kesadaran beribadah dan mengembangkan sikap spiritual remaja serta untuk 

menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Saw, (2) Pelaksanaan 

kegiatan shalawat dilaksanakan secara rutinan, bulanan dan ketika peringatan 

hari besar Islam. Pelaksanaannya diikuti oleh seluruh remaja Madin dan 

masyarakat dengan ketersediaan fasilitas yang dimiliki seperti: alat terbangan, 

sound system dan tikar. Adapun kegiatannya meliputi pembacaan shalawat, 

pembacaan manaqib dan mauidhoh hasanah, (3) Kontribusi Kegiatan 

Shalawat yaitu mendapatkan ketenangan jiwa, meningkatkan ketaatan dalam 

ibadah, dan dengan adanya kegiatan ini dapat mengembangkan bakat serta 

menumbuhkan semangat para remaja untuk mengikuti kegiatan shalawat, 

selain itu kegiatan ini juga akan mengubah pola pikir mereka tentang sikap 

atau perilaku mereka yang baik dari hasil meneladani Nabi Muhammad Saw. 

                                                           
12

 Niswah,Qoni‟ Miratun, Upaya Pengembangan Sikap Spiritual Remaja Melalui Kegiatan 

Shalawat di Madin Syaraffiyah Sawahan Madiun (Ponorogo: Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo, 2017). 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang diarahkan untuk 

menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari 

kasus tersebut. Dalam studi kasus, digunakan berbagai teknik pengumpulan 

data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, semuanya difokuskan untuk 

mendapatkan data dan kesimpulan.
13

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul 

Huda. Berstatus Terakreditasi "A" mempunyai jenjang pendidikan 3 tahun 

dengan kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP, 

masuk pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.40 WIB
14

 dan berdiri 

dibawah naungan yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

3. Data dan Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
15

 Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian 

ini meliputi: 

                                                           
13

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 62. 
14

 https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Darul_Huda_Mayak diakses 

4/12/2019. 
15

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

2006), 157 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Darul_Huda_Mayak


11 
 
 

 
 

a. Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang di ambil peneliti 

melalui wawancara dan observasi. Sumber data tersebut meliputi: 

1) Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yaitu Ustadz Muhamad Syamsi Hasan, SE; 

2) Ustadz Waka. Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo yaitu Ustadz Umjan; 

3) Ustadz BP Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yaitu Ustadz Muhammad Muchlas 

4) Ustadz Piket Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yaitu Ustadz Ahmad Fathul Choiri. 

 

b. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata 

dan dan tindakan yakni sumber data tertulis, antara lain: 

1) Profil Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo 

2) Struktur Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang 

atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek 

atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.
16

 Dalam proses 

                                                           
16

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 130. 
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wawancara peneliti akan terlibat langsung dengan objek yang akan 

diteliti, dengan begitu objek yang diteliti dapat dikembangkan secara 

maksimal.
17

 Wawancara (interview) dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yakni: 

1) Wawancara terstruktur. 

Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif 

jawaban yang diberikan kepada narasumber telah ditetapkan terlebih 

dahulu.
18

Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan 

ini telah dibakukan, karena itu jawabannya dapat dengan mudah 

dikelompokan dan dianalisis. 

2) Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara ini lebih bersifat informal.Pertanyaan-pertanyaan 

tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subyek, atau tentang 

keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada 

subjek.Teknik wawancara ini tidak dapat segera dipergunakan untuk 

pengukuran mengingat subjek mendapat kebebasan untuk menjawab 

sesuka hatinya dan pertanyaan yang diajukan pewawancara dapat 

menyimpang dari rencana semula.
19

 

Dalam penelitian ini peneliti akan memadukan dua tekhnik 

wawancara yakni terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini dilakukan 

                                                           
17

 Jasa Ungguh Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus, 

(Yogyakarta: Gava Medis, 2014), 65. 
18

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan RND, 

(bandung : alfabeta, 2010). 318. 
19

Ibid., 141. 



13 
 
 

 
 

untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terkait fenomena 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 

Ustadz Muhamad Syamsi Hasan, SE, Ustadz Umjan, Ustadz 

Muhammad Muchlas, dan Ustadz Ahmad Fathul Khoiri untuk 

mendapatkan data yang lebih luas dan mendalam terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan mahallul qiyam di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang berlangsung. Dalam penelitian kualitatif observasi adalah 

proses ketika peneliti turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan 

penelitian.
20

 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik 

observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan 

karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. 

Selain itu, focus observasi akan terus berkembang selama kegiatan 

observasi berlangsung.
21

 

Dalam teknik ini penulis hanya mengamati pelaksanaan 

kegiatan implementasi mahallul qiyam untuk meningkatkan disiplin 

                                                           
20

John W. Creswell, Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan 

Campuran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 254. 
21

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan RND, (bandung 

:Alfabeta, 2010). 313. 
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siswa masuk kelas tepat waktu di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Mengambil data melalui dokumentasi dapat diperoleh informasi 

dari  fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip 

foto, hasil rapat, surat-surat, dan lain sebagainya.
22

 

Dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai tujuan dan fokus 

masalah. study dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
23

 

Dalam teknik ini, peneliti mendokumentasikan pelaksanaan 

kegiatan mahallul qiyam dalam bentuk tulisan dan gambar. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data, peneliti akan melakukana langkah- 

langkah yakni “Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan 

beberapa tema sesuai fokus penelitannya. ” Reduksi, dalam hal ini 

peneliti akan memilah dan memilih data yang sudah peneliti dapatkan 

dari hasil penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke 

dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga 

                                                           
22

 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 106. 
23

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan RND, 

(bandung :Alfabeta, 2010). 329 
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dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh 

data mengenai permasalahan penelitian. Oleh karena itu reduksi data 

perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit 

analisis selanjutnya. 

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 

penyajian data. Dalam melakukan penyajian data peneliti tidak semata-

mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis 

yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.
24

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, agar data yang 

terkumpul itu dapat dianalisa kemudian diambil kesimpulan. Adapun 

tahap-tahap dalam penelitian ini adalah:  

a) Reduksi data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat diartikan sebagai 

proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi 

yang ketat terhadap fokus yang akan dikaji lebih lanjut, penajaman 

fokus, pembuatan ringkasan hasil pengumpulan data, 

                                                           
24

 http://eprints. undip. ac. id/40737/3/004_BAB_III. pdf, diakses pada 24/12/2019. 
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pengorganisasian data sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut 

begitu selesai melakukan pengumpulan data secara keseluruhan
25

 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

b) Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan 

dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami secara 

keseluruhan.
26

 Penyajian ini dalam bentuk uraian ini agar 

memudahkan dalam melakukan penganalisisan. 

c) Verifikasi display (penarikan data)  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan. Hasil kesimpulan yang di kemukakan dalam penelitian 

kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsiste, 

sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru 

yang bersifat kredibel dan dan dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan.27 

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

R&D) (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015), 338.   
26

 Ibid., 341.   
27

 Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 176.   
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dari ketiga tahap tersebut, untuk pengecekan keabsahan data 

banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu jika terdapat 

data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan diadakan 

penelitian atau penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data 

tersebut memiliki kadar validitas tinggi. Dalam penelitian diperlukan suatu 

teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh 

keabsahan temuan perlu diteliti kreadibilitasnya dengan menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

Presistent Observation (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan 

observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami 

gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang 

berlangsung di lokasi penelitian.
28

 

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding data.
29

 

Peerderieting (pemeriksaan sejawat melalui diskusi), bahwa yang 

dimaksud dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu, teknik yang 

dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
30

 

 

                                                           
28

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

Rosdakarya, 2006), 330 
29

  Ibid. 330 
30

 Ibid. 330 
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8. Tahap-tahap penelitian 

a. Tahap Pra lapangan 

Ada enam tahap yang harus dilakukan oleh peneliti, dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, 

yaitu etika penelitian lapangan. Enam tahapan tersebut, antara lain 

adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.
31

 

b. Tahap Pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

1) Mengetahui latar penelitian dan persiapan diri 

2) Memasuki lapangan 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data 

c. Tahap analisis data 

Analisis data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang 

ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data.Data kualitatif 

dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis kualitatif 

deskriptif naratif logis.
32

 

Inti analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan, yaitu: 

mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya dan melihat 

konsep-konsep yang muncul itu satu dengan yang lainnya berkaitan. 

Proses itu merupakan proses siklikal untuk menunjukkan bahwa 

                                                           
31

 Ibid. 289 
32

 Ibid. 289 
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ketiganya berkaitan satu dengan yang lainnya, analisis kualitatif 

merupakan proses literatif.
33

 

Oleh karena itu, setelah memperoleh data dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan menggambarkan 

dengan jelas fenomena yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo, pelaksanaan implementasi mahallul qiyam 

untuk meningkatkan disiplin siswa masuk kelas tepat waktu  dengan 

cara memadukan hasil obsevasi dari peneliti, hasil wawancara dengan 

berbagai macam komponen dan dokumen terkait yang didapat, jika 

data yang diperoleh sesuai dengan tiga hal di atas, maka data itu valid. 

Tetapi jika terdapat data yang tidak ada kesesuaian dengan salah 

satunya, maka perlu diadakan penelitian ulang untuk memperoleh 

keabsahan data. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan ini, dan mempermudah dalam 

pemahaman dengan baik, maka penulis membagi menjadi 5 bab. Dan masing-

masing bab terbagi menjadi beberapa sub-sub, yang masing-masing saling 

berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh Adapun sistematikanya 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teori dan Telaah Pustaka, 

Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

                                                           
33 Ibid. 289 
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Bab II Pembahasan terkait Landasan teori yang berisi, Pengertian 

Disiplin, Fungsi Disiplin, Macam-macam Disiplin, Cara Menumbuhkan 

Disiplin, Pengertian Shalawat mahallul qiyam, Macam-macam Shalawat, 

Budaya Shalawat, Makna Shalawat dan Manfaat Shalawat. 

Bab III Pembahasan terkait gambaran umum tentang Madrasah 

Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan berisi tentang data 

khusus tentang implementasi mahallul qiyam serta meningkatkan disiplin 

siswa. 

Bab IV Pembahasan isi pokok Skripsi, terkait penerapan disiplin siswa 

melalui mahallul qiyam. 

BAB V Pembahasan terakhir yaitu penutup berisikan Kesimpulan dan 

Saran-Saran serta dilengkapi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran yang 

dianggap penting. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Shalawat 

1. Pengertian shalawat 

 

Sholawat merupakan kegiatan ibadah yang tidak boleh lepas dari 

kehidupan seorang muslim. Bahkan, ketika momen momen besar 

seperti hajatan atau acara pernikahan. Apalagi ketika momen Maulid 

Nabi yang memang sangat dianjurkan untuk membaca sholawat. Salah 

satu sholawat yang sering dibacakan pada saat momen momen besar 

adalah Mahallul Qiyam.
41

 

Mahallul Qiyam merupakan aktifitas yang ada dalam kegiatan 

rutin umat Islam Ahlussunnah dalam pembacaan kitab-kitab maulid 

nabi Muhammad dan lain sebagainya. Dan biasanya dibacakan bersama 

jamaah dengan berdiri ketika membaca shalawat. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk penghormatan dari umat muslim kepada Nabi 

Muhammad SAW .
42

 

Sudah menjadi tradisi bahwa ketika mendengar kelahiran Nabi 

Muhammad saw disebut-sebut, orang-orang akan berdiri sebagai bentuk 

penghormatan bagi rasul akhir zaman. Berdiri seperti itu didasarkan 

                                                           
41

 https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162081238/bacaan-mahallul-

qiyam-lengkap-dalam-tulisan-arab-dan-latin-bacaan-sholawat-saat-maulid-nabi-dan-hajatan 

diakses pada tanggal 19/6/2021. 
42

https://bkpp.demakkab.go.id/2020/11/mengenalkan-mahallul-qiyam-melalui-lomba 

.html?m=1 diakses pada tanggal 19/6/2021. 

https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162081238/bacaan-mahallul-qiyam-lengkap-dalam-tulisan-arab-dan-latin-bacaan-sholawat-saat-maulid-nabi-dan-hajatan
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162081238/bacaan-mahallul-qiyam-lengkap-dalam-tulisan-arab-dan-latin-bacaan-sholawat-saat-maulid-nabi-dan-hajatan
https://bkpp.demakkab.go.id/2020/11/mengenalkan-mahallul-qiyam-melalui-lomba.html?m=1
https://bkpp.demakkab.go.id/2020/11/mengenalkan-mahallul-qiyam-melalui-lomba.html?m=1
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pada istihsan (anggapan baik) sebagai bentuk penghormatan bagi 

Rasulullah saw. Hal ini dilakukan banyak ulama terkemuka panutan 

umat Islam. 

Dari penjelasan di atas, berdiri saat selawat adalah sesuatu yang 

baik karena sebagai wujud penghormatan kepada Rasulullah saw. 

Sebab, selawat adalah cara untuk melampiaskan kerinduan kepada Nabi 

Muhammad dan yakin bahwa Nabi hadir dalam hati kita.
43

 

Secara bahasa, shalawat berarti doa. Kata ini satu unsur dengan 

kata “shalat”. Dia juga berarti ingat, dzikir, ucapan, renungan, cinta, 

barakah, dan pujian. Makna shalawat Allah kepada Nabi adalah: (1) 

jaminan berkah Allah kepada Nabi; (2) pujian atau sanjungan Allah 

kepada Nabi; (3) ultimatum kepada musuh-musuh Nabi; dan (4) seruan 

kepada kita agar bershalawat kepada Nabi. 

هََِّّان َّ كهتهه ََّّالّلٰ
ِٕ
ٰلٰۤى مه لُّْونهََّّوه ََّّيُصه يََّّعهله هاَّالن ِبِّ هُّيُّ ْينهََّّٰٰيٓ ِ نُْواَّاَّل  لُّْواَّٰامه ُمْواَّعهلهْيهََِّّصه لِّ سه هْسِلْيًماََّّوه  ﴾56﴿ت

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat 

untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian 

untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” [Al- 

Ahzaab: 56] 

Sedangkan, makna para malaikat Allah bershalawat kepada Nabi 

adalah sebagai berikut: (1) bukti ketundukan dan kepatuhan malaikat 

kepada perintah Allah; (2) perantara langit bagi rahmat Allah swt 

                                                           
43

 https://akurat.co/asal-muasal-berdiri-saat-mahalul-qiyam-dalam-pembacaan-selawat 

diakses pada tanggal 19/6/2021. 

https://akurat.co/asal-muasal-berdiri-saat-mahalul-qiyam-dalam-pembacaan-selawat
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kepada Nabi; (3) penghormatan kepada Nabi; (4) doa kepada Nabi.
44

 

Adapun juga beberapa makna yang terkandung dalam shalawat 

kita kepada Nabi yaitu: pertama, sebagai doa kita kepada Nabi. Tanpa 

perlu untuk mendebatkan apakah Muhammad itu dijamin kesuciannya 

atau tidak oleh Allah, ucapan shalawat kita, salah satunya, berfungsi 

sebagai doa yang kita panjatkan untuk Nabi, seperti doa memohon 

keberkahan Allah kepada Nabi, dan doa memohon keselamatan Allah 

kepada Nabi.
45

 

Kedua, shalawat kita kepada Nabi merupakan cara kita untuk 

bertawasul kepada baginda Nabi. Pada dasarnya tawasul secara tata 

bahasa berarti “yang menyampaikan”. Sering pula disebut dengan 

perantara atau berhubungan. Tawasul diperintahkan oleh Allah, al- 

Mustafa Muhammad Rasulullah Saw, dan ahlul bait dan diamalkan 

dengan sangat konsisten oleh para ulama, imam, mursid, dan seterusnya 

sampai akhir zaman nanti. 

Alllah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 35 : 

هْيِهَّ ابْتهُغْوْٓاَِّال َّوه ه نُواَّات ُقواَّالّلٰ َّٰامه ْينه ِ هاَّاَّل  هُّيُّ َّتُْفِلُحْونهَّٰٰيٓ ل ُُكْ هعه َّل ِبْيِِلٖ َّسه اِهُدْواَِِّفْ جه هَّوه ْيَله س ِ  ﴾35﴿الْوه

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekati diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada 

jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah 

[5]:35) 

Ketiga, shalawat kita kepada Nabi Muhammad adalah bukti cinta 
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kita kepada beliau. Keempat, shalawat kita kepada baginda Rasul Saw 

adalah wujud penerapan kita terhadap energi yang terkandung didalam 

shalawat.
46

 

Fakhrurrozi menjelaskan falsafah shalawat sebagai berikut : 

“jika dikatakan bahwa, apabila Allah Swt, dan para malaikat-Nya 

telah memberikan shalawat kepada Nabi, lalu apa perlunya  lagi  kita 

bershalawat ? kami mengatakan bahwa: shalawat atas Nabi itu bukan 

karena beliau membutuhkannya, bahkan shalawat  para  malaikat  pun 

tidak dibutuhkannya setelah adanya shalawat dari Allah ke padannya 

itu. Namun, semua itu adalah untuk menampakkan kebesaran Nabi 

Saw, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas kita berdzikir 

menyebut nama- Nya, padahal pasti Dia tidak membutuhkan semua 

itu. Namun, semua itu adalah untuk menampakkan kebesaran-Nya dan 

sebagai belas kasihan kepada kita  supaya dengan adanya dzikir  itu, 

Dia  memberi kita pahala.”
47

 

2. Macam-macam Shalawat 

 

Dilihat dari bacaanya shalawat ini dibagi menjadi beberapa 

macam antara lain : 

a. Shalawat Ghazali 

Shalawat Ghazali adalah bacaan shalawat yang diyakini 

dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menentramkan 
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hati, menjernihkan pikiran, tercapainya suatu keinginan yang sangat 

besar bagi orang yang berkenan mendzikirkannya secara istiqamah 

dengan mengikuti tata cara yang telah ditentukan.
48

 

Khasiat shalawat Ghazali antara lain : 

1. Untuk membuat hati menjadi tentram 

2. Untuk membuat pikiran menjadi terang, jernih, dan cerdas 

3. Untuk mendatangkan dan menghasilkan segala macam hajat 

atau untuk tercapainya suatu hajat yang sangat besar. 

b. Shalawat Quthbul Aqthab 

Shalawat Quthbul Aqthab adalah suatu bacaan shalawat 

yang diyakini bahwa dapat memberi manfaat sebagai sarana untuk 

menyembuhkan segala penyakit, seperti penyakit gila, penyakit 

perut, batuk, panas, dan pusing.
49

 

c. Shalawat Al Fatih 

Shalawat Al-Fatih adalah suatu bacaan shalawat yang 

diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk 

menghilangkan segala kesempitan atau kesusahan hati, 

memperbesar pahala, dapat menghapus dosa-dosa yang kecil di 

akhirat nanti dan di akhirat nanti dapat bertemu dan berkumpul 

dengan nabi besar Muhammad Saw.
50
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Khasiat shalawat Al-Fatih antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk menghilangkan aneka kesempitan hidup dan kesusahan 

hati 

2. Untuk memperbesar pahala 

3. Untuk menghapus dosa-dosa yang kecil 

4. Untuk dapat bertemu dengan Rasulallah Saw di alam mimpi 

5. Untuk dapat bertemu dan berkumpul dengan nabi besar 

Muhammad Saw di akhirat nanti 

d. Shalawat Ibnu Abbas R.A 

Shalawat Ibnu Abbas R.A adalah suatu bacaan shalawat yang 

diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk membuat 

hati menjadi bersinar, membuat otak menjadi cerdas, cerdik dan 

pandai serta membuat pikiran menjadi terang. Dan dapat digunakan 

untuk memperoleh 100.000.000 kebaikan. Untuk menghapus 

100.000.000 dosa-dosanya (keburukannya) dan dapat mengangkat 

derajatnya sebesar 100.000.000 derajat oleh Allah Swt dan di hari 

kiamat nanti Nabi Ibrahim as akan memohonkan rahmat kepada 

Allah Swt.
51

 

e. Shalawat Nariyah 

Shalawat Nariyah adalah suatu bacaan shalawat yang 

diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk 

menghilangkan segala macam kesusahan, mempermudah semua 
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pekerjaanya, menerangi hati, meluhurkan pangkat, memperbagus 

budi pekerti, menjauhkan marabahaya.
52

 

f. Shalawat Munjiyat 

Shalawat Munjiyat adalah suatu bacaan shalawat yang 

diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk 

mendatangkan segala macam hajat, menghilangkan kesusahan, 

mengatasi kesulitan hidup seperti membuat hati menjadi tenang dan 

jiwa menjadi tentram.
53

 

g. Shalawat Syifa’ 

Shalawat Syifa’ adalah suatu shalawat yang diyakini dapat 

memberikan manfaat sebagai sarana untuk membuat tubuh menjadi 

tetap sehat, panjang umur dan kuat perkasa, selamat sejahtera dan 

sentosa serta membuat hati menjadi bersinar terang.
54

 

h. Shalawat Ibrahimiyyah 

Shalawat Ibrahimiyyah adalah shalawat yang diyakini dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sebagai sarana untuk 

mendapatkan segala macam kebutuhan Dunia dan Akhirat. Untuk 

mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Memperoleh 

kewibawaan yang sangat besar terhadap orang lain. Menarik dan 

memperluas rejeki dengan sebanyak-banyaknya dan berhasil segala 
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macam cita-citanya.
55

 

i. Shalawat Sa’adah 

Shalawat Sa’adah adalah suatu bacaan shalawat yang 

diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk 

memperoleh pahala yang besar (sebab membaca 1 kali shlawat ini 

pahalanya sama dengan membaca shalawat sebanyak 600.000 kali 

bacaan. Untuk memperoleh keberkahan yang sangat luar biasa, 

dapat membuka rahasia semua ilmu, menghilangkan segala macam 

kesulitan hidup.
56

 

j. Shalawat Nurul Fahmi 

Shalawat Nurul Fahmi adalah suatu bacaan shalawat yang 

diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk membuka 

segala macam ilmu pengetahuan dan mendatangkan kefahaman, 

pengertian dan kecerdasan yang luar biasa.
57

 

Dilihat dari segi alatnya shalawat dibagi menjadi dua yaitu 

a. Shalawat tradisional 

Shalawat tradisional ini adalah shalawat yang meliputi 

tradisi pembacaan shalawat yang sangat sederhana, dan terkait 

erat dengan ritual keagamaan. Kemudian muncul alat rebana 

yang populer di kalimantan, sehingga alat tersebut digunakan 

untuk mengiringi lantunan shalawat. Hal ini menjadi ciri 
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shalawat dengan shalawat al-banjari. 

b. Shalawat kontemporer 

Pada perkembanganya shalawat mulai digandrungi oleh 

kalangan anak remaja bahkan orang tua. Mereka 

mengembangkan tradisi ini dengan berbagai variasi. Diantara 

variasi yang berkembang secara cepat, adalah variasi 

penggunaan alat musik. Alat musik yang beragam seperti 

guitar dan keybord.
58

 

3. Budaya shalawat 

Tradisi shalawat pada masa sekarang sangat banyak sekali 

banyak masyarakat yang menggabungkan tradisi-tradisi islam dengan 

budaya  yang ada dilingkungan, dibawah ini adalah beberapa budaya 

yang ada di dalam masyarakat sekarang : 

a. Aqiqah 

Dalam tradisi ini pembacaan shalawat yang dilakukan dalam 

aqiqahan, menurut Bisri Mustofa, adalah sebagai ungkapan 

kegembiraan atas kelahiran anaknya harapan semoga kelak menjadi 

anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Pembacaan 

shalawat ini bermakna agar mewarisi budi pekerti baginda 

Muhammad Saw.
59
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b. Khitanan (Sunatan) 

Khitanan adalah satu dari sekian budaya yang umat islam 

adakan, pembacaan shalawat juga menghiasi acara khitanan, 

pembacaan ini memiliki makna sebagai ungkapan menyegarkan 

kembali penanaman kalimat tayyibah, khususnya kepada anak yang 

dkhitan, selain makna yang utama adalah ungkapan kecintaan 

kepada Rasulallah Saw.
60

 

c. Jamaah Rutinan 

Tradisi shalawat ini juga semakin disemarakkan, dengan 

munculnya beberapa majlis shalawat yang ada di kampung.
61

 

4. Makna Shalawat 

Kegiatan shalawat bagi masyarakat memiliki makna yang 

bermacam-macam. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka 

terhadap ajaran agama, dibawah ini merupakan beberapa makna yang 

terkandung dalam shalawat, yaitu: 

a. Nilai Spiritualitas Shalawat 

Ibadah memiliki arti penting bagi masyarakat, yaitu sebagai 

sarana efektif menjalin komunikasi dengan sang pencipta, Allah 

Swt. Ritual ibadah yang dijalankan oleh masyarakat tidak hanya 

shalat, mengaji dan majlis taklim. Tradisi pembacaan shalawat bagi 

masyarakat juga dimaknai sebagai ibadah. 
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Mayoritas masyarakat melakukan tradisi shalawat, yakin akan 

syafaat yang mereka dapat dengan melakukan tradisi ini. Logikanya 

yang dipakai adalah hadist yang menyatakan; “Barangsiapa yang 

bershalawat kepadaku sekali, maka malaikat akan bershalawat 

kepadanya sepuluh kali “  .Dengan melakukan tradisi ini, mereka  

akan mendapatkan ribuan pahala shalawat ditambah dengan pahala 

berjamaah dan pahala bersilaturrahmi sekaligus ibadah.
62

 

b. Dimensi Sosial Shalawat 

Masyarakat memaknai shalawat dengan makna yang berbeda 

juga, masyarakat ada yang memaknai shalawat sebagai amal dan 

shadaqah, karena ketika dia mengundang masyarakat sebagai tuan 

rumah menyediakan semua kebutuhan konsumsi. 

Intensitas dalam mengikuti kegiatan shalawat akan 

mengantarkan seseorang merasakan kesyahduan dalam beragama. 

Banyak masyarakat merasakan shalawat ini mampu meningkatkan 

perasaan spiritual keagamaan mereka. 

1) Membangun Tradisi Keagamaan Holistik-Komprehensif 

Tradisi shalawat tidak akan berjalan tanpa ada kegiatan 

keagamaan lainnya. Artinya dalam shalawat selain dilakukan 

pembacaan shalawat juga dilakukan pengajian agama oleh para 

Habib dan Ulama. Dalam menjalankan shalawat ini juga disertai 

kegiatan pengajian fiqih, tafsir, hadist dan teori agama yang lain. 
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Maka dari itu, memperluas wawasan keagamaan adalah kegiatan 

yang ikut serta mengiringi tradisi pembacaan shalawat, 

masyarakat tidak hanya melakukan pembacaan shalawat akan 

tetapi juga ada point penting lainnya yang selalu mereka nanti-

nanti.
63

 

2) Dimensi Sosio Kultural Shalawat 

Kebanyakan kaum awam menjadikan silaturrahim adalah 

makna yang terpenting dari tradisi shalawat dengan acara ini 

mereka dapat kenalan dan teman yang akan menjadi saudara, 

pada intinya untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat 

islam.
64

 

5. Manfaat Shalawat 

Sesungguhnya shalawat yang dibacaoleh seorang muslim akan 

mengandung beberapa manfaat. Dimana hal itu bermanfaat bagi  

kehidupan di Dunia dan di Akhirat. 

Pada dasarnya seorang mukmin, ahli ibadah dan suci hatinya 

jika membaca shalawat akan memperoleh beberapa manfaat, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Mengikuti perintah Allah Swt 

b. Agar diangkat derajatnya 
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c. Akan ditulis sepuluh kebaikan 

d. Dihapus sepuluh keburukan 

e. Mengharap terkabulnya doa 

f. Memperoleh syafaat dari nabi 

g. Menutupi aib diri dan mengharap ampunan 

h. Mengharapkan tercukupi kebutuhan hidup 

i. Menyebabkan dekat kepada Nabi Muhammad 

j. Menempati kedudukan sedekah 

k. Menyebabkan tertunaikannya kebutuhan 

l. Merupakan zakat dan persucian orang yang membacanya 

m. Menyebabkan harumnya tempat yang dijadikan membaca 

shalawat 

n. Menyebabkan teringat kembali kepada rasulullah Saw 

o. Bisa menghapus kesan bakhil dan kikir 

p. Bisa menghapus kefakiran pembacanya 

q. Bisa melepaskan kehinaan bagi yang membacanya 

r. Menyelamatkan bau busukdari suatu majlis 

s. Shalawat menjadi penyebab berkah bagi pembacanya 

t. Bacaan shalawat tanda cinta kasih kepada Rasulallah Saw 

u. Penyebab keteguhan telapak kaki diatas shirath 

v. Dalam shalawat terkandung dzikir kepada Allah Swt 

w. Penyebab menjadikan pujian yang baik dari langit dan bumi 

x. Shalawat membuat seseorang memperoleh petunjuk.
65
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B. Disiplin 

1. Pengertian Disiplin 

Sebelum kita membahas apa itu disiplin terlebih dahulu kita 

bahas dan ulas mengenai ketidak disiplinan agar kita semakin tahu seluk 

beluk serta batas-batas disiplin itu sendiri. 

Indisipliner (Perilaku Tidak Disiplin) Tidak disiplin (indisiplin) 

merupakan lawan kata dari disiplin, disiplin sendiri didefinisikan oleh 

Ariesandi adalah proses melatih pikiran dan karakter anak secara 

bertahap sehingga menjadi seseorang yang memiliki kontrol diri dan 

berguna bagi masyarakat.66 
Adapun cara penegakan disiplin melalui 

peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan, kepemimpinan dan 

penegakan aturan.67 

Adapun indikator kedisiplinan peserta didik dirumuskan sebagai 

berikut:  

a. Masuk sekolah tepat waktu pada jam yang telah ditentukan oleh 

peraturan di sekolah. 

b. Mengakhiri kegiatan belajar dan pulang sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

c. Menggunakan kelengkapan seragam sekolah sesuai peraturan. 
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d. Menjaga kerapian dan kebersihan pakaian sesuai dengan peraturan 

sekolah. 

e. Apabila berhalangan hadir ke sekolah (tidak masuk sekolah), 

maka harus menyertakan surat pemberitahuan ke sekolah.68 

f. Mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan 

aktif. 

g. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

ditentukan di sekolahan. 

h. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

i. Melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan. 

j. Mengatur waktu belajar.69 

Dari indikator diatas, cukup mudah untuk mengkategorikan 

ketidakdisiplinan. Cukup siswa melanggar salah satu dari poin indikator 

tersebut, maka siswa dapat dikatakan tidak disiplin. 

Sedangkan “disiplin” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata  memiliki beberapa makna, yaitu tata tertib (di sekolah, kemiliteran, 

dan sebagainya), ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dsb), 

bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu.
70

 

Selanjutnya, Marilyn E. Gootman, Ed. D., seorang ahli pendidikan dari 

University of Georgia di Athens, Amerika, berpendapat bahwa disiplin 
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akan membantu anak untuk mengembangkan kontrol dirinya, dan 

membantu anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya.
71

 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 

suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, 

perintah, dan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah 

sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa 

pamrih. Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, 

disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, 

perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung 

jawab atas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang 

keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan agar benar-benar 

memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat 

yang lebih baik.
72

 Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin kerapkali 

terkait dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah 

ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti 

peraturan atau tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu 

yang datang dari luar dirinya.
73

 

Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang 

muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang 
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itu. Istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk 

menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.
74

 

Disiplin adalah tata tertib, ketaatan pada peraturan,75 sedangkan 

tata tertib sendiri mempunyai makna peraturan yang harus ditaati 

bersama.76  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

adalah sebuah aturan yang dibuat untuk melatih dan menghukum agar 

siswa secara suka rela melakukan apa yang menjadi aturan 

pemimpinnya. Yang dimaksud dengan pemimpin bisa disebut guru 

maupun orangtua. Diketahui bahwa disiplin akan tumbuh dan dapat 

dibina melalui latihan, pendidikan atau penanaman kebiasaan dengan 

keteladanan-keteladanan tertentu yang harus dimulai sejak kecil dalam 

lingkungan keluarga serta sekolahnya. 

Disini peneliti menggunakan teory behavior untuk membahas 

disiplin siswa masuk kelas tepat waktu. Teknik behavior Pendekatan ini 

bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku salah suai, tidak sekedar 

mengganti simptom yang dimanifestasikan dalam tingkah laku tertentu. 

Dengan pendekatan behavior, diharapkan konseli memiliki 

tingkah laku baru yang terbentuk melalui proses conditioning, hilangnya 
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symptom dan mampu merespon terhadap stimulus yang dihadapi tanpa 

menimbulkan masalah baru.77 

Behavior merupakan salah satu teknik guna merubah tingkah laku 

yang lebih adaptif.
78

 Pendekatan ini dirasa lebih efektif untuk menangani 

kasus-kasus dalam dunia pendidikan, khususnya yang notabene mal-

adaptive. Fokus pada modifikasi tingkah laku menjadi ciri yang sangat 

menonjol dalam teknik behavior. Teknik ini berkembang mulai tahun 

1950-an hingga sekarang, teknik behavior masih relevan untuk 

diterapkan. Penting untuk diketahui bahwa behavior ini merupakan aspek 

gerakan memodifikasi tingkah laku pada taraf yang masih bisa 

didefinisikan secara operasionanl, diamati dan diukur.
79

 Manusia 

mempunyai potensi positif dan negatif yang bias jadi terbentuk karena 

faktor lingkungan sosial budaya. Adapun ciri behavior dapat dilihat dari: 

a. Pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak  

b. Kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment.  

c. Perumusan prosedur treatment yang spesifik sesuai dengan masalah.  

d. Penaksiran objektif atas hasil-hasil terapi.
80

 

Arah dari behavior pada dasarnya tertuju kepada perolehan 

tingkah laku baru yang lebih adaptif, sehingga dapat menghapus tingkah 
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laku yang mal-adaptif.
81

 Serta tingkah laku dapat diasosiasikan dengan 

tingkah aku yang nampak, dan berpusat pada here and now. Semua 

tingkah laku dapat dipelajari baik yang adaptif maupun yang maladaptif. 

Belajar merupakan cara efektif mengubah tingkah laku tersebut.
82

 

2. Fungsi Disiplin 

a. Menata Kehidupan Bersama 

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki sifat, ciri, 

kepribadian, latar belakang, dan pola pikir yang berbeda-beda. 

Selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial yang selalu 

terkait dan berhubungan dengan orang lain. 

Dalam hubungan tersebut, diperlukan norma, nilai, 

peraturan untuk mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat 

berjalan lancar. Kepentingan individu satu tidak berbenturan 

dengan kepentinganindividu yang lain. Disiplin berguna untuk 

menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai orang lain 

dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. 

Ketaatan dan kepatuhan ini membatasi dirinya merugikan orang 

lain, dan hubungan dengan sesama menjadi baik dan lancar.
83

 

b. Membangun Kepribadian 

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan keluarga, pergaulan, masyarakat, sekolah. 
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Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut 

memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh 

karena itu, dengan disiplin seseorang dibiasakan mengikuti, 

mematuhi, dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

Kebiasaan itu lama- kelamaan masuk kedalam kesadaran dirinya 

sehingga akhirnya menjadi milik kepribadiannya. Disiplin telah 

menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.
84

 

c. Melatih Kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan 

berdisiplin tidak terbentuk serta merta dalam waktu singkat. 

Namun, terbentuk melalui satu proses yang panjang. Salah satunya 

yaitu melalui latihan. 

Demikian juga dengan kepribadian yang tertib, teratur, taat, 

patuh, perlu dibiasakan dan dilatih. Pola hidup seperti itu mustahil 

bisa terbentuk begitu saja. Hal itu memerlukan waktu dan proses 

yang memakan waktu. Perlu adanya pembiasaan diri, mencoba, 

berusaha dengan gigih, bahkan dengan gemblengan yang keras.
85

 

d. Pemaksaan 

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada 

seseoang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku 

dilingkungan itu. 

Memang disiplin seperti ini masih dangkal. Akan tetapi, 
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dengan pendampingan guru, pemaksaan, pembiasaan dan latihan 

dapat menyadarkan siswa bahwa disiplin itu penting baginya. Dari 

mula- mula karena paksaan, kini diakukan karena kesadaran diri, 

menyentuh kalbunya, merasakan sebagai kebutuhan dan kebiasaan. 

Diharapkan juga, disiplin ini meningkat menjadi kebiasaan berfikir 

baik, positif, bermakna, memandang jauh ke depan. Disiplin bukan 

hanya soal mengikuti dan menaati aturan, melainkan sudah 

meningkat menjadi disiplin berfikir yang mengatur dan 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan.
86

 

e. Hukuman 

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus 

dilakukan oleh siswa. sisi lain berisi sanksi atau hukuman bagi yang 

melanggar tata tertib tersebut. Ancaman hukuman sangat penting 

karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk 

menaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman, dorongan 

ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah. Motivasi untuk hidup 

mengikuti aturan yang berlaku menjadi berubah. 

Sanksi itu diharapkan mempunyai nilai pendidikan. Artinya, 

siswa menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa 

akibat yang tidak menyenangkan dan harus ditanggung olehnya. 

Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang sama 

atau yang lain. Siswa yang lain pun merasa takut melakukan 
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pelanggaran, karena sekolah akan menerapkan sanksi disiplin 

secara konsisten.
87

 

Karena itu, sanksi disiplin berupa hukuman tidak boleh 

dilihat hanya sebagai cara menakut-nakuti atau mengancam supaya 

orang tidak berani berbuat salah. Sanksi seharusnya sebagai alat 

pendidikan dan mengandung unsur pendidikan. Tanpa unsur itu, 

hukuman kurang bermanfaat.
88

 

Menurut Muhaimin dan Abdul Majid sebagaiman yang 

dikutip Arief Armani, bahwa hukuman yang diberikan haruslah 

mengandung makna edukasi, jalan terakhir dari beberapa 

pendekatan dan metode yang ada serta diberikan seteah anak didik 

mencapai usia 10 tahun.
89

 

f. Menciptakan Lingkungan Kondusif 

Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses 

dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. Hal itu dapat dicapai 

dengan merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-

guru, dan bagi para siswa, serta peraturan lain yang dianggap perlu. 

Kemudian diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. 

Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang 

aman, tenang, tentram, tertib, dan teratur. Lingkungan seperti ini 

adalah lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. 
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3. Macam-macam Disiplin 

Macam-macam disiplin
90

 menurut Tulus Tu’u adalah sebagai 

berikut. 

a. Menata kehidupan bersama 

Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak akan 

bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, sering terjadi pertikaian antara sesama yang 

disebabkan karena benturan kepentingan. Selain sebagai makhluk 

sosial, manusia juga sebagai makhluk individu yang tidak lepas dari 

sifat egonya, sehingga terkadang di masyarakat terjadi benturan 

antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Di sinilah, 

pentingnya kedisiplinan untuk mengatur tata kehidupan manusia 

dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat sehingga 

kehidupan bermasyarakat akan tentrem dan teratur.
91

 

b. Membangun kepribadian 

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku yang 

khas yang dimiliki seseorang. Antara orang yang satu dan lainnya 

mempunyai kepribadian yang berbeda. Lingkungan yang 

berkedisiplinan baik sangat berpengaruh terhadap kepribadian 

seseorang.
92
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c. Melatih kepribadian yang baik 

Kepribadian yang baik selain perlu dibangun sejak dini, juga 

perlu dilatih karena kepribadian yang baik tidak muncul dengan 

sendirinya. Kepribadian yang baik perlu dilatih dan dibiasakan, 

sikap perilaku dan pola kehidupan dan kedisiplinan tidak terbentuk 

dalam waktu yang singkat, tetapi melalui suatu proses yang 

membutuhkan waktu yang lama.
93

 

d. Pemaksaan 

Kedisiplinan akan tercipta dengan kesadaran seorang untuk 

mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kedisiplinan dengan 

motif kesadaran diri lebih baik dan kuat. Dengan melakukan 

kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri bermanfaat bagi 

kebaikan dan kemajuan diri. Sebaliknya kedisiplinan bisa terjadi 

karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar.
94

 

e. Hukuman 

Dalam suatu sekolah tentunya ada aturan dan tatatertib. 

Tatatertib ini berisi hal-hal yang positif dan harus dilakukan oleh 

siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggar 

tatatertib tersebut. Hukuman berperan sangat penting karena dapat 

memberikan motivasi dan kekuatan bagi siswa untuk mematuhi 

tatatertib dan peraturan-peraturan yang ada. Tanpa hukuman sangat 
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diragukan siswa akan mematuhi peraturan yang sudah ditentukan.
95

 

f. Menciptakan Lingkungan Positif 

Kedisiplinan di sekolah berfungsi mendukung terlaksananya 

kegiatan pendidikan berjalan lancar. Hal ini dicapai dengan 

merancang peraturan sekolah. Misalnya, peraturan bagi guru-guru 

dan bagi para siswa, serta peraturan lain yang dianggap perlu. 

Kemudian, diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, 

diharapkan sekolah akan menjadi lingkungan pendidikan yang 

aman, tenang, tentrem dan teratur.
96

 

4. Cara Menumbuhkan Disiplin 

Aspek menyeluruh pendisiplinan pada remaja adalah 

penggunaan strategi pencegahan dan intervensi yang berfokus pada 

pengembangan rasa tanggung jawab yang terinternalisasi kepada siswa 

atau peserta didik melalui teknik komunikasi alternatif dan penggunaan 

akibat realistis dan logis yang kasat mata. ketika kita mendisiplinkan 

siswa, kita sebenarnya membantu mereka mengembangkan tanggung 

jawab dan kendali diri. Mudah kita mengenali kebutuhan anak-anak 

muda untuk menanamkan kendali diri, tetapi ketika anak-anak tumbuh 

menjadi remaja mereka benar- benar yakin bahwa mereka tidak 

memerlukan kendali atau pembatas, dan bahwa tanpa kendali dan batas 
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itu mereka akan baik-baik saja.
97

 Akan tetapi faktanya adalah, tanpa 

pembatas remaja akan bertindak diluar batas aturan yang ada. 

Berkenaan dengan itu berikut ini adalah cara untuk menubuhkan sikap 

disiplin, diantaranya. 

a. Mengarahkan Tujuan Hidup 

Ketika anak masih belia, orang tua dapat mengarahkan mereka 

agar memiliki tujuan hidup. Cara ini dapat melatih mereka untuk dapat 

menjalani hidup dengan kedisiplinan sehingga kelak menjadi manusia 

dewasa yang matang. Orang tua perlu bekerjasama dengan anak untuk 

mendorong semangat mereka dalam mengembangkan visi tentang apa 

yang ingin dicapai. Setelah itu, orang tua wajib mengajarkan kepada 

anak bagaiman cara mencapainya.
98

 

b. Melatih Kebiasaan yang Positif 

Kebiasaan positif adalah sarana paling ampuh untuk mencapai 

kedisiplinan. Jika anak dibiasakan untuk belajar atau kursus 

keterampilan. Misalnya, setelah pulang dari sekolah, ia tidak akan 

merasakan kegiatannya sebagai beban. Apalagi ditempat belajar atau 

kursusnya, anak mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan 

bermanfaat. Kebiasaan ini akan membentuk sikap disiplin. Sehingga, 

anak akan menentukan pola belajar yang efektif dan kemampuan 
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konsentrasi yang baik.
99

 

c. Memberikan Contoh atau Teladan (uswah) 

Contoh yang baik tidak hanya datang dari rumah yang rapi dan 

bersih serta penapilan baik dan rapi, tetapi juga dari kebiasaan- 

kebiasaan yang berguna, seperti membersihkan tempat tidur begitu 

bangun, menyimpan kembali barang-barang yeng selesai dipakai, dan 

lain sebagainya. Dengan teladan ini, anak akan memahami 

kedisiplinan.
100

 

d. Menetapkan Aturan  

Hendaknya orang tua mengambil langkah-langkah yang perlu 

untuk mendisiplinkan anak setiap kali berbuat salah. Namun, sebaiknya 

orang tua mengendalikan emosinya setiap kali berbicara kepada anak 

yang melanggar suatu aturan. Orang tua hendaknya memilih sanksi yang 

sesuai dengan kesalahan anak ketika menjalankan pendisiplinan. Orang 

tua juga harus menunjukan cerita dan perhatian yang besar kepada sang 

anak setelah mendisiplinkan mereka. Dengan demikian, mereka yakin 

bahwa pendisiplinan yang dilakukan oleh orang tua adalah bukti cinta 

orang tua kepada anaknya.. 

Terlalu banyak aturan tetapi tidak mempunyai konsistensi akan 

sia-sia. Lebih baik sedikit aturan tetapi tegas dan tidak dinegosiasikan. 

Aturan ini terutama menyangkut hal yang penting, seperti narkoba atau 
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alkohol.
101

 

e. Melibatkan Anak untuk Menilai Aturan 

Orang tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak 

untuk menilai aturan atau pedoman yang ditetapkan di dalam rumah. 

Jika ada aturan yang tidak disukai oleh anak, misalnya karena sanksiya 

terlalu berat, sabaiknya orang tua mengambil sikap kompromi. 

Terkadang, orang tua juga perlu memberikan keleluasan kepada anak 

untuk memilih sendiri sanksi bagi kedisiplinan mereka. Dengan begitu, 

sebenarnya orang tua sedang mengajarkan kepada anak tenteng 

konsistensi dalam bertindak.
102

 

f. Memerintahkan Anak Sesuai Kemampuannya 

Orang tua wajib mengukur sejauh mana bata kemampuan 

anaknya. Sebab jika orang tua memerintahkan anaknya melebihi batas 

kemampuannya, itu termasuk tindakan dzalim yang dilarang agama. 

Ketika orang tua menemukan anaknya tidak mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan di dalam rumah, sebaknya orang tua segera meninjau ulang, 

apakah aturan yang telah ditetapkan sudah sesuai denga batas 

kemampuan anak atau belum. Bahkan, jika perlu orang tua 

menyenangkan kembali kepada anaknya, apakah peraturan itu terasa 

memberatkan baginya atau tidak.
103

 

Penumbuhan disiplin merupakan hal penting terhadap 
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terciptanya perilaku tidak menyimpang dari ketertiban. Dalam semangat 

pendekatan pendidikan disiplin yang mengacu psikologi pendidikan, 

hendaknya memiliki basis kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi. 

Prinsip kemanusiaan dan demokrasi dalam penegakkan disiplin 

berfungsi sebagai petunjuk bagi para guru dalam mengambil kebijakan 

yang berhubungan dengan disiplin. Oleh karena itu, pendekatan disiplin 

yang dilakukan oleh para guru harus memperhatikan beberapa prinsip 

sebagai berikut: 

a) Menggambarkan prinsip-prinsip pedagogig dan hubungan kemanusiaan 

di kelas. 

b) Mengembangkan budaya disiplin di kelas dan mengembangkan 

profesionalisme guru dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin di 

dalam kelas. 

c) Merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta didik 

dalam melaksanakan budaya disiplin di kelas. 

d) Menumbuhkembangkan kesungguhan untuk berbuat dan berinovasi 

dalam menegakkan budaya disiplin dikelas oleh para guru dan peserta 

didik di kelas. 

e) Menghindari perasaan tertekan dan rasa terpaksa pada diri guru dan 

peserta didik dalam menegakkan dan melaksanakan budaya disiplin. 

Prinsip-prinsip dalam mendisiplinkan kelas tersebut sangat perlu 

dilakukan, karena disiplin merupakan hal penting terhadap terciptanya 
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perilaku disiplin di kelas.
104

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

Tumbuhnya kesadaran terhadap peraturan dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor kontrol internal dan faktor kontrol eksternal. 

a. Faktor kontrol internal 

Yang dimaksud dengan faktor kontrol internal adalah 

pengendalian diri yang timbul dari dalam dirinya sendiri seperti 

adanya kesadaran untuk menghayati, mengetahui arti pentingnya 

akan menumbuhkan sikap positif terhadap peraturan. Maka disiplin 

akan terlaksana dengan baik.
105

 

Menurut Grageiy, Savage, dan Duval di dalam bukunya M. 

Shachib, kontrol internal merupakan kontrol diri yang digunakan 

untuk mengarahkan perilakunya. 

b. Faktor kontrol eksternal 

Yang dimaksud dengan fator kontrol eksternal adalah 

pengendalian diri yang timbul dari luar, misalnya dari orang dewasa 

yang mempunyai wewenang. Dari mereka diharapkan memberikan 

dorongan untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap peraturan.
106
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BAB III 

MAHALLUL QIYAM DI MADRASAH TSANAWIYAH DARUL HUDA 

MAYAK TONATAN PONOROGO 

 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” yang berdiri pada tanggal 29 

Nopember 1990 dengan Nomor Izin Pendirian Sekolah  W.m. 

06/03/004/B/KET/1990, dan bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren 

“Darul Huda”, merupakan salah satu dari sekian Madrasah Tsanawiyah  

yang ada di kabupaten Ponorogo.  

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” sebagaimana Yayasan Pondok 

Pesantren  “Darul Huda”, tempat bernaungnya,  menggunakan metode  

َع َ " َ ل   َ  " ةَ ث َي َدَ حَ ال ََةَ ي َفَ ل َالسَ َجَ َ

 dengan pengertian : 

َع ََةَ ظَ اف َحَ َـ ال َ"  َ دَ ق ََال َل  َأوَ َحَ الَ الصَ َي  َأَدَ ي َدَ جَ ل َب ََذَ خَ ال   "  حَ ل َص َال 

 yang artinya tetap melestarikan sesuatu yang lama (konvensional) yang 

baik dan memadukan sesuatu yang baru (modern) yang lebih baik. 

Metode ini diharapkan sesuai arah kebijakan pemerintah mengenai 
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kurikulum tahun 2004 dengan Pendekatan Berbasis Kompetensi yang 

mulai diberlakukan tahun 2004. 

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” sejak awal berdirinya sesuai 

dengan Izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah Departemen Agama 

RI, No.  W.m. 06/03/004/B/KET/1990 tanggal 29 Nopember 1990. dengan  

Nomor Statatistik Madrasah (NSM) 121 235 020 035.  

Sesuai dengan jenjang akriditasi dari Departeman Agama Republik 

Indonesia nomor: WM.06/PR.02-03/0876/2000 tanggal 20 Maret 2000 

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” memiliki Status DIAKUI. 

 Sesuai sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Ponorogo nomor : 421 / 1228 / 405.17 / 2003 Madrasah 

Tsanawiyah “Darul Huda” tercatat dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) 

21 00 10  

Pada  tanggal, 03 November 2011 Madrasah Tsanawiyah “Darul 

Huda” ditetapkan status akriditasinya dengan predikat A sesuai dengan SK 

Departeman Agama Republik Indonesia nomor : Dp 012655. Mulai tahun 

2016, KBM MTs Darul Huda menggunakan kurikulum 2013 sesuai SK 

dirjend dan menjadi sekolah swasta pertama yang mendapatkan amanah 

untuk menjalankan kurikulum 2013.
 94
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2. Visi, Misi Dan Tujuan Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

a. Visi Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

"Dengan berilmu, beramal dan bertaqwa tercapailah Insan 

Kamil yang berakhlaqul Karimah". Penguasaan Ilmu Agama dan Ilmu 

Pengetahuan Umum yang secara nyata diamalkan dalam kehidupan 

sehari – hari dengan dilandasi atas Ketaqwaan terhadap Allah SWT, 

dengan kata lain menciptakan manusia yang berwawasan keilmuan dan 

mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan, sebagai makhluq 

individu dan sosial yang selalu berorientasi kepada keridloan Allah 

sehingga terwujudlah Insan Kamil yang berakhlaqul Karimah.  

b. Misi Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.  

Memberikan penguasaan Ilmu Agama Islam dan Ilmu 

Pengetahuan, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan, 

sebagai persiapan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi dan hidup bermasyarakat secara Islami. 

c. Tujuan Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Menciptakan Intelektual Muslim yang berwawasan kebangsaan 

yang mampu mengaktualisasikan nilai–nilai Islam ke dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 95
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3. Profil Lulusan Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. 

Secara khusus, profil lulusan Madrasah diharapkan memiliki 

kompetensi sebagai berikut : 

a. Memegang teguh Aqidah Islam dan mempunyai komitmen kuat umtuk 

menjalankan ajaran islam 

b. Memiliki dasar humaniora untuk menerapkan kebersamaan dalam 

kehidupan 

c. Menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik serta ber-etos 

belajar untuk melanjutkan pendidikan 

d. Mengalihgunakan kemampuan akademik dan keterampilan hidup di 

masyarakat lokal dan global 

e. Menguasai kompetensi / keahlian yang terstandar sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja yang dibuktikan sesuai dengan sertifikat 

kompetensi atau sertifikat profesi 

f. Kemampuan berolahraga, menjaga kesehatan, membangun ketahanan 

dan kebugaran jasmani 

g. Berpatisipasi dan berwawasan kebangsaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis 

h. Berwawasan kebangsaan 

i. Kemampuan berekspresi, menghargai seni, dan keindahan
96
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4. Target Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. 

Target Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo sebagai berikut : 

a. Terciptanya kegiatan di Madrasah yang terencana dan terarah dengan 

acuan manajemen yang baik. 

b. Meningkatnya kualitas para guru dan jajaran Pengelola Madrasah 

lainnya, sehingga memungkinkan terciptanya proses belajar mengajar 

yang kondusif dan menciptakan output yang handal. 

c. Berfungsinya unit-unit Pendidikan baik  yang berkaitan dengan 

kegiatan murid, guru dan Kepala Sekolah serta seluruh jajaran 

pengelola dan masyarakat, baik unit organisasional maupun 

Fungsional , sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama yang baik 

dan terbangunnya rasa tanggung jawab bersama antara kita.
97

 

5. Sasaran Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. 

Sasaran kegiatan peningkatan manajemen mutu pendidikan ini 

adalah manajemen pendidikan yang dijalankan oleh Madrasah.  Oleh 

karena itu seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, mulai dari Kepala 

Sekolah, Guru, murid serta seluruh jajaran pengelola Komite Madrasah 

dan masyarakat di lingkungan Madrasah sekitar. Seluruh kegunaan yang 
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dikembangkan dan komponen apa saja yang terlibat akan dijelaskan lebih 

jauh dalam bab selanjutnya.  

Dengan demikian kegiatan peningkatan Manajemen Mutu 

Pendidikan bersifat menyeluruh, tidak hanya meningkatkan kualitas 

belajar mengajar sebagai sarana tunggal tetapi juga seluruh faktor yang 

mendukung baik Internal maupun External. Oleh karena itu,  maka untuk 

menjalin kerjasama dengan berbagai pihak juga merupakan bagian tak 

terlupakan dalam kegiatan ini.
98

 

6. Jenis Kegiatan Intra Dan Ekstra Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo. 

No. 
Jenis 

Kegiatan 
Waktu Keterangan 

01 Harian 

07.00 – 07.40 

07.40 – 08.20 

08.20 – 09.00 

09.00 – 09.40 

09.40 – 10.00 

10.00 – 10.40 

10.40 – 11.20 

11.20 – 12.00 

12.00 – 12.40 

12.40………. 

Masuk Pelajaran Jam Pertama 

Masuk Pelajaran Jam Ke-Dua 

Masuk Pelajaran Jam Ke-Tiga 

Masuk Pelajaran Jam Ke-Empat 

Istirahat 

Masuk Pelajaran Jam Ke-Lima 

Masuk Pelajaran Jam Ke-Enam 

Masuk Pelajaran Jam Ke-Tuju 

Masuk Pelajaran Jam Ke-Delapan 

Pulang… 
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02 Mingguan 

 a. Latihan Rutin Kepramukaan 

(Pagi) 

b. Bina Minat dan Bakat Kaligrafi 

(Sore) 

03 Bulanan 

 c. Muhadloroh (Kegiatan OSIS) 

d. Pengisin SKU (Pramuka) 

04 Tahunan 

 a) Haflatul imtihan Akhirrassanah 

b) Pertemuan wali Murid (PWM) 

c) Tasyakuran  

d) Perkemahan  

e) Pengajian kilatan  

f) Peringatan Hari Besar Islam 

(PHBI) 
99

 

7. Keadaan Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

a. Letak Geografis 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda merupakan lokasi dalam 

kawasan perkotaan yang mudah dijangkau melalui kendaraan umum 

maupun kendaraan pribadi. Madrsah Tsanawiyah Darul Huda terletak 2 

(dua) km sebelah timur pusat kota Ponorogo dan masih termasuk wilayah 

kecamatan Ponorogo, tepatnya terletak di Jl.Ir.H. Juanda Gang VI nomor 

38 Kabupaten Ponorogo. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan 
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Ronowijayan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Surodikraman  

dan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Bangunsari. Letaknya di 

sebelah selatan kota lama, kira-kira 3 km. Secara geografis batas-batas 

wilayahnya  sebagai berikut :  

1) Sebelah Timur  : Desa Jeruksing kecamatan Siman 

2) Sebelah barat  : Kelurahan Bangunsari 

3) Sebelah selatan : Kelurahan Surodikraman  

4) Sebelah Utara  : Desa Ronowijayan kecamatan Siman  

b. Kondisi Gedung 

Gedung merupakan sarana pendidikan yang sangat vital dalam 

kegiatan belajar mengajar, kondisi gedung yang representative akan 

membawa suasana kegiatan belajar makin kondusif.  Jumlah kelas yang 

dimiliki oleh lembaga pendidikan harus sesuai dan seimbang dengan 

jumlah siswa yang dimiliki, bentuk bangunan, tata ruang kelas, inventaris 

kelas dan pendukung kegiatan belajar mengajar harus memadai untuk 

menunjang efektivitas kegiatan pembelajaran. 
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c. Keadaan Murid mulai tahun 2014/2015 

N

o 

T
a
h

u
n

 

P
el

a
ja

ra
n

 

Kelas Jumlah 

VII VIII IX 

R
o
m

b
el

 

Siswa 

R
o
m

b
el

 

S
is

w
a

 

R
o
m

b
el

 

S
is

w
a

 

R
o
m

b
el

 

S
is

w
a

 

1.  14/15 26 991 23 799 18 605 67 2405 

2.  15/16 30 1194 26 918 23 737 79 2849 

3.  16/17 30 949 30 972 26 836 86 2757 

4.  17/18 26 727 26 751 28 776 80 2254 

5.  18/19 28 1024 26 710 26 728 80 2462 

d. Kegiatan Ekstra 

 Pramuka  Bulu tangkis  Olimpiade Matematika 

 Drumband  Basket  Olimpiade Bahasa inggris 

 Kaligrafi  Futsal  Olimpiade Bahasa arab 

 Sepak bola  Hadroh  Menjahit 

 Bola volley   Qiroah 

e.  Prestasi 

Untuk prestasi sebagai berikut : 

1) Juara 1 lomba Devile Penggalang SMP/MTs Putra Kwartir Cabang 

Ponorogo tahun 2017 

2) Juara 3 lomba Formasi Barisan Penggalang SMP/MTs Putra 

Kwartir Cabang Ponorogo tahun 2017 



60 

 

 

3) Juara 3 lomba Kirab Pramuka Penggalang SMP/MTs Putra Kwartir 

Cabang Ponorogo tahun 2017 

4) Juara 1 (putra) Pidato Bahasa Inggris Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

5) Juara 1 (putri) Pidato Bahasa Inggris Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

6) Juara 2 (putra) Pidato Bahasa Arab Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

7) Juara harapan 3 (putri) Pidato Bahasa Arab Aksioma Kab. Ponorogo 

2016 

8) Juara 3 (putra) Pidato Bahasa Indonesia Aksioma Kab. Ponorogo 

2016 

9) Juara 2 (putra) Tahfidzul Qur’an Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

10) Juara 3 (putri) Tahfidzul Qur’an Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

11) Juara 2 (putri) MTQ Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

12) Juara 1 Lomba Bulu Tangkis Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

13) Juara 1 Ganda (putri) Tenis Meja Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

14) Juara 1 (putra) Kaligrafi Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

15) Juara 2 Bola Volly Aksioma Kab. Ponorogo 2016 

16) Juara 1 Pionering Tingkat Penggalang MTs SMADA Scout 

Competition XIV se-Karesidenan Madiun 

17) Juara 1 Design Logo Tingkat Penggalang MTs SMADA Scout 

Competition XIV se-Karesidenan Madiun 

18) Juara 2 Panahan Tingkat Penggalang MTs SMADA Scout 

Competition XIV se-Karesidenan Madiun
100
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B.  Data Khusus 

1. Penerapan Mahallul Qiyam untuk Disiplin Siswa Masuk Kelas Tepat 

Waktunya Di Madrasah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Untuk meningkatkkan disiplin siswa dan memuliakan nabi 

Muhammad ṣalallahu alaihi wa ṣahbihi wasalam, Madrasah Tsanawiyah 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo menyelenggarakan kegiatan rutinan 

yang berupa mahallul qiyam sebelum melaksanakan pembelajaran. 

mahallul qiyam ini dilantunkan dengan dipandu dari pengeras suara 

supaya siswa dapat serentak dimanapun mereka berada baik di dalam kelas 

di teras maupun masih dalam perjalanan ke madrasah. Hal ini berlaku bagi 

setiap warga sekolah untuk mengikuti mahallul qiyam ini, baik kalangan 

siswa mukim (siswa yang hidup dan menetap di pondok) maupun siswa 

laju (siswa yang berangkat dan pulang dari rumah orang tua). 

Semua elemen pondok seperti dewan guru, siswa serta 

staf/karyawan mengikuti mahallul qiyam dengan khidmat. Mahallul qiyam 

dilakukan sebelum masuk kegiatan belajar mengajar di madrasah 

tsanawiyah Darul Huda Mayak jika diukur dengan waktu + pukul 06:50 

menit dengan dipandu menggunakan pengeras suara yang akan memandu 

dan menyerentakkan pelafadzan mahallul qiyam tersebut, pengeras suara 

tersebut menjadi acuan dan panduan bagi berjalanya mahallul qiyam yang 

dapat didengar di berbagai penjuru pondok pesantren bahkan terdengar 

sampai di luar lingkungan Pondok Pesanten Darul Huda Mayak. Mahallul 

qiyam yang baik adalah mahallul qiyam yang dilakukan dan diikuti oleh 
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semua siswa, dan dilakukan di dalam kelas dengan keadaan berdiri dengan 

mengikuti panduan dari pengeras suara yang berkumandang.
101

 

Untuk saat ini mahallul qiyam merupakan simbol (pergerakan) 

yang mana menujukkan adanya tanda masuk sekolah atau keterlambatan, 

lebih dari itu dari pihak madrasah sendiri sedang melakukan rumusan 

terhadap mahallul qiyam ini agar tidak cuma simbolis atau pergerakan 

semata akan tetapi memang benar-benar dilakukan dengan khusu’ dan 

khidmat serta di lakukan di tempat yang seharusnya yakni ruang kelas 

masing-masing. Oleh karena itu gagasan semacam ini masih harus di 

ajukan dan di sowankan kepada bapak pengasuh Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak karena Pondok Pesantren Darul Huda Mayak merupakan 

sistem yayasan yang salah satu lembaga yang bernaung di bawahnya yakni 

MTs Darul Huda Mayak ini, maka itu sudah barang tentu menjadi 

pertimbangan mengingat tidak cuma MTs Darul Huda Mayak saja yang 

ada, ada juga MA Darul Huda Mayak yang mengalami perubahan ketika 

rumusan dan rancangan ini disahkan dan diberlakukan di MTs Darul Huda 

Mayak.
102

 

Untuk waktu keterlambatan masuk adalah pukul 06:50 wib untuk 

melakukan mahallul qiyam bersama di dalam kelas bersama bapak guru 

dan dilakukan dengan keadaan berdiri.
103

 Setelah selesai mahallul qiyam 

bersama langsung dilanjut dengan kegiatan belajar mengajar. Mahallul 
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qiyam dilaksanakan pada waktu setiap pagi menjelang para siswa masuk 

kedalam kelas, sekitar pukul 06:50 wib.
104

 Pelaksanaannya setiap hari 

kecuali hari jum’at dan menggunakan speaker yang otomatis menyala 

sendiri ketika sudah waktunya berbunyi, dengan nada mahallul qiyam.
105

 

Terkait pelaksanaan mahallul qiyam yang baik menurut Ust. 

Ahmad Fathul Khoiri adalah Ketika mahallul qiyam  dikumandangkan 

semua elemen Madrasah mulai dari dewan Asatidz dan seluruh siswa 

menghentikan aktivitasnya sejenak, guna mengikuti mahallul qiyam 

dengan cara berdiri sebagai bukti dan wujud kita cinta dan memuliakan 

Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
106

 

2. Dampak Mahallul Qiyam dalam Meningkatkan Disiplin Siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Dengan adanya mahallul qiyam ini bagi siswa sholawat mahallul 

qiyam-lah yang menjadi tolak ukur dan acuan terhadap keterlambatan, 

untuk jumlah keterlambatan jika dihitung dari sekitar seribu lebih siswa 

putra kurang lebih cuma dua puluh lima atau bahkan cuma dua puluh dari 

keseluruhan siswa di mts Darul Huda Mayak, yang mengalami 

keterlambatan dalam masuk kelas tepat waktu di madrasah.
107

 untuk 
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terlambat berkenaan dengan pelakunya kurang lebih siswa itu-itu saja. Jadi 

siswa-sisw yang terlambat biasanya rata-rata sama setiap harinya.
108

 

Terkait jumlah keterlambatan siswa di lingkungan MTs Darul 

Huda Mayak alhamdulillah sangat minim sekali dikarenakan adanya 

petugas piket jaga setiap hari dan dewan guru dibantu OSIS, kalau di 

prosentase siswa yang terlambat kurang lebih sekitar kurang dari dua 

puluh lima siswa dari keseluruhan siswa di mts Darul Huda Mayak.
109

 

Faktor yang di temukan di lapangan yang dapat menyebabkan terlambat 

dibagi menjadi dua yakni secara masal dan secara individual.
110

 Secara 

masal bisa jadi disebabkan oleh adanya nasi sarapan pagi yang dari dapur 

umum pondok mengalami sedikit kendala atau gangguan teknis dalam 

pelaksanaannya.
111

 Sedangkan secara individual di sebabkan oleh faktor 

antri nasi, maupun antri mandi, sampai kembali kepada pribadi siswa yang 

tidak bisa mengelola waktunya sampai menyebabkan keterlambatan dalam 

keterlambatan dalam masuk kelas tepat waktu di madrasah.
112

 

Penyebab mereka keterlambatan dibagi menjadi 2: satu, faktor dari 

dalam dan kedua, faktor dari luar. Faktor dari dalam adalah kurang bisa 

memanfaatkan waktu yang ada untuk persiapan berangkat sekolah. 

Sedangkan faktor dari luar adalah nasi yang datang terlambat dari pihak 
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dapur karena ada sedikit eror dan gangguan atau kendala bukan karena 

faktor kesengajaan.
113

 Masalah faktor yang menyebabkan keterlambatan 

para siswa itu bermacam-macam yang mana masing-masing memiliki 

alasan yang berbeda-beda mulai dari antri mandi antri makan dan lain-lain 

yang mana pada dasarnya kembali kepada para siswa itu sendiri yaitu 

kurangnya kurangnya bisa membagi waktu dengan baik yang pada 

akhirnya berdampak pada keterlambatan pada waktu berangkat sekolah.
114

 

Kesimpulan, kedisiplinan masuk kelas tepat waktu di Madrasah 

Tsanawiyah Darul Huda Mayak dimulai ketika sholawat berkumandang. 

Apabila siswa pada saat sholawat belum siap berangkat ke sekolah, maka 

dianggap terlambat. Untuk keterlambatan siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Huda Mayak sudah bisa dikatakan baik, karena dari total seribu 

lebih siswa keterlambatan siswa sekitar dua puluh anak. Hal ini terjadi 

karena adanya sistem koordinasi yang baik dari pihak Madrasah beserta 

OSIS yang menjalankan amanat berupa peraturan sekolah yang diharuskan 

untuk mengikuti kegiatan shalawat sebelum masuk kelas jam 7 pagi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA MAHALLUL QIYAM DI MADRASAH TSANAWIYAH 

DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO 

 

 

A. Analisis penerapan Mahallul Qiyam untuk Disiplin Siswa Masuk Kelas 

Tepat Waktunya Di Madrasah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Kegiatan rutinan yang berupa mahallul qiyam sebelum melaksanakan 

pembelajaran merupakan kegiatan untuk meningkatkkan disiplin siswa serta 

memuliakan nabi Muhammad ṣalallahu alaihi wa ṣahbihi wasalam, di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Disiplin 

ditanamkan pada para siswa agar menjadi bagian dari kepribadian mereka.
115

 

Disiplin akan membantu anak untuk mengembangkan kontrol dirinya, dan 

membantu anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya.116  

Kegiatan mahallul qiyam merupakan kegiatan salah satu pembiasaan 

di MTs Darul Huda Mayak yakni mencintai nabi dan rasulnya. Kegiatan 

pembiasaan ini bertujuan agar menumbuhkan karakter seseorang yang 

terbentuk oleh lingkungan dan kebiasaan yang dilakukan. Orang yang selalu 

membiasakan diri berbuat baik maka akan menjadi seseorang yang baik, 

begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu kegiatan pembiasaan di lingkungan 

MTs Darul Huda Mayak menjadi kegiatan utama, baik dilingkungan kelas 
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maupun di luar kelas.
117

 Pembiasaan ini menurut Skinner118 sebagai 

pembentukan perilaku dengan menggunakan reward juga penguat mulai dari 

nilai afektif yang bagus dan lain sebagainya
119

 

Mahallul qiyam ini dilantunkan dengan dipandu dari pengeras suara 

supaya siswa dapat serentak dimanapun mereka berada baik di dalam kelas di 

teras maupun masih dalam perjalanan ke madrasah. Karena mahallul qiyam 

yang baik adalah yang dilakukan dan diikuti oleh semua siswa, dan di 

lakukan di dalam kelas dengan keadaan berdiri dengan mengikuti panduan 

dari pengeras suara yang berkumandang.
120

 Hal ini berlaku bagi semua 

elemen pondok seperti dewan asatidz, siswa serta staf/karyawan mengikuti 

mahallul qiyam dengan khidmat. 

Mahallul qiyam dilakukan sebelum masuk kegiatan belajar mengajar 

di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak yaitu pukul 06:50 menit dengan 

dipandu menggunakan pengeras suara yang akan memandu dan 

menyerentakkan pelafadzan mahallul qiyam tersebut, pengeras suara tersebut 

menjadi acuan dan panduan bagi berjalannya mahallul qiyam yang dapat 

didengar di berbagai penjuru pondok pesantren bahkan terdengar sampai 

jalan raya Ir. H. Juanda. Untuk waktu keterlambatan masuk adalah pukul 

06:50 WIB, guna melakukan mahallul qiyam bersama di dalam kelas 
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bersama bapak guru dan di lakukan dengan keadaan berdiri.
121

 Sebagai wujud 

penghormatan kepada Nabi Muhammmad SAW. Setelah selesai mahallul 

qiyam bersama langsung dilanjut dengan kegiatan belajar mengajar. 

Untuk saat ini mahallul qiyam merupakan simbol (perlambang) yang 

menujukkan adanya tanda masuk sekolah atau keterlambatan, lebih dari itu 

dari pihak madrasah sendiri sedang melakukan rumusan terkait mahallul 

qiyam ini supaya tidak cuma simbolis atau perlambang semata akan tetapi 

memang benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati siswa dan berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan, tanpa adanya paksaan.
122

 Akan tetapi 

semakin hari madrasah semakin berbenah dan terus berbenah untuk 

mewujudkan cita-cita dan tujuan yang luhur ini. 

Adapun aturan yang harus dipatuhi oleh siswa, yang sudah tertera 

pada Doc. ORPSPON (Orientasi Pengenalan Study Pondok).
123

Aturan 

tersebut menjadi salah satu cara mewujudkkan cita-cita dan tujuan yang luhur 

tersebut. Sedangkan kewajiban siswa, yang sudah tertera pada Doc. 

ORPSPON (Orientasi Pengenalan Study Pondok).
124

 Aturan tersebut 

menjadikan dorongan mental yang harus dilakukan siswa sebagai tanggung 

jawab dari masing-masing siswa. Apabila sebagian perilaku sudah terbentuk, 
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maka pemberian reward kemudian bergeser pada perilaku berikutnya, 

demikian seterusnya, hingga terbentuk perilaku yang ingin dibentuk.
125

 

Mahallul qiyam dilaksanakan setiap pagi hari,
126

 kecuali hari jum’at 

dan menggunakan speaker yang otomatis menyala sendiri ketika sudah 

waktunya berbunyi.
127

 Semua siswa harus patuh dan taat kepada semua 

aturan yang telah ditetapkan oleh madrasah jika melakukan hal-hal yang 

dilarangan maka akan mendapat sanksi dari madrasah.
128

 

Ketika mahallul qiyam dikumandangkan semua elemen Madrasah 

mulai dari dewan Asatidz dan seluruh siswa menghentikan aktivitasnya 

sejenak, guna mengikuti mahallul qiyam dengan cara berdiri sebagai bukti 

dan wujud cinta kita serta memuliakan Baginda Rasulullah ṣalallahu alaihi 

wa ṣahbihi wasalam.
129

 

B. Analisis Dampak Mahallul Qiyam dalam Meningkatkan Disiplin Siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Dengan adanya mahallul qiyam menjadi tolak ukur keterlambatan 

siswa bagi siswa, untuk jumlah keterlambatan jika dihitung dari sekitar seribu 

lebih siswa putra kurang lebih cuma dua puluh lima atau bahkan cuma dua 

puluh dari keseluruhan siswa di mts Darul Huda Mayak, yang mengalami 
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keterlambatan dalam masuk kelas tepat waktu di madrasah.
130

 Siswa yang 

tidak disiplin (terlambat datang ke-sekolah) rata-rata hampir sama setiap 

harinya dari sekian banyak siswa.
131

 

Terkait jumlah keterlambatan siswa di lingkungan MTs Darul Huda 

Mayak alhamdulillah sangat minim sekali dikarenakan adanya petugas piket 

jaga setiap hari dan dewan guru dibantu OSIS, kalau di prosentase siswa yang 

terlambat kurang lebih sekitar kurang dari dua puluh lima siswa dari 

keseluruhan siswa di mts Darul Huda Mayak.
132

 Dengan kata lain 

kedisiplinan di MTs Darul Huda Mayak patut diacungi jempol. Disiplin 

adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan aturan 

yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan 

ketentuan yang telah di tetapkan tanpa pamrih. Disamping mengandung arti 

taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan 

kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap 

penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan, serta 

kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan 

agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai 

kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas 

kehidupan masyarakat yang lebih baik.
133
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Faktor yang di temukan di lapangan yang dapat menyebabkan 

terlambat dibagi menjadi dua (2) yakni secara massal dan secara 

individual.
134

 Secara massal bisa jadi disebabkan oleh adanya nasi sarapan 

pagi dari dapur umum pondok mengalami sedikit kendala atau gangguan 

teknis.
135

 Bukan disebabkan karena faktor kesengajaan, tapi murni ada 

sesuatu hal yang menyebabkan mundurnya sarapan pagi dari jam makan yang 

sudah ditetapkan.
136

 Sedangkan secara individual disebabkan oleh faktor antri 

nasi, maupun antri mandi, sampai kembali kepada pribadi siswa yang tidak 

bisa mengelola waktunya sampai menyebabkan keterlambatan dalam 

keterlambatan dalam masuk kelas tepat waktu di madrasah.
137

  

Ibarat seorang petani yang menanan padipun pasti ada rumput yang 

tumbuh di sekitarnya tanpa adanya kehendak atau kemauan dari petani itu 

sendiri, sama halnya dengan siswa yang sudah dididik sedemikian rupa degan 

nilai-nilai yang baik pasti ada satu atau dua siswa yang mewarnai aturan dann 

nilai tersebut, artinya tidak disiplin. Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin 

kerapkali terkait dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah 

ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan 

atau tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang 

dari luar dirinya. 

Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang 

muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu. 
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Pada fase ini anak diajari berbagai bentuk kemandirian. Secara berlahan, 

perkenalan dengan tugas-tugas yang berkenaan dengan self help (memenuhi 

kebutuhannya sendiri) dan tugas mandiri,
138

 sesuai tata tertib yang berlaku. 

Istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan 

kondisi yang tertib dan teratur.
139

 

Masalah faktor yang menyebabkan keterlambatan para siswa itu 

bermacam-macam yang mana masing-masing memiliki alasan yang berbeda-

beda mulai dari antri mandi antri makan dan lain-lain, yang mana pada 

dasarnya kembali kepada para siswa itu sendiri yaitu kurang bisanya 

membagi waktu dengan baik yang akhirnya berdampak pada keterlambatan 

pada waktu berangkat sekolah.
140

 Sampai disini disiplin merupakan bagian 

dari semua elemen madrasah, jadi madrasah satu suara menegakkan 

kedisiplinan tersebut. Disiplin adalah tata tertib, ketaatan pada peraturan,141 

sedangkan tata tertib sendiri mempunyai makna peraturan yang harus ditaati 

bersama.142  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

adalah sebuah aturan yang dibuat untuk melatih dan menghukum agar siswa 

secara suka rela melakukan apa yang menjadi aturan pemimpinnya. Yang 

dimaksud dengan pemimpin bisa disebut guru maupun orangtua. Diketahui 

bahwa disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan 
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atau penanaman kebiasaan dengan keteladanan-keteladanan tertentu yang 

harus dimulai sejak kecil dalam lingkungan keluarga serta sekolahnya.Anak 

didik kita adalah manusia yang belum dewasa. Sebagai manusia yang belum 

dewasa dia belum dapat “mandiri pribadi” (zelfstanding), dia masih 

mempunyai moral yang heteronom, masih membutuhkan pendapat orang-

orang yang lebih dewasa (pendidik) sebagai pedoman bagi sikap dan tingkah 

lakunya.
143

 Hasil-hasil penelitian dalam psikologi perkembangan 

menunjukkan bahwa anak-anak, terutama sebelum masa remaja, belum dapat 

“mandiri pribadi” (zelfstanding), mereka membutuhkan pendapat orang-

orang yang lebih dewasa dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya, 

dalam mengadakan orientasi dalam sesuatu situasi tertentu.
144
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan 

yaitu: 

1. Penerapan Mahallul qiyam adalah sebagai berikut: 

a. Mahallul qiyam dilakukan sebelum masuk kegiatan belajar 

mengajar di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak yaitu pukul 

06:50 WIB menggunakan pengeras suara. 

b. Mahallul qiyam diikuti oleh semua siswa, serta dewan Asatidz dan 

dilakukan di dalam kelas dengan keadaan berdiri. 

Mahallul qiyam dilakukan dengan khusu’ dan khidmat serta berdiri 

sebagai bukti dan wujud kita cinta dan memuliakan Baginda Rasulullah 

ṣalallahu alaihi wa ṣahbihi wasalam. 

2. Dampak Mahallul qiyam adalah sebagai berikut: 

a. Dengan adanya mahallul qiyam menjadikan siswa semakin 

disiplin dengan jumlah keterlambatan jika dihitung dari sekitar 

seribu lebih siswa putra kurang lebih cuma dua puluh lima atau 

bahkan cuma dua puluh dari keseluruhan siswa di mts Darul Huda 

Mayak. 

b. Dari hasil pelaksanaan mahallul qiyam anak-anak yang terlambat 

datang ke sekolah rata-rata hampir sama setiap harinya. 
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c. Dari hasil pelaksanaan Mahallul qiyam keterlambatan siswa ini 

terjadi karena siswa tersebut tidak bisa mengatur waktunya dengan 

baik. 

d. Dengan adanya Mahallul qiyam sedikit demi sedikit mengikis 

ketidak disiplinan pada diri para siswa agar semakin disiplin 

berangkat sekolah. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini 

yaitu : 

1. Untuk siswa 

Mahallul qiyam yang dilakukan ini jangan sampai cuma menjadi 

dorongan karena paksaan dari sebuah peraturan, tetapi lakukanlah karena 

ketulusan dan ke-ikhlasan hati semata-mata mengharap ridho dan syafaat 

nabi muhammad Saw. 

2. Untuk dewan asatidz 

a. Sebagai lembaga pendidikan sekolah menengah pertama, yang 

mempertahankan dan mengembangkan mutu pendidikan dalam hal 

kedisplinan supaya bérkompetensi religius, bérkompetensi 

kemanusiaan, dan bérkompetensi sosial siswa dapat lebih 

terkondisikan dan selalu stabil lingkungannya.  
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b. Berusaha lebih totalitas lagi agar lebih meningkatkan kedisiplinan 

siswa melalui pelaksanaan mahallul qiyam di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Huda Mayak mengingat jumlah siswa yang tidak sedikit agar 

lebih baik lagi dihari mendatang. 
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