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ABSTRAK 

Wibowo, Wahyu Dwi . 2018.Peran Guru Dalam Pembiasaan Beribadah Shalat Wajib 

(Studi Kasus Siswa Kelas 1 MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo). Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Miftachul 

Choiri, M.A 

Kata Kunci: Peran guru, Pembiasaan, Shalat 

Guru adalah seorang yang memiliki peran yang sangat sentral dalam dunia 

pendidikan. Dengan demikian guru tidak hanya dikenal secara formal sebagai 

pendidik, tetapi juga sebagai seorang pembimbing, motivator, dan suri tauladan. 

Salah satu pendidikan yang diperlukan oleh peserta didik adalah pendidikan agama 

dengan cara penanaman kebiasaan, yaitu kebiasaan dalam beribadah. Dengan 

penanaman kebiasaan beribadah sejak dini mampu membentuk kepribadian anak 

semakin baik. Sehubungan dengan penanaman kebiasaan beribadah, penulis memillih 

MI Mambaul Huda Ngabar sebagai lokasi penelitian dikarenakan di lembaga tersebut 

penanaman kebiasaan beribadah sholat telah dilakukan sejak dini. Upaya yang 

dilakukan oleh sekolah dengan menerapkan latihan praktek sholat setiap hari setelah 

pulang sekolah dan bekerja sama dengan pihak wali murid. 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) untuk mengetahui peran guru sebagai 

pembimbing dalam pembiasaan shalat wajib kelas 1 MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo. (2) untuk mengetahui peran guru sebagai motivator dalam pembiasaan 

shalat wajib siswa kelas 1 MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo. (3) untuk 

mengetahui peran guru sebagai teladan pembiasaan shalat wajib siswa kelas 1 MI 

Mambaul Huda Ngabar Ponorogo. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis study kasus. Pengumpulan data 

diambil dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles dan 

Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan.  

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: (1) peran guru sebagai pembimbing 

dalam membiasakan shalat adalah memberikan arahan dan bimbingan dengan 

memberikan latihan praktek sholat bersama sama dan mengajarkan  pentingnya shalat 

bagi umat Islam. (2) peran guru sebagai motivator adalah memberikan motivasi yang 

positif kepada peserta didik dan memberikan cerita yang dapat membangkitkan 

motivasi anak. (3) peran guru sebagai teladan adalah memberikan keteladanan yang 

baik, berupa selalu ikut dalam kegiatan shalat berjamaah, datang lebih awal saat 

kegiatan praktek shalat wajib. Kegiatan pembiasaan shalat ini dapat menumbuhkan 

tingkat religius anak, sehingga mereka menjadi terbiasa melaksanakan ibadah shalat. 

Kegiatan ini sangat berguna ketika ujian praktek setiap akhir tahun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

seorang manusia. Dimana pendidikan itu terjadi sejak masa manusia ada 

dalam kandungan sampai dewasa. Pendidikan juga ada non formal seperti 

keluarga, masyarakat dan pendidikan formal seperti sekolahan. Dalam 

pendidikan terdapat sebuah proses pembelajaran yang mencakup tiga ranah 

terkait hal tersebut, yakni ranah afektif, ranah psikomotorik, dan ranah 

kognitif.  

Dengan mengacu pada konsep pendidikan Islam, pendidikan mencakup 

kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya memperhatikan mementingkan 

segi akidah (keyakinan), ibadah (ritual), dan akhlak (norma etika) saja, tetapi 

jauh lebih luas dan dalam dari pada semua itu. Para pendidik Islam pada 

umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa pendidikan Islam mencakup 

berbagai bidang: (1) keagamaan, (2) akidah akhlak, (3)akhlak dan budi 

pekerti, (4) fisik-biologis, eksak, mental psikis, dan kesehatan. Dari sisi 

akhlak pendidikan Islam harus dikembangkan dengan didukung oleh ilmu-

ilmu lain yang terkait.1 

                                                             
1Moh. Roqib, Ilmu pendidikan Islam (Yogyakarta:PT. LkiS Printing Cemerlang,2009), 21-22 
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Pentingnya menjalankan shalat wajib juga dijelaskan dalam firman Allah 

surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya : 

”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al-

Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mecegah dari 

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat 

Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang 

lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.2 

Dari konteks di atas dapat diketahui bahwa begitu urgennya shalat bagi 

seorang muslim, dimana shalat adalah yang menjadi tiangnya agama Islam, 

yang akan menjaga tetap berdirinya bangunan agama Islam. Shalat itu 

diibaratkan bagai sebuah tiang, ketika seorang muslim menjaga shalat berarti 

ia menjaga tiang agama sehingga kuat, tetapi ketika seorang muslim tidak 

melaksanakan shalat sama artinya merobohkan agama Islam itu sendiri. 

Menurut Ahmad Hasan Ridwan dalam bukunya Abdul Hamid dikatakan 

bahwa shalat merupakan salah satu kewajiban yang menduduki peringkat 

kedua dalam rukun Islam, yaitu setelah umat Islam bersyahadat, menyatakan 

diri bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, serta bersaksi bahwa 

Muhammad SAW. adalah utusan Allah SWT, shalat merupakan tiang agama 

dan sebagai kewajiban wajib yang harus dilaksanakan sebagi umat Islam.3 

                                                             
2Abdul Hamid, et al. Fiqih Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 181 
3Ibid, 181 
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Apa lagi jika shalat tersebut dilaksanakan secara berjama’ah, akan menambah 

kekhusyukan dan juga mendapatkan pahala yang berilipat 27 kali. 

Begitu pentingnya shalat untuk umat Islam, tetapi ketika melihat 

realitakondisi ibadah shalat anak-anak dirasa semakin mengkhawatirkan. 

Pasalnya,mereka mulai meninggalkan dan mengabaikan kewajiban mereka 

sebagai umat muslim. Mereka jarang sekali memperhatikannya atau bahkan 

mereka tak pernah melaksanakannya. Lebih tragisnya terkadang malah ada 

anak yang bacaan shalatnya ada yang tidak tahu. Pensyariatan shalat 

mengandung titik konsentrasi kehidupan yang baik, dimana kita dapat melihat 

didalamnya semangat penegakan keadilan, pembinaan akhlak, dan 

penempatan naluri (insting). Namun pada kenyataanya tidak banyak anak 

yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sedini 

mungkin.Menurut Syamsu Yusuf hal tersebut besar kemungkinan dipengaruhi 

oleh lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.4 Karena lingkunganmemilikipengaruh yang 

sangatbesarbagiperkembanganemosionalanak.  

Dalam mendidik anak diperlukan unsur sengaja dan direncanakan, agar 

anak didik berakhlak mulia dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang 

cerdas, kuat, dan 

mandiri.Pendidikanmerupakansaranapentinguntukmeningkatkankualitassumb

                                                             
4Syamsu Yusuf, PsikologiPerkembanganAnakdanRemaja, (Bandung: RemajaRosdakarya, 

2012), 54. 
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erdayamanusia (SDM) 

dalammenjaminkeberlangsunganpembangunanbangsa.Menanamkan 

keseimbangan koknitif, efektif, dan psikomotorik pada pribadi siswa melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikelas perlu proses dan waktu. 

Kenyataannya waktu yang di berikan oleh sekolah sangat terbatas. Sebagai 

inisiatif untuk menambah waktu pembelajaran keagamaan yang terbatas, ada 

beberapa sekolah yang mewajibkan siswanya untuk mengikuti shalat wajib 

berjamaah, salah satunya adalah shalat dhuhur berjamaah.5 

Shalat wajib 5 waktu adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh seorang 

muslim yang apabila ia sudah baligh (dewasa) yaitu apabila laki-laki yang 

sudah mimpi basah, dan perempuan yang sudah haid (menstruasi). Kesadaran 

beribadah masih kurang apabila bekal ilmu yang diperoleh dari keluarga atau 

lingkungan masih kurang. Kesadaran beribadah perlu ditanamkan pada 

seorang anak sedini mungkin, selain lingkungan keluarga dan masyarakat, 

lembaga pendidikan juga berperan sangat penting dalam penanaman 

pendidikan beragama. Oleh sebab itu peran guru sangat penting dalam proses 

penanaman pendidikan beragama ini. 

Sosok guru adalah orang yang identik denganpihak yang 

memilikitugasdantanggungjawabmembentukkaraktergenerasibangsa. Di 

tanganparagurulah tunas-tunas 

                                                             
5Ratna Purwaningsih,”Peran Guru dalam Pembiasaan Sholat Berjamaah,” Literasi,1 

(Vol.VIII, 2017), 1-2 
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bangsainiterbentuksikapdanmoralitasnyasehingga mampumemberikan yang 

terbaikuntukanaknegeriinidimasamendatang.Guru 

sebagaiujungtombakdalampelaksanaanpendidikanmerupakanpihak yang 

sangatberpengaruhdalam proses pembelajaran. Kepiawaiandankewibawaan 

guru sangatmenentukankelangsungan proses belajar di kelasmaupunefeknya 

di luarkelas.6 Dalam usaha mengoptimalkan agar anak maumelaksanakan 

ibadah shalat, salah satunya adalah dengan pola pembiasaan. Penanaman 

nilai-nilai dilakukan dengan kebiasaan melakukan kegiatan-kegiatan ajaran 

agama, atau pengenalan ajaran-ajaran pada anak. 

Keberimanan seseorang seluruhnya diukur oleh hal-hal yang bersifat 

akhlaqi, termasuk shalat, sebab seseorang yang melakukan shalat dengan 

makna yang sebenarnya, akan efektif untuk merealisasikan tanha‘anil 

fakhsya’i wal munkar, di mana dengannya akan tercipta masyarakat yang 

damai, aman dan harmonis. Indikasi bahwa akhlak dapat dipelajari dengan 

metode pembiasaan, meskipun pada awalnya anak didik menolak atau 

terpaksa melakukan suatu perbuatan atau akhlak yang baik, tetapi setelah lama 

dipraktekkan, secara terus-menerus dibiasakan akhirnya anak mendapatkan 

akhlak mulia. Tingkat religius anak pun akan terus mengalami peningkatan 

dengan semakin bertambahnya ilmu agama dan ketekunannya dalam 

beribadah. Sebab dengan kebiasaan ini siswa diharapkan akan mengerti bahwa 

shalat itu merupakan keharusan bagi setiap orang Islam, bila dewasa kelak 

                                                             
6Isjoni, Guru Sebagai Motivator Perubahan. ( Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009 ) 3 
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menjadi kebiasaan yang sudah berakar dalam kehidupannya sehingga menjadi 

tanggung jawab moral dalam melaksanakannya. 

Penulisbukutentang shalatkhusyu’ Misa Abdu menjelaskan dalam 

bukunyabahwa khusyu’ menurut istilah syara’ adalah keadaan jiwa yang 

tenang dan tawaduk (rendah hati), yang kemudian pengaruh khusyu’ di hati 

tadi akan menjadi tempat pada anggota lainya. Kekhusyukan seseorang dapat 

dilihat dari ketenangan gerakan-gerakannya selama shalat, bisa juga tampak  

dari penghayatannya terhadap setiap bacaan yang  keluar dari mulutnya. 

Dalam shalat misalnya, khusyu’dapat meliputi suara, gerakan badan, 

pendengaran atau bahkan penglihatan.7 

Menurut Saptono pembiasaan secara etimologi, pembiasaan asal katanya 

adalah “biasa”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “biasa” adalah lazim 

atau umum seperti sedia kala. Sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya prefiks “fe” dan sufiks “an” 

menunjukkan arti proses. Sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses 

membuat sesuatu/seseorang menjadi terbiasa. Menurut Aristoteles, keutamaan 

hidup di dapat bukan pertama-tama melaui pengetahuan, melainkan melalui 

habitus, yaitu kebiasaan melakukan yang baik. Karena kebiasaan itu 

menciptakan struktur hidup sehingga memudahkan seseorang untuk bertindak. 

                                                             
7Misa Abdu, Menjernihkan Batin dengan Shalat Khusyu’ (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2007 ), 

16-17 
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Melalui habitus, orang tak perlu susah payah bernalar, mengambil jarak atau 

memberi makna setiap kali hendak bertindak.8 

Dari uraian-uraian tersebut, penulis tertarik meneliti terkait peran guru 

dalam pembiasaan beribadah shalat wajib pada siswa di MI Mambaul Huda 

Ngabar Ponorogo. Pihak sekolah sepakat untuk mengadakan latihan praktek 

shalat berjamaah untuk siswa kelas 1 yang di adakan setiap selesai pelajaran 

atau sebelum pulang sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan latihan praktek 

sholat tidak menggangu mata pelajaran lain. Kegiatan ini bertujuan untuk 

melatih pembiasan shalat bagi siswa kelas 1.9 

Dalam perbincangan dengan salah satu guru di MI tersebut, latihan 

praktek sholat dilaksanakan untuk membiasakan shalat terlebih shalat 

berjama’ah. Karena memang pada masa usia mereka dimana shalat perlu 

sekali untuk dibiasakan, sehingga sebagai generasi penerus Islam dimana 

shalat sebagai tiang agama Islam. Untuk anak di usia tersebut kurang 

memahami gerakan-gerakan shalat yang baik sepeti apa dan tidak 

memperhatikan apakah shalat yang yang dilaksanakan benar atau tidak. Untuk 

itu MI melaksanakan progam ibadah shalat berjama’ah setelah mata pelajaran 

berakhir, guna memperbaiki gerakan-gerakan shalat peserta didik menjadi 

lebih baik lagi.10 

                                                             
8Saptono, Dimensi-DimensiPendidikanKarakter(Wawasan, Strategi, danLangkahPraktis) 

(Jakarta:Erlangga,2011),58. 
9Lihat Transkip Observasi Nomor 01/O/02-IV/2018 pada lampiran skripsi ini. 
10Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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 Dari hasil observasi pertama peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut, 

kurangnya penanaman pembiasaan shalat pada siswa, kenapa dikatakan 

kurang karena masih banyak siswa terutama siswa kelas 1 masih banyak yang 

belum paham atau belum melaksanakan sholat berjamaah,sebagaian anak ada 

yang bisa mengikuti dengan baik, ada juga yang asik main atau mengobrol 

dengan teman saat latihan praktek shalat berjamaah.11 

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah kurangnya 

megoptimalkan pembiasaan shalat siswa kelas 1 di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo. Sehingga peran guru sangat lah penting untuk keberhasilan 

kegiatan ini. Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi di MI tersebut. Peneliti 

ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh guru terkait perannya sebagai 

pembimbing, motivator dan teladan dalam kebiasaan beribadah siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap bahwa masalah ini perlu 

untuk diteliti, dengan ini peneliti mengambil judul “Peran Guru 

DalamPembiasaan Beribadah Shalat Wajib (Studi Kasus Siswa Kelas 1 MI 

Mambaul Huda Ngabar Ponorogo). 

B. Fokus Penelitian 

Peran guru di dalam dunia pendidikan sangat luas dan beragam, 

banyak sekali peran-peran guru yang sangat penting dalm mendidik peserta 

didik. Namun, peran guru sebagai pembimbing, sebagai motivator dan juga 

sebagai teladan adalah kunci keberhasilan pendidikan di MI Mambaul Huda 

                                                             
11  Lihat Transkip Observasi Nomor 01/02-IV/2018 pada lampiran skripsi ini 
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Ngabar. Karena itu, peneliti akan memfokuskan tentang analisa Peran 

gurudalam pembiasaan beribadah siswa kelas 1 di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo. 

C. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian 

ini. Namun karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi kerancauan 

dalam penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan lain 

sebagainya, maka perlu adanya batasan masalah.  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah “peran guru dalam 

pembiasaan beribadah siswa kelas 1 MI Mamnbaul Huda Ngabar Ponorogo”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, selanjutnya 

peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanaperan guru sebagai pembimbingdalam pembiasaan shalat 

wajibbagi siswa kelas 1 MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo ? 

2. Bagaimana peran guru sebagai motivator dalampembiasaan shalat 

wajib bagi siswa kelas 1 MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo ?  

3. Bagaimana peran guru sebagai teladan dalampembiasaan shalat wajib 

bagi siswa kelas 1 MI Mambaul Huda NgabarPonorogo? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti 

ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
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1. Menjelaskan peran guru sebagai pembimbing dalampembiasaan 

beribadahshalatwajib siswa kelas 1 di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo. 

2. Menjelaskan peran guru sebagai motivator dalampembiasaan 

beribadah shalatwajibsiswa kelas 1 di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo. 

3. Menjelaskan peran guru sebagai teladan dalam pembiasaan 

beribadahshalatwajib siswa kelas 1 di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan berguna 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan 

pemikiran pembaca pada umunya dan khususnya bagi pendidikan, 

terutama dalam mengatasi permasalahan anak pada usia permulaan 

sekolah dasar yang masih belum dapat membiasaakan shalat 

berjamaah, serta solusi-solusi apa yang harus digunakan guru untuk 

mengatasi masalah tersebut di MI MAMBAUL HUDA NGABAR 

PONOROGO 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi lembaga sekolah 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

analisa tentang mengoptimalkan kebiasaan beribadah siswa 

sehingga dapat mengatasi segala permasalahan tentang pembiasaan 

beribadah. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

bagi guru dalam melaksanakan tugasnya untuk membimbing dan 

mendidik anak didiknya 

c. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-

peneliti yang akan datang. 

G. SistematikaPembahasan 

Sistematika pembahasan disini dimaksudkan untuk mempermudah 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada didalamnya. Secara garis 

besar, dalam pembahsan ini terbagi menjadi beberapa bab. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I : Merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian, 

yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan. 
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BAB II Merupakan kajianteori dan telaah pustaka, ditulis untuk 

memperkuat suatu judul penelitian, dengan adanya landasan teori 

maka antara data dengan teori akan saling melengkapi dan 

menguatkan. 

BAB III Merupakan metodepenelitian yang 

meliputipendekatandanjenispenelitian yang dipakaidan temuan 

penelitian yang meliputi gambaranlokasipenelitian, data dansumber 

data, prosedurpengumpulan data, teknikanalisis data, 

pengecekandanjugatahapan-tahapanpenelitian. 

BAB IV Merupakandeskripsiataugambaranumum lokasi penelitian, 

deskripsi data ditulis untuk melanjutkan judul penelitian dimana 

peneliti mengambil judul ditempat tersebut. 

BAB V Merupakankegiatananalisis data yang 

diperolehpenelitisaatkegiatanobservasi. 

BAB VI Merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. 

Adapun rujukan penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu : 

dalam skripsi yang ditulis oleh Umiyati tahun 2015 Mahasiswa IAIN 

Purwokerto yang berjudul “ Strategi Pembiasaan Shalat Berjama’ah Pada 

Siswa di Mi Ma’arif NU 01 Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas 

Kabupaten Banyumas”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu strategi yang 

dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan shalat berjamah berhasil, pada 

hal tersebut ditunjukkan pada adanya pelaksanaan shalat dzuhur 

berjama’ah secara kontinyu, strategi yang dilakukan oleh para guru yaitu 

dengan mengawasi kegiatan shalat berjamaah dan keliling di setiap kelas 

dan sekitar gedung untuk memastikan jika ada anak yamg tidak ikut 

melaksanakan shalat berjama’ah, dan juga pemberian sanksi kepada siswa 

yang tidak mengikuti shalat berjama’ah.  

Dalam skripsi yang ditulis oleh Agrina Iswara Rumaisha Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, NIM: 12410273, dengan judul: Peran Guru PAI dalam 

Mengefektifkan penggunaan kartu shalat sebagai upaya pembiasaan 
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kesadaran beribadah di MAN Tempel Sleman Yogyakarta. Hasil 

penelitiandalam rangka membina kesadaran beribadah MAN Tempel 

Sleman Yogyakarta menggunakan kartushalat, yang di isi siswa setiap 

akan shalat jama’ah dhuhur dan dimasukkan ke buku presensi dan guru 

piket dengan bantuan OSIS mengawasi dan merekap hasil pengumpulan 

kartu shalat. 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fajar Sidiq Nur Firmansyah 

mahasiswa IAIN  PONOROGO Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan PAI. Dengan judul: Pembiasaan Shalat Berjamaah sebagai budaya 

sekolah di SMP 4 Ponorogo. Dengan Hasil Penelitian: untuk pembiasaan 

peserta didik di SMP 4 Ponorogo dalam menjalankan shalat Fardhu dapat 

direalisasikan dengan cara mengadakan kegiatan rutin shalat berjama’ah 

dhuhur di masjid, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, apabila ada 

murid yang tidak mengikuti kegiatan tersebut maka akan diberi sanksi 

yaitu, menulis kembali surat dalam Al-Qur’an sebanyak 7 kali. 

Adapun perbedaannya bahwa penelitian kali ini ingin mengetahui 

tentang peran guru dalam mengoptimalkan pembiasaan sholat wajib bagi 

siswa kelas 1 MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo melalui latihan praktek 

sholat berjamaah. 
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B. Kajian Teori 

A. PeranGuru 

1. Pengertian Guru 

Secara etimologi istilah guru berasal dari bahasa India yang 

artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. 

Dalam bahasa arab, guru dikenal dengan al-mu’min atau al-ustadz 

yang bertugas memberikan ilmu dalam majlis ta’lim (tenpat 

memperoleh ilmu). Dengan demikian al mu’alim atau al-ustadz, 

dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang yang mempunyai 

tugas untuk membangun aspek spriritual manusia.  

Dalam keseluruhan proses prndidikan, khusunya pendidikan di 

sekolah, guru memegang peranan paling utama. Perilaku guru 

dalam proses pendidikan merupakan faktor penentu bagi 

pembinanaan dan pengembangan kepribadian siswa. Menurut 

Suparlan dalam bukunya, guru adalah seorang yang memiliki tugas 

sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar atau 

mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, 

melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh 

pemerintah maupun oleh masyarakat swasta. Dengan demikian 

guru tidak hanya dikenal scara formal sebagai pendidik, pengajar, 

pelatih dan pembimbing, tetapi juga sebagai social agen hired by 

society to help facilitate membersof society who attend scholls  

(cooper, clasroom teaching, skills)atau agen sosial yang diminta 



20 

 

 

 

oleh masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga 

masyarakat yang akan dan sedang berada dibangku sekolah.12 

Sosok guru adalah orang yang identik dengan pihak yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab membentuk karakter generasi 

bangsa. Di tangan para gurulah tunas-tunas bangsa ini terbentuk 

sikap dan moralitasnya sehingga mampun memberikan yang 

terbaik untuk anak negeri ini di masa datang. Guru berjuang 

dengan fisik maupun non fisik.13 

Jadi guru adalah sosok yang sangat berperan penting dalam 

proses pembelajaran sebagai uapaya dalam mencerdaskan anak 

bangsa.Guru memiliki peran yang sangat sentral, perilaku guru 

dalam proses pendidikan akan memberikan pengaruh yang kuat 

bagi pembinaan perilaku dan kepribadian siswa.14 

2. Peran Guru 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, khusunya pendidikan di 

sekolah, guru memegang peranan paling sentral. Oleh karena itu, 

perilaku guru hendaknya dapat dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam proses dan 

hasil pendidikan. Disekolah ia berperan sebagai perancang 

pengajaran, pengelola pengajaran, penilai hasil pembelajaran, 

pengaruh pembelajaran, dan sebagai pembimbing siswa.  

                                                             
12Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta : Hikayat Publishing,2005), 11-12 

13Isjoni, Guru Sebagai Motivator Perubahan ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 ), 3 
14Mohamad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi dari Guru, untuk Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 191 
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Menurut Ahmad Susanto dalam bukunya, guru sebagai ujung 

tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang 

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kepiawaian dan 

kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar 

di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai 

membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada 

beberapa hal yang membentuk kewibawaan guru, antara lain 

penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai 

dengan situasi dan kondidi siswa, hubungan antar siswa-individu 

baik dengan siswa maupun antar sesama guru.15 

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, 

atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Semua 

peranan yang diharapkan dari guru seperti diuraikan di bawah ini. 

1. Guru Sebagai Korektor  

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai 

yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda 

ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. 

Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki dan 

mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum anak didik 

masuk sekolah. Latar belakang kehidupan anak didik yang 

berbeda-beda sesuai dengan sosio-kultural masyarakat dimana 

anak tinggal akan mewarnai kehidupannya. Semua nilai yang 

                                                             
15Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), 92 
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baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus 

disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Sebab tidak jarang 

diluar sekolah anak didik justru lebih banyak melakukan 

pelanggaran terhadap norma-norma susila, moral, sosial dan 

agamanya. 

2. Guru Sebagai Motivator 

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak 

didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya 

memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif 

yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun 

prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak sebagai 

motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada 

di antara anak didik yang malas belajar dan sebagainya. 

Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan 

kebutuhan anak didik. 

3. Guru Sebagai Pembimbing 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan 

yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya 

bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu.Peranan guru 

yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah 

disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peranan ini 

harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru disekolah 

adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa 
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susila yang cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan 

mengalami kesulitan dalam mengahadapi perkembangan 

dirinya. Kurang mampuan anak didik menyebabkan lebih 

banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin dewasa, 

ketergantungan anak didik semakin berkurang.Jadi, 

bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan 

pada saat anak didik belum maupun berdiri sendiri (mandiri). 

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran 

dapat anak didik pahami. Apalagi anak didik yang memiliki 

intelegensi yang sedang. Untuk bahan pelajaran yang sukar 

dipahami anak didik, guru harus berusaha dengan 

membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan 

secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan 

dengan pemahaman anak didik. Tujuan pengajaran pun dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien. 

Guru sebagai pembimbing memerlukan kompetensi yang 

tinggi untuk melaksanakan empat hal brikut : 

Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan 

mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Kedua, guru 

harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran 

dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan 

kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka 

harus terlibat secara psikologis. Ketiga, guru harus memaknai 
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kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang paling 

sukar tetapi penting, karena guru harus memberikan kehidupan 

dan arti terhadap kegiatan belajar peserta didik. Keempat, guru 

harus melaksanakan penilaian. Kegiatan penilaian harus 

dilakukan oleh guru terhadap kegiatan pembelajaran, yang 

hasilnya sangat bermanfaat terutama untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran. 16 

4. Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator 

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang cukup untuk media pendidikan, karena 

media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar. memiliih dan 

menggunakan media pendidikan harus sesuai dengan tujuan, 

materi, metode, evaluasi, dan kemampuan guru serta minat dan 

kemampuan siswa. 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan 

sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang 

pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar mengajar, baik 

yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat 

kabar.17 

 

                                                             
16 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam interakdi edukatif, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010 ), 43-46 

17Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010) 64 
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5. Guru Sebagai Evaluator 

Kalau kita perhatikan dunia pendidikan, akan kita ketahui 

bahwa setiap jenisn pendidikan atau bentuk pendidikan pada 

waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan orang 

selalu mengadakan evaluasi, artinya pada waktu-waktu tertentu 

selama satu periode pendidikan. 

Demikian pula dalam satu kali proses belajar mengajar guru 

hendaknya menjasi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

dirumuskan itu tercapai dan apakah materi yang diajarkan 

sudah tepat.18 

6. Guru Sebagai Teladan 

Guru adalah model mental yang hidup bagi siswa. Kita 

ingat pameo guru, sebagai digugu lan ditiru (ditaati dan ditiru), 

guru adalah uswah hasanah(teladan yang baik). Sandangan ini 

memang cukup berat bagi guru, tetapi tak terelakkan, apalagi 

pada tingkat pendidikan dasar. Alhasil seringkali siswa-siswa 

pemula (novice learner) tersebut memandang apa saja yang 

dikatakan gurunya sebagai yang benar, peran guru yaitu sentral, 

sehingga sekali guru membuat kesalahan maka akan lama 

dikenang siswa. 

                                                             
18 Moh.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1995),11 
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Metode keteladanan adalah metode dengan cara kita 

melihat dari seorang figur yang patut untuk diteladani. 

keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik 

buruknya anak. Jika pendidik dapat dipercaya, berakhlak mulia, 

berani, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan agama, maka si anak akan tumbuh dalam 

kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, berani, dan 

menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan 

agama.19 

Kualitas dan kekuatan dari teladan seorang guru berkaitan 

erat dengan karakter dan efektivitas guru. Agar efektif sebagai 

teladan, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan oleh guru. 

1) Sikap dasar, yaitu sikap psikologis guru dalam 

menyelesaikan masalah yang penting dan berdampak 

kepada kesuksesan, kegagalan, pembelajaran, kecakapan 

manusiawi, cinta, kebenaran dan sebagainya. 

2) Kecakapan berbicara, termasuk penggunaan intonasi dan 

pemilihan kata yang tepat. 

3) Pakaian, menampilkan ciri kepribadian, 

4) Gaya hidup. Guru yang baik bukan guru yang suka 

pamer kekayaan, pamer kesuksesan, dan terkesan 

konsumeristik. 

                                                             
19Novi Mulyani, Dasar- Dasar Pendidikan Anak Usia Dini ( Yogyakarta: Kalimedia, 

2016 ), 144-145 
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5) Sikap terhadap pengalaman dan kesalahan, baik yang 

dilakukan diri sendiri maupun orang lain.20 

B. Metode Pembiasaan 

1. Pengertian Pembiasaan 

Menciptakan budaya religius di lembaga pendidikan 

merupakan budaya yang tercipta dari pembiasaan suasana religius 

yang berlangsung lama dan terus menerus bahkan sampai muncul 

kesadaran dari semua anggota lembaga pendidikan untuk 

melakukan nilai religius itu.  

Pengertian Pembiasaan Secara etimologi, pembiasaan asal 

katanya adalah “biasa”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

“biasa” adalah lazim atau umum seperti sedia kala. Sudah 

merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. 

Dengan adanya prefiks “fe” dan sufiks “an” menunjukkan arti 

proses. Sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses 

membuat sesuatu/seseorang menjadi terbiasa.21 

Sedangkan pengertian pembiasaan menurut Armai Arif dalam 

bukunya Novi Mulyani adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

membiasakan anak berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

tuntunan ajaran agama Islam. 

                                                             
20Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), 191-192 
21Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: 

CiputatPress,2002),110.  
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Metode pembiasaan hendaknya diterapkan pada peserta didik 

sedini mungkin, sebab ia memiliki daya ingat kuat dan sikap yang 

belum matang, sehingga mudah mengikuti, meniru dan 

membiasakan aktivitasnya dalam kehidupan harian. Dengan 

demikian, metode pengajaran pembiasaan ini merupakan cara 

efektif dan efisien dalam menanamkan kompetensi kognitif, afektif 

dan psikomotorik peserta didik dengan sendirinya.22 

Menurut Aristoteles, keutamaan hidup di dapat bukan pertama-

tama melaui pengetahuan, melainkan melalui habitus, yaitu 

kebiasaan melakukan yang baik. Karena kebiasaan itu menciptakan 

struktur hidup sehingga memudahkan seseorang untuk bertindak. 

Melalui habitus, orang tak perlu susah payah bernalar, mengambil 

jarak atau memberi makna setiap kali hendak bertindak.23 

Dalam hal ini pembiasaan masuk dalam teori behaviorisme, 

menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang 

dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku 

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

                                                             
22Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), 60 
23Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter ( Wawasan, Strategi, dan Langkah 

Praktis) (Jakarta:Erlangga,2011),58. 
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respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat 

menunjukkan perubahan tingkah lakunya.24 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

pembiasaan adalah metode dengan cara penanaman kebiasaan, 

kebiasaan adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi 

tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang 

dilakukannya secara berulang-ulang untuk hal yang sama, dalam 

hal ini anak dibiasakan untuk berfikir, bersikap dan bertindak 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.25 

a. Dasar dan Tujuan Pembiasaan 

Dasar pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan 

yang sangat penting, terutama bagi anak-anak. Mereka belum 

memahami apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. 

Mereka juga belum mempunyai kewajiban-kewajiban yang 

harus dikerjakan seperti pada orang dewasa. Sehingga mereka 

perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, 

dan pola pikir tertentu. Anak perlu dibiasakan pada sesuatu yang 

baik. Lalu mereka akan mengubah seluruh sifat-sifat baik 

menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan 

                                                             
24Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), 58 
25Novi Mulyani, Dasar- Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Kalimedia, 

2016 ), 143 
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itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan 

tanpa menemukan banyak kesulitan.26 

Seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu akan 

dapat melaksanakannya dengan mudah dan senang hati. Bahkan 

segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda 

sulit untuk dirubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. 

b. Tujuan Pembiasaan 

Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-

kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah 

ada. Belajar kebiasaan, selain menggunakan perintah, suri 

tauladan dan pengalaman khusus juga menggunakan hukuman 

dan ganjaran. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap 

dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan 

positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu ( 

kontekstual).27 

C. Pengertian Ibadah 

Menurut ulama tauhid mengatakan bahwa ibadah adalah meng-

Esakan Alloh SWT dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri 

serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada-Nya.  Sedangkan 

secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, menurut, mengikut, dan doa. 

Ibadah dalam arti taat diungkapkan dalam Al-Qur’an antara lain dalam 

surat QS Yasin (36):60: Bukankah Aku telah memerintahkan kepada 

                                                             
26Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997), 10. 
27  Salman Harun, Sistem Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), 367. 
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kamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan, 

sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. 

Ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi dalam tiga bentuk, 

pertama, ibadah jasmaniah-ruhaniah, yaitu perpaduan ibadah jasmani 

dan ruhani, seperti shalat dan puasa. Kedua, ibadah ruhiah dan maliah, 

yaitu perpaduan antara ibadah ruhani dan harta, seperti zakat. Ketiga, 

ibadah jasmaniah, ruhiah, dan maliah sekaligus, seperti melaksanakan 

haji. Ibadahditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ada lima macam, 

yaitu: 

Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan (ucapan lidah), seperti 

berzikir, berdoa, tahmid, dan membaca Al-qur’an. 

1. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan 

bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, jihad, 

dan tajhiz al-janazah (mengurus jenazah) 

2. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud 

perbuatannya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. 

3. Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan 

diri seperti puasa, iktikaf, dan ihram dan 

4. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan 

orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan 

membebaskan seseorang yang berutang kepadanya.28 

 

                                                             
28 Ahmad Thib Raya, et al, Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam (Jakarta:Prenada 

media, 2003), 137-139 
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D. Kedudukan Sholat dalam Ibadah 

Manusia adalah makhluk bersifat sosial yang membutuhkan orang 

lain. Hubungan antarsesama manusia dan antarsesama kelompok harus 

dikuatkan dan ditingkatkan ketingkat yang lebih baik dari aspek 

spiritualitas (ruhani) sebagai kendalinya. 

Pensyariatan sholat mengandung titik konsentrasi kehidupan yang 

baik, dimana kita dapat melihat didalamnya semangat penegakan 

keadilan, pembinaan akhlak, dan penempaan naluri (insting).29 

Ibadah merupakan tujuan penciptaan manusia, hal ini secara tegas 

telah dinyatakan Alloh dalam Al-Qur’an surat az- Zariyat, artinya 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecualai untuk beribadah 

menyembah-Ku.”(QS.51/Az-Zariyat: 56) 

Ayat ini merupakan pernyataan yang menerangkan eksistensi 

manusia di alam semesta, sekaligus menjelaskan tujuan penciptaan 

manusia tersebut. Kesadaran tersebut harus menjadi dasar baginya 

dalam melakukan pekerjaan apapun didalam hidupnya karena tujuan 

keseluruhan pekerjaannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Secara 

garis besar ibadah tersebut telah termuat dalam apa yang dikenal 

dengan rukun Islam yang lima. 

Dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh seseorang 

muslim, shalat menempati posisi yang amat penting bahkan amat 

strategis dalam kehidupan seorang muslim baik dalam posisinya 

                                                             
29Tolhah Ma’ruf, et al, Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi 

Ahlussunnah(Kediri: Lembaga Ta’lif Wannasyr, 2008), 145-146 
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sebagai hamba yang harus mengabdi kepada sang Khalik, maupun 

sebagai seorang khalifah yang harus memimpin. Ibadah sholat tersebut 

menjadi tolok ukur tegak tidaknya agama Islam dalam kehidupan 

seseorang.30 

Shalat wajib lima waktu, pembagian waktunya sehari semalam, 

oleh Allah didesain dengan pembagian yang penuh dengan nilai 

edukatif (pendidikan) dan estetis (keindahan). Dimana seorang muslim 

dilatih untuk selalu bangun pagi dalam menyambut kehadiran harinya. 

Kemudian berdoa kepada Tuhannya mengharapkan kebaikan dan 

keberkahan harinya diawal waktu. Di dalam ibadah shalat, tercakup di 

dalamnya ibadah puasa, dimana seseorang dilarang dari segala apa 

yang diperbolehkan sebelum shalat. Di dalam shalat terkandung 

beraneka ragam doa dan dzikir, dimulai dengan membaca kitab Allah 

dan diakhiri dengan mendoakan kebaikan bagi seluruh alam raya. Di 

dalam shalat juga terkandung gerakan-gerakan yang bisa membuat 

tubuh lentur dan bugar. Di dalam shalat ada penyesalan dan taubat dari 

segala kekurangan dan dosanya.  

Shalat menjadikan seluruh muslim bersaudara, menyadarkan 

bahwa semuanya adalah kawan dan mendidik kaum muslimin untuk 

menjadikan masjid yang merupakan central ketuhanan, sebagai bagian 

yang menyatu dengan masyarakat mukmin.  

                                                             
30 Jefry Noer, Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bermoral Melalui 

Sholat yang Benar (Jakarta:Kencana, 2006) 34-35. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan shalat dalam ibadah 

sangatlah penting dan menjadi satu-satunya ibadah yang menjadi tolak 

ukur keberimanan seorang mukmin. Shalat merupakan tiang agama 

yang menjadi pondasi dan kekuatan umat islam.31 

E. Pengertian Shalat 

Shalat menurut arti bahasa adalah doa, sedangkan menurut 

terminologi syara’ adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.32 

Shalat diwajibkan kepada setiap muslim yang balig, dan berakal, 

kecuali yang sedang haid dan nifas, Shalat merupakan ibadah yang 

terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dari sudut pandang ini, ia 

bagaikan sebuah pedoman khusus yang mendidik manusia untuk 

mampu memahami bahwa rutinitas yang selalu ia lakukan sebanyak 

lima kali setiap hari itu, membuat ikatan antara dirinya dengan 

Tuhannya kebih kuat daripada ikatannya dengan segala apapun yang 

ada, menyadarkan dirinya bahwa ketuhanan-Nya adalah bergerak 

dalam dirinya meskipun sekecil buah dzarrah adalah merupakan atas 

kehendak-Nya.33 

Ia disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada 

penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan 

kebutuhan diri kepada Alloh SWT. Diantara rukun-rukun dalam shalat 

                                                             
31Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),127 
32 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Ibadah 

(Jakarta: Sinar Grafika Offset,2009) 145 

33 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),116 
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yaitu, (1) Niat shalat, (2) Takbiratul Ihram, (3) Berdiri bagi yang 

mampu, (4) Membaca fatihah setiap rokaat, (5) Ruku’, (6) I’tidal, (7) 

Sujud dua kali, (8) Duduk diantara kedua sujud, (9) Tuma’ninah dalam 

ruku’, dua sujud, duduk diantara dua sujud dan I’tidal, (10) Tasyahud 

akhir, (11) Membaca sholawat kepada Nabi, (12) Duduk karena 

melakukan tasyahud dan sholawat salam, (13) Salam yang pertama, 

(14) Tertib.34 

Dari semua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa shalat 

adalah sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam yang merupakan  salah satu kewajiban yang 

disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman.35 

F. Macam-macam Shalat 

Dilihat dari hukum melaksanakannya, pada garis besarnya shalat 

dibagi menjadi dua, yaitu shalat fardlu yaitu shalat lima waktu, dan 

shalat sunnah, seperti shalat dua hari raya, shalat rawatib dan lainya. 

Di sini akan membahas tentang shalat fardhu, shalat yang difardhukan 

terdiri dari lima shalat pada waktu yang telah ditentukan dalam sehari 

semalam, yaitu shalat shubuh, zhuhur, ‘ashar, maghrib, dan ‘isya’. 

Shalat fardhu atau disebut juga shalat wajib, yaitu shalat yang 

harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Artinya jika dikerjakan 

                                                             
34Tolhah Ma’ruf, et al, Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi 

Ahlussunnah(Kediri: Lembaga Ta’lif Wannasyr, 2008), 49 

35 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),115 
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mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Shalat fardlu 

yang diwajibkan Alloh dalam sehari semalam ada lima, yaitu, 

1. Shalat Subuh 

Shalat subuh terdiri dari dua rakaat. Waktu melaksanakan shalat 

subuh ialah mulai dari terbitnya fajar sidiq sampai terbitnya 

matahari.  

2. Shalat Zuhur 

Shalat Zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu shalat Zuhur dapat 

dilakukan antara waktu setelah tergelincirnya matahari sampai 

bayangan sesuatu benda sama panjang dengan bendanya. 

3. Shalat Ashar 

Shalat Ashar juga disebut shalat Wusta. Shalat Ashar dapat 

dilakukan mulai dari berakhirnya waktu shalat Zuhur hingga 

sebelum terbenamnya matahari. 

4. Shalat Maghrib 

Waktu shalat Maghrib sangat pendek dimulai dari terbenamnya 

matahari sampai hilangnya warna kemerah-merahan di ufuk barat. 

5. Shalat Isya’ 

Waktu shalat Isya’ dimulai dari hilangnya warna kemerah-

merahan di ufuk barat hingga terbitnya fajar sadiq.36 

                                                             
36 Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Panduan Lengkap Sholat (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2007), 181 
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Dari pernyataan di tas dapat disimpulkan bahwa Shalat yang 

difardhukan terdiri dari lima shalat pada waktu yang telah ditentukan dalam 

sehari semalam, yaitu shalat shubuh, zhuhur, ‘ashar, maghrib, dan ‘isya’. 

Shalat Fardlu atau disebut juga shalat wajib, yaitu shalat yang harus 

dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin.37 

G. Shalat Jama’ah 

Shalat Jama’ah adalah hubungan dan ikatan dalam shalat antara 

imam dan ma’mum. Pelaksanaan shalat Jama’ah dapat dilakukan 

dengan dua cara, sendiri dan secara jamaah. Khusus untuk shalat wajib 

melaksanakannya secara berjamaah lebih utama. Rasululloh SAW 

telah bersabda:”Shalat jama’ah lebih utama dari pada shalat sendiri, 

yaitu dengan pahala dua puluh tujuh kali tingkatan.” (HR. al-Bukhari). 

38 

Hikmah yang terkandung dalam shalat Jama’ah adalah menjalin 

ikatan persaudaraan, merajut benang kasih sayang dan memperkokoh 

barisan antara muslim tanpa membeda-bedakan status sosial mereka, 

dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung 

didalamnya.Ada beberapa syarat bagi seorang imam yaitu : 

1. Islam, shalat tidak sah dengan imam seorang kafir. Jika dia orang 

fasiq atau mubtadi’ (pelaku bid’ah), maka diperbolehkan shalat di 

belakangnya, meskipun hukumnya makruh. 

                                                             
37 Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Panduan Lengkap Sholat (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2007),190 
38 Jefry Noer, PembinaanSumber Daya Manusia Berkualitas dan Bermoral Melalui 

Sholat yang Benar (Jakarta:Kencana, 2006), 123. 
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2. Suci dari hadast dan najis. Orang yang berhadats atau terkena 

najis tidak sah menjadi imam. Jika dia lupa bahwa ia sedang 

berhadats dan menjadi imam serta hal itu tidak diketahui oleh 

makmumnya hingga shalatnya selesai, maka shalatnya makmum 

sah dan shalatnya imam batal. 

3. Mampu melafalkan huruf sebagaimana mestinya. Tidak sah shalat 

berjama’ah yang imamnya tidak mampu melafalkan huruf secara 

benar, seperti orang yang merubah bunyi. Begitu pun sang imam 

harus berusaha semaksimal mungkin untuk melafalkannya dengan 

benar. 

4. Baligh. Tidak sah hukumnya seorang dewasa shalat dibelakang 

imam yang masih kanak-kanak dalam shalat fardhu dan 

diperbolehkan dalam shalat sunnah. 

5. Berakal. Tidak sah shalat di belakang imam seorang yang gila jika 

dia belum sembuh.  

6. Laki-laki tulen. Tidak sah shalat seorang laki-laki dengan imam 

seorang perempuan atau banci, baik dalam shalat fardhu maupun 

shalat sunnah. 

7. Imamnya bukan masbuq (yang tertinggal dalam shalat 

berjama’ah). Kecuali menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 

menurut mereka sah mengikuti imam dari jama’ah yang masbuq 

setelah imam sebelumnya salam, kecuali dalam shalat jum’at. 
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8. Membaguskan bacaan pada bacaan wajib yang tidak sah shalat 

kecuali dengan membacanya. Wajibnya bagus bacaan tersebut 

adalah jika makmumnya adalah orang yang bagus bacaannya 

pula.39 

Syarat-syarat menjadi ma’mum : 

1. Niat berjama’ah 

2. Tidak mendahului tempat imam 

3. Mengetahui gerakan imam 

4. Berkumpul dalam satu tempat 

5. Tidak terjadi Fuhsy al-mukhalafah (ketidakserasian yang 

sangat mencolok antara imam dan ma’mum)40 

H. Upaya Guru dalam Membiasakan Beribadah 

Dalam rangka membantu remaja dan siswa dalam mengokohkan 

atau memantapkan keimanan dan ketakwaan, maka sekolah hendaknya 

melakukan upaya-upaya berikut. 

1. Pemimpin (kepala sekolah dan para wakilnya), guru-guru, dan 

personel sekolah lainya harus sama-sama memiliki kepedulian 

terhadap progam pendidikan agama, atau penanaman nilai-nilai 

agama di sekolah, baik melalui: (a)proses belajar mengajar di 

kelas,(b)bimbingan(pemahaman hikmah hidup 

                                                             
39Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Panduan Lengkap Sholat (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2007), 299-303 
 
40Tolhah Ma’ruf, et al, Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi 

Ahlussunnah(Kediri: Lembaga Ta’lif Wannasyr, 2008), 91-92 
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beragama/beribadah), pemberian dorongan, dan contoh atau 

teladan, baik bertutur kata, berperilaku, berpakaian, maupun 

melaksanakan ibadah),(c) pembiasaan dan mengamalkan nilai-

nilai agama. 

2. Guru agama seyogiannya memiliki kepribadian yang mantap 

(akhlaqul karimah), pemahaman dan keterampilan 

professional, serta kemampuan dalam mengemas materi 

pembelajaran, sehingga mata pelajaran agama menjadi menarik 

dan bermakna bagi anak. 

3. Guru-guru berupaya menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam 

mata pelajaran yang diajarkannya, sehingga siswa memiliki 

apresiasi yang positif terhadap nilai-nilai agama. 

4. Sekolah menyediakan sarana ibadah (masjid) sebagai 

laboratorium ruhaniah yang cukup memadai. Serta 

memfungsikannya secara maksimal. 

5. Menyelenggarakan kegiatan ektrakulikuler keruhanian, 

pesantren kilat, ceramah-ceramah keagamaan, atau diskusi 

keagamaan secara rutin. 

6. Bekerja sama dengan orangtua siswa dalam membimbing 

keimanan dan ketakwaan siswa.41 

Adapun kepada anak kecil, bagi orang tua atau para wali 

diwajibkan mengajar kepada mereka bagaimana tatacara shalat yang 

                                                             
41 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam. (Jakarta: Amzah, 2016), 169-
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benar, kemudian mereka harus diperintah yntuk menunaikan apabila 

telah menginjak usia 7 tahun, dengan tujuan untuk mendidik dan 

membiasakan mereka. Lalu setelah itu, mereka berhak untuk dipukul 

apabila telah berusia sepuluh tahun tapi ternyata masih tidak mau 

mengerjakan shalat, begitu pula terhadap anak perempuan. 

Tujuan dari itu semua, adalah agar mereka terbiasa untuk 

menunaikan kewajiban shalat dan tidak merasa asing dengan ibadah 

yang namanya shalat, agar mereka belajar terhadap sesuatu yang baik 

bagi dirinya, memahami terhadap sesuatu yang membawa bencana 

terhadap dirinya (apabila meninggalkan shalat), sehingga tatkala telah 

menginjak telah menginjak usia baligh, tidak butuh lagi kesulitan 

belajar, karena memang sudah terbiasa dan terlatih.42 

Bagi anak-anak remaja atau yang masih belum terbebani taklif 

agama, mereka tetaplah harus dilatih untuk senantiasa men-dawamkan 

(melanggengkan dalam mengerjakannya) shalat lima waktu 

sebagaimana orang dewasa. Meskipun itu hanya berfungsi sebagai 

sarana pelatihan atau pembiasaan-pembiasaan yang positif yang 

dilakukan oleh seorang anak, agar kelak ketika dewasa dalam hal ini 

aqil-baligh telah terbiasa mengerjakan shalat lima waktu. 

Sehingga tidak menjadikannya bermalas-malasan di dalam 

mengerjakan syari’at agama Islam terutama ibadah shalatnya.43 

                                                             
42Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),116 
43 Chairil Mustafidz, Kaifiat Sholat Nabi (Yogyakarta: UII Press,2011), 44-45 
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BAB III 

METODE PENELTIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati atau tradisi tetentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamentalbergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam 

peristilahnya.44 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus yang merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti 

menyelidiki secara cermat suatu progam, peristiwa, aktivitas, proses, 

atau sekelompok individu. Studi kasus memberikan akses atau peluang 

yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, 

intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. 45 

 

                                                             
44Lexy Meleong, MetodologiPenelitianKualitatif (Bandung : PT RemajaRosda 

Karya,2009),4 
45Burhan Buingin, Analisis Data PenelitianKualitatif,(Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada,2010),22 
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2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.  Maka dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, yaitu peneliti sebagai pengumpul data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.46 

3. Lokasi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo, letak sekolah ini dekat pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar, tepatnya pada kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti 

tertarik disini karena peneliti ingin mengetahui peran guru dalam 

mengoptimalkan pembiasaan beribadah shalat wajib siswa kelas 1 di 

lembaga tersebut. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini subyek yang dilakukan oleh penelitian yaitu 

kepala madrasah, guru agama dan guru yang bersangkutan di MI Mambaul 

Huda Ngabar Ponorogo. Menurut Lofland dan  Lofland sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.Berkaitan dengan hal itu 

                                                             
46LexyMeleong, MetodologiPenelitianKualitatif( Bandung : PT RemajaRosdaKarya. 
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pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis,foto, dan statistik.47 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling stategi 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara.Terdapat empat macam pengumpulan 

data dalam penelitian kualitatif yaitu:observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 48 

1. Observasi 

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian 

ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai 

fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang 

lain. Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus 

terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud 

menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.49 

                                                             
47LexyMeleong, MetodologiPenelitianKualitatif( Bandung : PT RemajaRosdaKarya, 

2009),157 
48Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan  R&D ( Bandung : Alfabeta, 

2013), 224-225 

 
49Emzir, MetodologiPenelitianKualitatif( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2010) 37-38 
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Observasi pada penelitian ini dilakukan di sekolah dengan 

maksud untuk melihat aktifitas saat praktek sholat berjamaah 

berlangsung.Hasil Observasi dalam penelitian ini dicatat dalam 

catatan lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Penulis 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan 

data dilapangan. Pada waktu dilapangan penulis membuat catatan 

setelah itu menyusun catatan lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatatat atau 

merekam jawaban-jawaban responden. Agar wawancara dapat 

dijadikan teknik pengumpul data yang efektif, hendaknya disusun 

terlebih dahulu panduan wawancara sehingga pertanyaan yang 

diajukan menjadi terarah, dan setiap jawaban atau informasi yang 

diberikan oleh responden segera dicatat.50 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

mendalam dan terstruktur arinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan fokus masalah. Dalam hal 

ini peneliti melakukan wawancara dengan guru siswa kelas satu 

dan juga kepala sekolah untuk mengetahui tentang cara 

mengoptimalkan kebiasaan beribadah siswa kelas satu. 
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Hasil wawancara informan tersebut ditulis lengkap dengan 

kode-kode dalam transkip wawancara. Tulisan lengkap dari 

wawancara ini dinamakan transkip wawancara. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui 

dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya 

merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang 

atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan 

berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang 

sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan 

untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki.51 

Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh 

data tertulis tentang proses kegiatan  latihan praktek sholat 

berjamaah yang dilakukan di masjid sekolah, teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk 

mendapatkan data berupa, sejarah berdirinya MI Mambaul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, letak geografis, visi misi 

sekolah, struktur organisasi, sarana dan prasarana. 
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6. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpulkan, maka langkah berikutnya adalah 

pengolahan data. Analisa data dalam kasus ini menggunakanan alisis data 

kulalitatif, maka dalam analisis data dilakukan secarat erus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah  jenuh. Di dalam melakukan 

analisis data peneliti mengacu kepada teknik milik Miles dan Huberman  

yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(conclusion drawing verivication).52 Adapun angkah-langkah dalam 

menganalisis data yaitu : 

a. Reduksi data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian“ data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data antisipasi 

terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti ( seiring tanpa kesadaran 

penuh ) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, 

pendekatan pengumpulan data untukdipilih. 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu 

caradimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.53 

                                                             
52Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif  Kuantitatif  Dan R&D (Bandung:Alfabeta, 

2015), 246 

 
53Emzir, MetodologiPenelitianKualitatif( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2010) 129-

130 
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b. Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca 

dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu sajiannya harus tertata secara 

apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan 

mencakup pula reduksi data.54 

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan 

verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, 

alurkausal, dan proporsi-proporsi. Dalam pengertian ini, analisis data 

kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang secara terus-

menerus.55 

 

 

Gambar 1.1 Teknik analisis milik Milles dan Huberman. 

                                                             
54Basrowi Suwandi, Memahami Penelitan Kualitataif(Jakarta:Rineka Cipta,2008),210 
55Basrowi Suwandi, Memahami Penelitan Kualitataif(Jakarta:Rineka Cipta,2008),133-

135 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas), dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan tekun. 

ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menekuni cirri-ciri 

dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari. 

8. Tahapan-tahapan penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap pra lapangan. 

Yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menilai keadaan lapangan, memilih dan 
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memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok 

permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini 

meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisi data 

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan lapangan. 

Dalam tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian untuk selanjutnya 

penulis segera melakukan analisis data dengan cara distributif dan 

dipaparkan dalam bentuk naratif. 

4. Tahap penelitian hasil laporan penelitian. 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan di atas  

dilaksanakan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Diskripsi Data Umum 

1. Gambaran Umum Lokasi penelitian 

a. Latar Belakang Berdirinya MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo 

KH. Muhammad Thoyib (bapak kandung dari KH. Ahmad 

Thoyib, KH. Ibrahim Thoyib, KH. Ishak Thoyib) selalu 

prihatin dengan kondisi masyarakat desa Ngabar saat itu, yaitu 

masyarakat yang jauh dari agama. Kebiasaan mereka berjudi, 

mabuk-mabukkan, minuman candu dan memelihara 

gemblakan. 

Untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak ini 

salah satunya adalah dengan jalan menyelenggarakan 

pendidikan agama bagi anak-anak desa Ngabar. 

Didirikanlah di rumahnya sebuah Langgar tempat mengajar 

baca Al-Qur’an, shalat dan ilmu-ilmu dasar agama Islam dan 

tempat pelaksanaan shalat berjamaah terutama shalat maghrib, 

isya’, dan subuh. Setelah putra lelaki tertuanya, Ahmad Thoyib 

di pandang mampu membantu mengajar maka pendidikan 

Langgar ini ditingkatkan menjadi “Madrasah Diniyah” 

masuknya tetap malam hari dengan mengajak Langgar Lor 
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yang diasuh oleh K. Imam Bukhori bapak dari KH. Imam 

Badri, untuk bergabung di madrasah ini. 

Maka pada tahun 1946 telah resmi berdiri Madrasah 

Diniyah yang lazim mereka sebut Sekolah Arab di desa Ngabar 

yang dikepalai oleh KH. Ahmad Thoyib. Setelah berjalan 2 

tahun waktu masuk dirubah pada sore hari dan bergabung 

dengan koordinator madrasah. Madrasah Bustanul Ulum Al-

Islamiyah disingkat dengan BUI berpusat di Madrasah 

Tegalsari-Jetis-Ponorogo. Hingga akhirnya saat ini berubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Islamiyah atau 

lebih dikenal dengan nama MI Mamba’ul Huda Ngabar yang 

masuk pagi hari. 

Madrasah IbtidaiyahMamba’ul Huda NgabarSimanberdiri 

di tengahmasyarakatpedesaandanagamis. Mata 

pencaharianmasyarakatpadaumumnyapadabidangPertaniandan

Wiraswasta. Sebagianbesaranggotamasyarakatmenjalankan 

agama secarabaik. Motivasidankeinginan orang 

tuamenyekolahkanputra-putrinya di madrasah ini relatif 

lebihtinggi, dikarenakan rata-rata 

pendidikanorangtuadenganlatarbelakangagamis. 

Madrasah IbtidaiyahMamba’ul Huda 

NgabarSimanterusberupayaberbenahdiriuntukmampuberprestas

ibaikakademikmaupun non akademik yang 
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cukupbaikpadatingkatkecamatan. 

Dimanahalinitelahdisadariolehsemuawarga Madrasah 

akandapatdiperolehdengankerjakerasdankontinyusertadukunga

nsemua stakeholder. Jumlah guru dankualifikasinya yang 

beranjakkearahmemadaimenjadi modal 

utamauntukmeningkatkanmotivasidanetoskerja yang tinggi, 

selaindukungan dana yang sangatkurang. 

b. Keadaan siswa dan guru MI Mambaul Huda Ngabar 

Jumlah siswa keseluruham di MI Mambaul Huda Ngabar 

382 siswa dan jumlah guru sebanyak 32 guru. Yang terdiri dari 

kelas 1 berjumlah 82, kelas II 54 siswa, kelas III 45 siswa, 

kelas IV 71 siswa, kelas V 72 siswa dan kelas VI 58 siswa. 

Dari jumlah tersebut ada yang berasal dari kota Ponorogo dan 

dari luar Ponorogo. 

c. Sarana dan prasarana MI Mambaul Huda Ngabar 

Sarana dan prasarana merupakan komponen utama dalam 

sebuah lembaga pendidikan, karena komponen ini menentukan 

keberhasilan pendidikan itu sendiri. 

Sarana dan prasarana di MI Mambaul Huda antara lain: 

ruang guru, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang 

perpustakaan, laboratorium IPA, ruang komputer, tempat 

ibadah, UKS, kamar mandi guru, kamar mandi siswa, gudang, 

ruang sirkulasi/ selasar, dan tempat olahraga. 
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2. Profil MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo 

Tahun1946 telah resmi berdiri Madrasah Diniyah yang lazim 

mereka sebut Sekolah Arab di desa Ngabar yang dikepalai oleh KH. 

Ahmad Thoyib. Setelah berjalan 2 tahun waktu masuk dirubah pada 

sore hari dan bergabung dengan koordinator madrasah. Madrasah 

Bustanul Ulum Al-Islamiyah disingkat dengan BUI berpusat di 

Madrasah Tegalsari-Jetis-Ponorogo. Hingga akhirnya saat ini berubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Islamiyah atau lebih 

dikenal dengan nama MI Mamba’ul Huda Ngabar yang masuk pagi 

hari. 

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Ngabar Siman beralamatkan 

di Jalan Sunan Kalijaga no 9, Desa Ngabar, Kecamatan Siman, 

Kabupaten Ponorogo yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1946. 

MI ini telah Terakreditasi A yang telah ditetapkan pada tanggal 25 

Oktober 2016, kurikulum yang dipakai adalah KTSP dan K13. Pada 

samapi sekarang dikepalai oleh ustadz M. Ali Syahadat, S.Ag 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo 

a. Visi 

Menjadi lembaga pendidikan dasar Islam yang unggul dan 

berjiwa pesantren. 
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b. Misi  

1) Membentuk generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah dan 

kebebasan. 

2) Membentuk generasi yang bertaqwa, beramal sholeh, 

berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, 

berfikiran bebas, berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, 

agar anak didik dapat berkembang secara optimal, sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

4) Mengembangkan kemampuan dasar anak didik dalam 

membaca al-Qur’an, ilmu pengetahuan, bahasa arab, bahasa 

inggris, ketrampilan dan seni. 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, 

bersih dan indah.  

c. Tujuan   

1) Meningkatan kuantitas dan kualitas sikap dan praktik 

kegiatan serta amaliah keagamaan Islam warga madrasah. 

2) Meningkatan kepedulian dan kesadaran warga madrasah 

terhadap keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan 

madrasah. 
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3) Meningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana dan 

fasilitas yang mendukung peningkatan prestasi akademik 

dan non akademik. 

4) Meningkatan nilai UAM (Ujian Akhir Madrasah) 

5) Meningkatan minat, bakat, dan kemampuan siswa di bidang 

akademik dan non akademik.  

6) Meningkatan kemampuan siswa dalam Bahasa Arab dan 

Inggris serta membaca al-Qur’an. 

7) Memiliki tim olah raga minimal 3 cabang yang mampu 

menjadi finalis tingkat kecamatan dan tingkat lainya.  

8) Memiliki tim kesenian yang mampu tampil minimal pada 

acara setingkat kecamatan dan tingkat lainya.  

9) Meningkatan manajemen partisipatif  warga madrasah, 

diterapkanya manajemen pengendalian mutu madrasah, 

terjadi peningkatan animo siswa baru, dan peningkatan nilai 

akkreditasi madrasah. 

10) Mewujudkan Madrasah yang bercitra positif, yang menjadi 

pilihan Masyarakat. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar belakang Pembiasaan shalat di MI Mambaul Huda Ngabar 

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sekolah sekolah yang 

mengenalkan atau mengembangkan pendidikan umum sekaligus 

menerapkan pembelajaran keislaman. Pembelajaran keislaman tersebut 

diimplementasikan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar guna 

menccapai tujuan belajar. 

Selain proses belajar mengajar, juga dikembangkan dalam kegiatan 

diluar jam belajar untuk meningkatkan kwalitas siswa. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan disekolah harus berdasarkan nilai-nilai 

kegamaan Islam. Seperti halnya tentang progam latihan pembiasaan 

shalat pada siswa-siswi kelas 1.  

Metode pembiasaan hendaknya diterapkan pada peserta didik 

sedini mungkin, sebab ia memiliki daya ingat kuat dan sikap yang 

belum matang, sehingga mudah mengikuti, meniru dan membiasakan 

aktivitasnya dalam kehidupan harian. Dengan demikian, metode 

pengajaran pembiasaan ini merupakan cara efektif dan efisien dalam 

menanamkan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik peserta 

didik dengan sendirinya.56 

Hal ini dirasa dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan nilai-

nilai keislaman.Menurut Kepala Madrasah, beliau menjelaskan: 

“Untuk latar belakang diadakannya pembiasaan praktek shalat 

khusunya bagi siswa kelas 1 dan 2 supaya hafal bacaan shalatnya 

                                                             
56Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), 60 
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hafal gerakan shalatnya khusunya shalat wajib 5 waktu, kerena 

untuk kelas 1 dan 2 diadakan ujian praktek atau lesan tentang 

bacaan dan gerakan shalat”57 

Dari pemaparan kepala madrasah di atas juga diperkuat dengan 

penjelasanustadzah selaku guru kelas 1. Beliaumemaparkan: 

“Latar belakang diadakannya latihan shalat ini, ketika  dalam ujian 

praktek yang diadakan setiap tahun, banyak anak yang tidak bisa. 

Akhirnya diadakan latihan praktek shalat di kelas masing-masing. Namun 

saat dilaksanakan ternyata kurang efektif karena banyak yang ramai dan 

guru sangat kerepotan. Akhirnya guru-guru bersepakat untuk semua 

murid dijadikan satu di dalam masjid sehingga lebih mudah 

mengondisikan karena semua guru bekerja sama dalam mengatur anak-

anak.”58 

Berangkat dari latar belakang tersebut, secara umum banyak sekali 

kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan di MI Mambaul Huda 

Ngabar Ponorogo. Seperti berjabat tangan sebelum masuk sekolah, 

berdoa dan menghafalkan Asmaul Husna bersama-sama, shalat dhuha 

berjama’ah, membaca Al-Qur’an, dan shalat dhuhur berjama’ah. 

Dalam kegiatan keislaman yang dilaksanakan di MI Mambaul 

Huda Ngabar yang paling ditekankan yaitu kegiatan shalat 

berjama’ah. Mengapa demikian dikarenakan ada beberapa hal yang 

melatarbelakangi hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu wali kelas 

1 sebagai berikut: 

“jadi begini mas untuk latar belakang mengapa diadakannya 

shalat berjamaah yang pertama agar anak-anak itu tidak 

meninggalkan shalat dan terbiasa melaksanakan di rumah masing-

masing.”59 

                                                             
57Lihat Transkip Wawancara nomor 01/TW/04/2018 pada lampiran  skripsi ini. 
58 Lihat Transkip Wawancara nomor 06/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
59Lihat Transkip Wawancara nomor 07/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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Dari semua penjelesan di atas dapat dianalisis bahwa latar belakang 

diadakannya latihan praktek shalat wajib 5 waktu adalah supaya anak 

terbiasa dalam melakukan kegiatan ibadah yaitu shalat 5 waktu ketika di 

rumah. Dan juga sebagai kegaiatan penunjang pembelajaran dalam kegiatan 

ujian praktek yang diadakan setiap tahun guna mengetahui sejauh mana anak 

bisa mempraktekkan gerakan shalat sekaligus bacaan shalat yang baik dan 

benar. 

Dapatdisimpulkan juga bahwa kedudukan shalat dalam ibadah sangatlah 

penting dan menjadi satu-satunya ibadah yang menjadi tolak ukur 

keberimanan seorang mukmin. Shalat merupakan tiang agama yang 

menjadi pondasi dan kekuatan umat islam.60 

2. Data tentang peran guru sebagai pembimbing dalam pembiasaan 

shalat wajib di MI Mambaul Huda Ngabar 

Sosok guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab membentuk karakter generasi bangsa. 

Segala sesuatu atau perilaku yang guru lakukan maka akan diikuti oleh 

anak didik, karena guru adalah digugu lan ditiru. Seorang guru 

memiliki peranan masing-masing untuk membentuk watak dan 

karakter seorang anak.  

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang 

telah disebutkan adalah sebagai seorang pembimbing. Karena 

                                                             
60Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),127 
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kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing anak didik 

menjadi manusia dewasa susila yang cakap.61 

Di MI Mambaul Huda Ngabar ini para guru memberikan 

bimbingan berupa memberikan bimbingan secara langsung bagi anak 

yang belum bisa mempraktikkan atau melafalkan bacaan sholat. 

Memberikan arahan dan juga memperagakan apa yang diajarkan 

secara didaktis.  

Guru memiliki peran masing-masing untuk mengoptimalkan 

kegiatan praktek shalat bagi siswa kelas 1 dan 2. Salah satunya adalah 

peran guru sebagai seorang pembimbing. Seperti yang dipaparkan oleh 

Kepala Madrasah berikut:  

“Peran guru disini sangat lah baik dan harus terus ditingkatkan, 

sebagai seorang pembimbing guru harus terus mengarahkan dan 

memberikan pembelajaran yang rutin kepada anak-anak yang 

belum paham atau yang belum bisa. Pokoknya harus selalu sabar 

dan terus memberikan bimbingan.”62 

Dari pemaparan yang dikatakan oleh Kepala Madrasah , juga diperjelas 

dengan pemamaran dari guru Wali Kelas 1, sebagai berikut: 

”Sebagai seorang pembimbing kami selalu memberikan motivasi, 

memberikan nasehat dan selalu mendampingi anak-anak. Pokoknya 

tidak bosan dalam menegur dan mengingatkan anak. Karena seorang 

anak usia kelas 1 dan 2 masih senang-senangnya dalam bermain, jika 

kita tidak bisa mengendalikan anak tersebut maka kita tidak bisa 

mengarahkan dan membimbing anak sesuai dengan apa yang kita 

harapkan” 63 

Peran guru sangatlah berpengaruh dalam hal mengoptimalkan latihan 

praktek shalat bagi para siswanya. Salah satunya adalah peran guru sebagai 

                                                             
61Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam interaksi edukatif, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta,2010),43-46 
62Lihat Transkip Wawancara nomor 03/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
63 Lihat Transkip Wawancara nomor 08/TW/04/2018 pada kampiran skripsi ini. 
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seorang pembimbing yang harus terus mengarahkan dan membimbing para 

siswa agar dapat memiliki akhlak yang baik, 

Kegiatan bimbingan shalat bagi siswa kelas 1 ini diadakan setiap hari 

setelah jam pelajaran selesai, sehingga tidak mengganggu aktifitas belajar 

para siswa. Seperti yang telah dikatakan oleh ustad AS sebagai berikut : 

”Kegiatan latihan praktek shalat bagi siswa kelas 1 diadakan setiap hari 

pukul 11.00. WIB. Dan kegiatan ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 

5 tahun.” 64 

Waktu kegiatan praktek shalat bagi siswa kelas 1 ini jugadiperjelas oleh 

Wali Kelas 1, beliau memaparkan sebagai berikut:  

“Kegiatan ini dilaksanakan setelah jam pembelajaran yaitu pada pukul 

11.00 WIB. Dan sudah berjalan sejak lama.”65 

Kegiatan-kegiatan keislaman ini akan terus berlanjut guna membentuk 

siswa yang berakhlak dan taat pada perintah agamanya. Namun dalam 

mengajar siswa kelas 1 diperlukan tenaga yang ekstra dan langkah-

langkah yang tepat agar anak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh 

gurunya. Seperti yang dipaparkan oleh bapak AL mengenai langkah-

langkah awal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

”Untuk langkah-langkah awal kita berikan penjelasan tentang 
pentingnya shalat 5 waktu, kemudian dengan secara rutin kita 
adakan latihan praktek secara langsung. Untuk yang pertama kita 
ajarkan dulu tentang tata cara berwudu dan doa-doa nya, baru 
besoknya kita ajarkan tentang gerakan shalat beserta 
bacaannya.”66 

Dari pemaparan bapak Kepala Madrasah di atas juga diperkuat 

dengan pemaparan ibu N selaku wali kelas 1, sebagai berikut:  

                                                             
64 Lihat Transkip Wawancara nomor 02/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
65Lihat Transkip Wawancara nomor 07/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
66  Lihat Transkip Wawancara nomor 04/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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“Untuk langkah awal kita member pengertian tentang apa itu 
shalat, apa hukum shalat dan segala sesuatu yang menyangkut 
tentang shalat. Kemudian anak-anak kita ajak untuk praktek 
secara langsung kegiatan shalat mulai dari bacaan dan gerakan-
gerakan shalat.” 67 

Dari prose analisis di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru 

sebagai pembimbing dalam mengoptimalkan pembiasaan shalat wajib di 

MI Mambaul Huda Ngabar bagi siswa kelas 1 cukup berhasil. Hal ini 

dapat dilihat dengan sikap anak didik yang taat dan patuh terhadap 

gurunya, dan juga laporan dari orang tua masing-masing siswa dan selalu 

ikut serta dalam kegiatan latihan praktek shalat wajib 5 waktu yang 

diadakan setelah jam pulang sekolah yaitu pukul 11.00 WIB. 

3. Data tentang peran guru sebagai teladan dalam pembiasaan 

latihan praktek shalat wajib di MI Mambaul Huda Ngabar 

Guru adalah seorang figur yang hidup bagi anak-anak. Kita ingat 

pameo guru, sebagai digugu lan ditiru(ditaati dan dan ditiru). Guru 

adalah Uswah Hasanah (teladan yang baik). Metode keteladanan 

adalah metode dengan cara kita melihat dari seorang figur yang patut 

untuk diteladani.68 

Segala perilaku yang dilakukan oleh guru adalah contoh bagi anak 

didiknya. Di MI Mambaul huda Ngabar, keteladanan seorang guru 

sangat dianjurkan. Seperti halnya dalam kegiatan shalat berjamaah. 

Seorang guru harus memberikan contoh yang baik bagi para anak 

didiknya, agar menjadi contoh  figur yang baik. Dalam kegiatan latihan 

                                                             
67  Lihat Transkip Wawancara nomor 13/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
68Novi Mulyani, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: 

Kalimedia,2016), 144-145 
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praktek shalat yang diadakan sosok keteladanan sangatlah penting 

karena segala yang dilakukan dan diucapkan guru akan diikuti oleh 

siswanya. 

Pentingnya keteladanan juga disampaikan oleh Kepala Madrasah. 

Beliau memaparkan sebagai berikut : 

“Para guru disini sering kali memberikan teladan yang baik, 

khususnya untuk membimbing dan mengarahkan para siswa agar 

ikut dalam latihan praktek shalat 5 waktu. Semua guru kelas 1 dan 

2 serentak ikut mengawasi dan mengajarkan gerakan shalat 

beserta bacaannya.” 69 

Dalam mengajarkan praktek shalat bagi siswa kelas 1 sangatlah tidak 

mudah, seorang guru harus banyak bersabar dan terus memberikan arahan 

dan nasehat.  

Dari pemaparan yang diberikan oleh Kepala Madrasah juga diperjelas 

oleh Ustadzah Wali Kelas 1, beliau memaparkan:  

“Salah satu peran guru sebagai teladan dalam kegiatan praktek shalat 

yaitu menanamkan dan memberikan contoh tentang bacaan dan gerakan 

shalat yang benar, memberikan contoh sikap yang benar yang baik 

seperti itu.”70 

Agar kegiatan ini berjalan terus dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

maka disini gurulah yang berperan aktif dan mengondisikan agar selalu 

berjalan lancar.  

Hasil wawancara dengan beberapa siswa dapat disimpulkan bahwa masih 

ada anak yang belum bisa dalam melaksanakan praktek shalat 5 waktu ini, 

seperti yang dikatakan oleh saudara M. H yaitu : 

                                                             
69  Lihat Transkip Wawancara nomor 05/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
70  Lihat Transkip Wawancara nomor 09/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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“Saya sudah bisa shalat mas, tapi bacaan dan doa-doanya sering lupa.”71 

Dalam hal ini tentu saja ada faktor-faktor penghambat atau kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh seorang guru. Seperti yang dipaparkan oleh 

Ustadzah Wali Kelas 1, sebagai berikut:  

“Ya kendalanya terletak pada mengondisikan anak agar mengikuti kita 
itu sulit sekali. Beberapa ada yang nurut ada juga ramai, sehingga 
tingkat pemahaman siswa menjadi terhalang. Hasilnya ada yang bisa 
dan ada yang belum bisa. Namun kita berusaha membiasakan hal ini, 
karena ingatan anak itu masih kuat dengan kita terus melakukan 
kegiatan ini lama kelamaan anak akan mengikuti dengan sendirinya.”72 

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa kegiatan praktek 

shalat bagi siswa kelas 1 memang ada, dan peran guru di MI Mambal Huda 

Ngabar sangat terlihat sebagai seorang teladan. Para guru di MI Mambaul 

Huda selalu ikut serta dalam memberikan arahan dan contoh yang baik 

seperti ikut dalam kegiatan shalat berjamaah, sehingga akan mendorong 

siswa untuk ikut melaksanakan kegiatan beribadah tersebut. 

4. Data tentang peran guru sebagai motivator dalam pembiasaan 

latihan praktek shalat di MI Mambaul Huda Ngabar 

Guru adalah sosok yang sangat berperan penting dalam 

prosespembelajaran sebagai upaya dalam mencerdaskan anak 

bangsa.Guru memiliki peran yang sangat sentral, perilaku guru dalam 

proses pendidikan akan memberikan pengaruh yang kuat bagi 

pembinaan perilaku dan kepribadian siswa.  

                                                             
71  Lihat Transkip Wawancara nomor 15/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
72  Lihat Transkip Wawancara nomor 11/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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Seorang guru harus bertindak sebagai seorang motivator. Sebagai 

motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah 

dan aktif belajar.73 

Sepertiyang dilakukan para guru di MI Mambaul Huda Ngabar 

yang selalu memberikan motivasi terhadap murid-murid nya. Hal ini 

telah dijelaskan oleh ustad A S, beliau memaparkan : 

“Para guru disini haruslah selalu memberikan motivasi terhadap 

para siswanya, terutama yang berkaitan tentang pembiasaan 

praktek shalat. Jadi anak-anak itu selalu diberikan motivasi 

tentang pentingnya ibadah shalat,”74 

Pentingnya memberikan motivasi terhadap anak didik juga dipaparkan 

oleh ustadzah N, beliau memaparkan sebagai berikut : 

“Ya kita tidak bosan memberikan motivasi dan dorongan untuk anak-

anak. Karena mereka tidak akan berjalan kalau kita tidak mengarahkan. 

Kita beri nasehat-nasehat yang baik seperti itu.”75 

Memberikan nasehat dan motivasi sangatlah penting karena, seoarang 

anak didik memerlukan motivasi agar mereka semangat dalam menimba 

ilmu. Para guru di sinin selalu memberikan motivasi yang baik terhadap 

para siswanya.Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari salah satu siswa di 

MI Mambaul Huda, sebagai berikut:  

“iya mas, ibu guru sering memberikan motivasi dan nasehat jika kita 
salah, juga selalau ditegur.”76 

Para guru disini juga selalu mengawasi semua siswa yang ikut latihan 

praktek shalat, terutama para guru kelas 1. Karena jika ada siswa yang tidak 

                                                             
73Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam interaksi edukatif, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta,2010),43-46 
74Lihat Transkip Wawancara nomor 05/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
75Lihat Transkip Wawancara nomor 10/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
76  Lihat Transkip Wawancara nomor 18/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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ikut maka akan diberikan sanksi oleh bapak/ibu guru. Seperti yang telah 

dikatakan oleh ustadzah, yaitu : 

“Jika ada anak yang tidak mengikuti latihan praktek shalat, para ustad 
dan ustadzah akan memberikan hukuman seperti menghafal surat-
surat pendek atau membersihkan kelas.”77 

Hal ini juga diperjelas dengan salah satu pemaparan salah satu siswa 

kelas 1, yaitu: 

“Dihukum mas, suruh hafalan surat pendek, sama membersihkan 
kelas.”78 

Kegiatan pembiasaan shalat bagi siswa kelas 1 yang diadakan di MI 

Mambaul Huda cukup berhasil,karena ada beberapa siswa yang sudah 

terbiasa melaksanakan shalat di rumah bersama orang tua ataupun ikuit 

shalat berjama’ah di Mushola masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara siswa kelas 1 M. H, yaitu : 

“Kadang-kadang mas, ikut shalat bersama orang tua. DiMushola dekat 
rumah.”79 

Dari hasil kegiatan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa, motivasi 

sangatlah penting untuk peserta didik. Seperti yang dilakukan oleh para 

guru di MI Mambaul Huda Ngabar yang selalu memotivasi siswanya agar 

selalu ikut dalam latihan praktek shalat berjama’ah, memberikan hukuman 

yang mendidik bagi siswa yang tidak ikut latihan praktek shalat yaitu 

dengan menyuruh menghafalkan surat-surat pendek. Hasilnyacukup 

berhasil dengan dibuktikan adanya salah satun siswa yang sudah mulai 

                                                             
77  Lihat Transkip Wawancara nomor 12/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
78  Lihat Transkip Wawancara nomor 16/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
79  Lihat Transkip Wawancara nomor 17/TW/04/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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terbiasa melaksanakan shalat berjamaah di rumah maupun di Musholanya 

masing-masing. 
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BAB V 

ANAISIS DATA 

A. Analisis pembiasaan beribadah shalat wajib di MI Mambaul Huda 

Ngabar 

Kegiatan-kegiatan di MI Mambaul Huda Ngabar yang bertujuan 

untuk mengembangkan kereligiusan peserta didik ada banyak dan kegiatan 

itu rata-rata di luar jam belajar seperti halnya berjabat tangan, membaca 

Al-Qur’an, shalat duha, shalat dhuhur berjama’ah dan membaca Asmaul 

Husna bersama-sama. Dari sekian banyak kegiatan yang paling ditekankan 

adalah kegiatan pembiasaan shalat. Mengapa demikian karena dalam akhir 

tahun selalu diadakan kegiatan ujian praktek shalat lengkap dengan 

gerakan dan bacaannya. 80 

Menciptakan budaya religius di lembaga pendidikan merupakan 

budaya yang tercipta dari pembiasaan suasana religius yang berlangsung 

lama dan terus menerus bahkan sampai muncul kesadaran dari semua 

anggota lembaga pendidikan untuk melakukan nilai religius itu. 

Sehingga para guru di MI Mambaul Huda mengadakan latihan 

praktek shalat wajib bagi siswa kelas 1, agar ketika mereka menghadapi 

ujian praktek shalat sudah bisa dan dapat melaksanakan dengan baik, dan 

menjadi sebuah kebiasaan di sekolah maupun di rumah nantinya. Kegiatan 

praktek shalat ini sudah menjadi progam harian, sehingga barang siapa 

                                                             
80Lihat Transkip Observasi nomor01/O/02-IV/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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yang tidak ikut dalam kegiatan ini akan diberi sanksi berupa menghafalkan 

surat-surat pendek dalam Al-Qur’an dan membersihkan kelas.  

Untuk selanjutnya hal ini akan dijelaskan dengan menggunakan 

teori behaviorisme yaitu : 

Sebelum melangkah dalam penjelasan teori behaviorisme akan 

lebih baiknya kita memahami apa itu yang dimaksud teori behaviorisme, 

teori ini dapat dijaskan secara singkat dalam hal pendidikan yaitu segala 

tingkah laku manusia menjadi satu perilaku yang di dalamnya ada stimulus 

dan respon dan dilakukan secara terus menerus dan menjadi sebuah 

kebiasaan. Menurut teori ini apa yang terjadi diantara stimulus dan respon 

itu tidak penting dan yang terpenting adalah stimulus dan responnya oleh 

karena itu adanya aturan sekolah yang mewajibkan hal tersebut dan peran 

para guru untuk melaksanakan hal tersebut dalam hal ini dikategorikan 

sebagai stimulus dan adanya realisasi dari peserta didik yaitu peserta didik 

mengikuti dan melaksanakan kegiatan tersebut dikategorikan sebagai 

respon, dalam hal ini yang perlu diamati adalah peran guru sebagai 

pembimbing, motivator dan sebagi teladan. 

Untuk membiasakan peserta didik kelas 1 di MI Mambaul Huda 

Ngabar dalam melaksanakan shalat fardhu dapat direalisasikan dengan 

cara mengadakan latihan praktek shalat wajib yang diadakan secara rutin 

di masjid sekolah setelah jam pulang sekolah. Sehingga kegiatan ini tidak 

menggangu aktifitas belajar siswa. 
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Dari analisis yang didapat, ada beberapa dampak yang terjadi pada 

peserta didik selama mengikuti latihan pembiasaan shalat wajib sejak 5 

tahun terakhir, untuk dampaknya sebagai berikut: 

1. Siswa terbiasa disiplin waktu, jadi ketika mereka pada hari itu 

terjadwal melakukan latihan shalat wajib di sekolah mereka 

tidak langsung pulang tetap langsung bergegas ke masjid. 

2. Ketika siswa berada di rumah mereka juga terbiasa melakukan 

shalat berjama’ah ini bisa dibuktikan dengan laporan dari wali 

murid. 

3. Meningkatkan kebersamaan, hali ini dibuktikan ketika siswa 

akan shalat mereka berangkat bersama menuju masjid dan 

mengambil air wudhu secara bergantian. 

B. Analisis peran guru sebagai pembimbing dalam pembiasaan latihan 

praktek shalat di MI Mambaul Huda Ngabar 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan 

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal.  

Di MI Mambaul Huda Ngabar peran guru sebagai pembimbing 

adalah sebuah stimulus yang diberikan oleh seorang guru kepada 

siswanya. Peran guru sangatlah penting dalam hal ini, seorang siswa tidak 

akan berhasil tanpa bimbingan seorang guru. Salah satu usaha guru 

sebagai pembimbing dalam mengoptimalkan kegiatan praktek shalat wajib 
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bagi siswa kelas 1 ini adalah, para guru disini selalu memberikan 

pengarahan dan bimbingan dengan para siswa yang belum paham atau 

belum mengerti tentang betapa pentingnya menjalankan shalat, tidak 

pernah bosan dalam mengingatkan dan mengajarkan sesuatu sampai siswa 

tersebut paham, seperti gerakan dan bacaan shalat yang dipraktekkan.81 

Hal ini selaras dengan gagasan  dalam bukunya Syaiful Bahri 

Djamarah yaitu sebagai seorang pembimbing guru harus berusaha dengan 

membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara 

didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman 

anak didik. 

Namun dalam melaksanakan bimbingan tersebut ada beberapa 

faktor penghambat seperti yang dialami oleh guru di MI Mambaul Huda 

Ngabar yaitu : 

1. Masih ada siswa yang sulit diatur. 

2. Banyaknya siswa sehingga sulit untuk mengondisikan siswa 

agar tenang dan tertib 

3. Masih ada beberapa siswa yang tidak mengikuti.82 

C. Analisis peran guru sebagai motivator dalam pembiasaan latihan 

praktek shalat di MI Mambaul Huda Ngabar 

Meningkatkan motivasi belajar siswa adalah suatu kegiatan yang 

sangat penting dalam suatu pembelajaran. Agar anak-anak selalu semangat 

dalam menjalankan ibadah, seorang guru harus bisa memberikan motivasi 

                                                             
81Lihat Transkip Observasi nomor 03/O/04-IV/2018 pada lampiran skripsi ini. 
82Lihat Transkip Observasi nomor 02/O/03-IV/2018 pada lampiran skripsi ini. 
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yang baik dan mudah diterima seorang anak. Motivasi harus sesuai dengan 

kebutuhan para peserta didik. 

Guru yang baik adalah guru yang selalu mengerti akan kebutuhan 

peserta didiknya. Dalam memberikan motivasi seorang guru harus 

mengerti karakteristik masing-masing anak. 

Di MI Mambaul Huda Ngabar telah ditemukan beberapa temuan, 

para guru di sana selalu memberikan motivasi kepada para peserta 

didiknya, agar selalu ikut dalam kegiatan ke agamaan di sekolah, terutama 

untuk kelas 1 agar selalu ikut latihan praktek shalat berjama’ah. Guru 

disana selalalu mengingatkan tentang kegiatan latihan praktek shalat. 

Motivasi yang diberikan guru adalah memberikan arahan dan pengertian 

tentang pentingnya menjalankan shalat dan juga dosa-dosa jika 

meninggalkan shalat, memberikan cerita-cerita tentang ibadah.Selalu 

memberikan komentar-komentar yang positif kepada anak-anak setelah 

melaksanakan latihan praktek shalat. 

Tujuan guru dalam memberikan motivasi ini adalah agar anak-anak 

selalu semangat dalam beribadah dan taat dalam mengerjakan shalat 

sehingga menjadi terbiasa menjalankan ibadah di sekolah maupun 

dirumah, mondorong anak agar selalu di siplin mengikuti latihan praktek 

shalat wajib, tidak membolos sast latihan praktek shalat. 
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D. Analisis peran guru sebagai Teladan dalampembiasaan latihan 

praktek shalat di MI Mambaul Huda Ngabar 

Guru adalah model mental yang hidup bagi siswa. Kita ingat 

pameo guru, sebagai digugu lan ditiru (ditaati dan ditiru), guru adalah 

uswah hasanah (teladan yang baik). Sandangan ini memang cukup berat 

bagi guru, tetapi tak terelakkan, apalagi pada tingkat pendidikan dasar. 

Alhasil seringkali siswa-siswa pemula (novice learner) tersebut 

memandang apa saja yang dikatakan gurunya sebagai yang benar, peran 

guru yaitu sentral, sehingga sekali guru membuat kesalahan,kesalahan 

semacam ini akan lama dikenang siswa.83 

Di MI Mambaul Huda seorang guru dituntut untuk menjadi teladan 

bagi siswanya. MI Mambaul Huda adalah sekolah yang berbasis 

keagamaan, maka dari itu para guru disana harus bisa menjadi teladan 

yang baik. Dari kegiatan analisis peneliti menemukan temuan yang 

menyatakan bahwa para guru di MI Mambaul Huda telah menjadi teladan 

yang baik bagi anak didiknya. 

Dalam usaha menjadi seorang teladan bagi siswanya, para guru di 

MI Mambaul Huda selalu memberikan contoh, seperti dalam hal 

berpakaian yang sopan dan tidak berlebihan, sikap yang ramah dan sopan 

santun, gaya hidup seperti dalam memakai aksesoris dan kosmetik. 

Yang lebih penting dari itu adalah keteladanan dalam menjalankan 

shalat berjama’ah yang diadakan di sekolah. Para guru disana diwajibkan 

                                                             
83Novi Mulyani, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Kalimedia, 

2016), 144-145 
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untuk ikut shalat berjama’ah supaya menjadi contoh yang baik bagi anak 

didiknya. Khusus nya bagi kelas 1, semua kelas 1 diwajibkan untuk selalu 

ikut dalam latihan praktek shalat, dan memberikan contoh”gerakan shalat 

yang benar, mendampingi anak sampai kegiatan selelesai. 

Tujuan dari keteladanan ini adalah: 

1. Untuk menumbuhkan respon yang baik bagi peserta didik. 

2. Menjadikan anak giat dalam melaksanakan latihan praktek 

shalat. 

3. Menjadikanguru mereka sebagai idola yang baik.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang peran guru dalam 

mengoptimalkan pembiasaan shalat wajib bagi siswa kelas 1 yang telah 

peneliti laksanakan di MI Mambaul Huda Ngabar, maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Para guru  di MI Mambaul Huda Ngabar selalu membimbing 

memberikan arahandan mendampingi ketika latihan praktek shalat dan 

selalu mengajari betapa pentingnya shalat bagi umat Islam dan juga 

mengajari siswa kelas 1 yang belum bisa melaksanakan shalat dengan 

cara terus menerus memberikan bimbingan dan memeriksa 

perkembangan si anak setiap hari. 

2. Guru  sebagai motivator.Dalam upaya memberikan motivasi, para guru 

di MI Mamabaul Huda Ngabar selalu memberikan motivasi dengan 

cara memberikan cerita islami yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari yang dapat membangun tingkat kepercayaan diri siswa. 

Sehingga dalam kegiatan praktek shalat wajib setiap halangan atau 

hambatan dari siswa selalu bisa diatasi dengan baik. 
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3. Guru sebagai teladan. Di MI Mambaul Huda Ngabar keteladanan guru 

sangatlah diutamakan seperti berpakaian rapi, datang tepat waktu dan 

selalu menjaga sikap di depan para siswa karena hal tersebut untuk 

memberikan contoh bagi siswa-siswa kelas 1 agar mengikuti 

keteladanan dari gurunya salah satunya adalah mengikuti kegiatan 

shalat berjama’ah di masjid sekolah. 

Dengan metode pembiasaan praktek shalat yang dilakukan setiap 

hari setelah pulang sekolah bagi siswa kelas 1 di masjid sekolah 

ternyata berhasil meningkatkan pemahaman anak tentang pentingnya 

shalat wajib sekaligus dalam kegiatan ujian praktek shalat anak-anak 

sudah bisa melaksanakan dengan baik bacaan dan gerakan shalat. 

Kebiasaan ini berlanjut di rumah masing-masing yang sebelumnya 

belum melaksanakan shalat berjama’ah, kini mulai ada anak-anak yang 

sudah mulai terbiasa melaksanakan shalat di rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran guru dalampembiasaan 

beribadah shalat wajib bagi kelas 1 di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Untuk menumbuhkan kebiasaan beribadah  siswa kelas 1 diperlukan 

usaha dan kesabaran yang tinggi, sehingga guru harus memiliki 

keahlian dan peran seorang guru harus terlihat nyata di depan para 

siswanya. Sehingga proses tersebut akan berjalan secara optimal. 

2. Bagi Siswa 

Sebainya kegiatan praktek shalat yang telah dilaksanakan siswa  di 

sekolah juga dilaksanakan di rumah, agar menjadi sebuah kebiasaan 

yang baik dan dapat menjalakan secara konsisten. 

3. Bagi Lembaga 

Kegiatan kegamaan seperti ini harus terus dipertahankan dan terus 

dilaksanakan di sekolah. Sehingga mutu pendidikan yang ada di 

lembaga akan semakin meningkat. Dan tingkat kereligiusan siswa akan 

semakin bertambah. 
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