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ABSTRAK 
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Meningkatkan Tali silaturahmi Warga Sekolah Di MTs Miftahul Ulum, 

Pucang, Kradinan, Dolopo, Madiun. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Drs. Moch. Saichu, MS.i. 
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 Sekolah adalah miniatur kehidupan sosial di masyarakat, lewat sekolah anak belajar 
menjadi masyarakat yang baik. Apapun yang ada disekolahan sangat berpengaruh terhadap 
keberlangsungan hidupnya kelak ketika sudah terjun ke masyarakat secara langsung. Di 
dalam lingkungan pendidikan menjaga hubungan tali silahturahmi merupakan salah satu 
kewajiban yang penting untuk di lakukan semua warga sekolah agar dapat saling 
berinteraksi, beradaptasi dan selalu tercipta hubungan yang harmonis antara sesama warga 
sekolah untuk kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 

Penelitian ini difokuskan pada pembiasaan pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah 
dan kontribusinya dalam meningkatkan tali silaturahmi warga sekolah MTs Miftahul Ulum. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiasaan pelaksanaan shalat 
berjamaah dan apa kontribusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam meningkatkan tali 
silaturahmi warga sekolah MTs Miftahul Ulum. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduction data, display, dan conclusion. 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Pembiasaan 
pelaksanaan shalat berjamaah di MTs Miftahul Ulum merupakan suatu kegiatan rutin yang 
dilaksanakan di sekolah. Yang mana kegiatan shalat berjamaah tersebut membutuhkan 
waktu kurang lebih sekitar 15 menit dan dikerjakan setelah jam ke-6 yaitu jam 11.40-11.55 
WIB. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari oleh segenap siswa, 
guru dan karyawan. Apabila ada anak yang tidak melaksanakan shalat berjamaah ada 
hukumannya tersendiri yaitu dijemur di lapangan selama satu jam pelajaran. Sedangkan 
kontribusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam meningkatkan tali silaturahmi siswa-siswi 
di MTs Miftahul Ulum sangat berpengaruh positif dalam pembentukan perilaku. Pengaruh 
yang paling besar adalah berpengaruh terhadap kepribadian siswa itu sendiri. Tidak hanya 
terhadap pribadi anak saja tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku kepada guru, kepada 
teman. Semakin membiasakan shalat berjamaah akan mencegah dari perbuatan yang 
kurang terpuji. 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Shalat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah sekumpulan 

ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat 

menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan 

manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, 

shalat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala 

bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.1 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, shalat merupakan suatu ibadah yang diawali 

dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sebagai wajud pengahambaan diri 

seseorang kepada pencipta-Nya. 

Sebagaimana diketahui bahwa Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini 

untuk beribadah. Dan kandungan maksud di dalam kata beribadah itu adalah untuk 

melaksanakan shalat. Karena shalat adalah ibadah yang paling esensial dan penting 

diantara ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itulah bahwa shalat juga merupakan 

perwujudan eksistensi keimanan seseorang. Seseorang telah dianggap beriman dan 

beribadah, apabila telah tekun dan ikhlas hati melaksanakan shalat-shalatnya. Baik itu 

shalat fardlu maupun shalat-shalat nawafil (sunnah-sunnah).2 

                                                           
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al., Fiqh Ibadah (Jakarta: Amzah, 2009), 145. 
2 Chairil Mustafidz, Kaifiyyat Shalat Nabi (Yogyakarta: UII Press, 2011), 5-6. 



 
 
 

Shalat selain sebagai perwujudan eksistensi keimanan seseorang, juga sebagai 

pembinaan pribadi seorang muslim, dan fungsi sosial. Oleh karena itu dalam Islam 

belum memadai bilamana shalat itu dikerjakan secara individu yang memencilkan diri 

dari orang banyak. Dalam hal ini Islam mensyariatkan shalat berjamaah.3 

Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan bersama-sama paling sedikit oleh 

dua orang. Satu orang sebagai imam dan satu orang menjadi makmum. Shalat 

berjamaah dijadikan sebagai wahana pengikat dan pengerat ikatan kekerabatan antara 

seorang imam dengan makmumnya, antara makmum dengan imam, ataupun pengerat 

jalinan persahabatan antar makmum (jamaah) itu sendiri. Sehingga terciptalah 

talisilaturahmi yang kuat dan kokoh.4 

Di dalam lingkungan pendidikan menjaga hubungan tali silahturahmi merupakan 

salah satu kewajiban yang penting untuk dilakukan semua warga sekolah agar dapat 

saling berinteraksi, baradaptasi dan selalu tercipta hubungan yang harmonis antara 

sesama warga sekolah. Disamping itu siswa dan siswi selalu memiliki rasa kasih 

sayang, peduli, ramah lingkungan, saling menghormati, solidaritas, menghargai 

walaupun siswa dan siswi memiliki perbedaan keyakinan. Pendidikan memiliki 

peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas damai, terbuka, dan 

                                                           
3 A. Rahman Ritonga, Zainuddin MA, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 115. 
4 M. Sholeh Qosim, A. Afif Amrullah,Tuntunan Shalat Untuk Warga NU Dan Dalil-Dalilnya 

(Jakarta: LTM-PBNU, 2014), 153. 



 
 
 

demokratis. Pendidikan dari segi kehidupan dirasakan sangat penting bagi 

perkembangan hidup manusia.5 

Shalat wajib yang dilakukan secara berjamaah menjadikan siswa memiliki sikap 

yang baik dan dapat bermanfaat bagi sesama. Selain itu ikatan persaudaraan antar 

siswa semakin erat. Shalat yang dilakukan secara berjamaah maka akan membentuk 

ikatan persaudaraan diantara sesama. 

Pembiasaan shalat berjamaah menjadi salah satu aspek penting bagi kesadaran 

siswa dalam melaksanakan shalat lima waktu, dalam hal ini selain siswa terbiasa 

melaksanakan shalat berjamaah, juga diharapkan dengan ibadah shalat siswa 

mencerminkan sikap selalu taat dan meningkatkan tali silaturahmi warga sekolah.  

Shalat berjamaah selain dapat dilakukan di Masjid, di rumah juga dapat 

dilakukan di sekolah-sekolah. Hal itu merupakan salah satu upaya pihak sekolah atau 

guru untuk membiasakan anak mengerjakan shalat secara berjamaah, dan juga 

merupakan salah satu upaya guru dalam mendidik tingkah laku siswa. 

Dari berbagai penjelasan di atas, tentu memiliki berbagai problema tertentu yang 

timbul baik dari segi lingkungan, karakter maupun dari segi motivasi siswa dan 

kurangnya tali silaturahmi antar siswa dalam menuntut ilmu. Problema itu tentunya 

membutuhkan penyelesaian yang tepat sasaran agar dapat menjadi solusi terbaik. 

                                                           
5 Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1982).126. 



 
 
 

Dari problema yang ada misalnya, kurangnya kesadaran siswa dalam 

melaksanakan ibadah, Namun jika dikaitkan dengan masalah yang ada sebagian kecil 

siswa hanya memiliki hubungan tali silahturahmi yang baik dengan teman dekatnya 

saja tidak dengan siswa yang lain meskipun mereka sekelas, apalagi jika bukan teman 

sekelasnya sendiri. Siswa-siswa kadang juga sering bertengkar dan saling acuh, baik 

teman sekelas maupun bukan teman sekelas mereka seperti tidak menjaga hubungan 

tali silahturahmi yang baik di dalam lingkungan sekolah. Padahal menjaga hubungan 

tali silahturahmi itu sangat mendatangkan sebuah pahala yang besar bagi kita semua 

yang selalu menjaga hubungan yang baik. 

Dari masalah diatas disini peran warga sekolah sangat diharapkan dalam 

membimbing siswa dalam memberi teladan dan pengayoman bagi siswa-siwa dalam 

menimba ilmu disekolah.Maka dari itu, peneliti tertarik membahasnya dalam karya 

ilmiah ini guna mengetahui dan memperdalamyang akan dianalisa dalam sebuah 

skripsi dengan judul “Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah Di Sekolah dalam 

Mempererat Tali Silaturahmi Warga Sekolah (Studi Kasus Di MTs Miftahul 

Ulum, Dusun pucang, Desa kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)”. 

 

 

 

 



 
 
 

B. Fokus Penelitian  

Banyak faktor yang dapat dikaji untuk ditindak lanjuti dalam penelitian ini. 

Namun karena cakupan bidang yang sangat luas serta adanya berbagai keterbatasan 

yang ada baik waktu, dana maupun jangkauan peneliti, sehingga dalam penelitian ini 

difokuskan pada Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah Di Sekolah Dalam Mempererat 

Tali Silaturahmi Warga Sekolah (Studi Kasus Di MTs Miftahul Ulum, Dusun Pucang, 

Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pembiasaan pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah di MTs Miftahul 

Ulum, Dusun Pucang, Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun? 

2. Apa kontribusi shalat dzuhur berjamaah terhadap mempererat tali silaturahmi warga 

sekolah di MTs Miftahul Ulum, Dusun Pucang, Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, 

Kabupaten Madiun? 

 

 

 

 

 



 
 
 

D. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti di latar 

belakang tentang permasalahan kurangnya silaturahmi antarwarga sekolah, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pembiasaan pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah di MTs 

Miftahul Ulum, Dusun Pucang, Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten 

Madiun? 

2. Untuk mengetahui kontribusi shalat dzuhur berjamaah terhadap mempererat tali 

silaturahmi warga sekolah di MTs Miftahul Ulum, Dusun Pucang, Desa Kradinan, 

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun? 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam khazanah pendidikan, sekaligus dapat 

dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan dalam mempererat 

tali silaturahmi warga sekolah yang telah ada, khususnya tentang pembiasaan shalat 

dzuhur berjamaah di sekolah dalam mempererat tali silaturahmi warga sekolah. 

 

 

 



 
 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah cakrawala berpikir dan memperluas pengetahuan serta 

mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian. 

b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori 

substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti merasa tidak mengenal apa yang tidak diketahui, 

sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan 

yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi 

yang ada dilapangan pengamatannya.6 

Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat 

percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian 

kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada pemesanan 

dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan 

bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan pemahaman pengetahuan sosial 

adalah proses ilmiah yang sah (legitimate).7 

                                                           
6 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 35. 
7 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitaftif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 25. 



 
 
 

Sedangkan jenis pendidikan itu adalah studi kasus, yang mana peneliti 

mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam. Peneliti 

mencoba menemukan semua variabel penting yang melatarbelakangi timbulnya 

serta perkembangan variabel tersebut. Di dalam studi kasus akan dilakukan 

penggalian data secara mendalam dan menganalisi intensif faktor-faktor yang 

terlibat di dalamnya.8 

2. Kehadiran Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data yang mana informan mengetahui 

bahwa peneliti melakukan penelitianagar mempermudah dalam melakukan 

pengumpulan data. Adapun instrumen yang lain hanya sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di sekolahan MTs Miftahul Ulum, Dusun Pucang, 

Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Alasan pemilihan lokasi 

ini karena sekolah ini mempunyai kegiatan rutinitas keagamaan di madrasah yang 

melaksanakan kegiatan rutin yaitu shalat dhuhur berjamaah disekolah, hal ini 

menarik untuk diteliti, karena ingin mengetahui kontribusi pembiasaan shalat 

dzuhur berjamaah di sekolah dalam mempererat tali silaturahmi warga sekolah. 

                                                           
8 Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian (Jakarta: Renika Cipta, 2000), 314. 



 
 
 

dengan memilih lokasi ini diharapkan ditemukan perilaku yang baik bagi siswa-

siswi setelah melaksanakan shalat berjamaah di sekolah tersebut. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara dari guru PAI, 

segenap pengurus atau tata usaha dan sebagian siswa yang menuntut ilmu di sekolah 

tersebut, sebagai sumber dan data utama, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen dan lainya. Sedangkan sumber data tertulis adalah sumber tambahan. 

Untuk itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 

dan dokumentasi.9 

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi yang mana 

data-data tersebut berisi tentang keadaan sekolahan MTs Miftahul Ulum, Dusun 

Pucang, Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan kegiatan shalat 

dzuhur berjamaah  bersama siswa.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui 

wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi 

                                                           
9 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158. 



 
 
 

(tentang bahan-bahan yang tertulis atau tentang subyek). Teknik yang digunakan 

peneliti yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewe) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.10 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

yang mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga dengan 

wawancara mendalam ini data-data dapat terkumpul secara maksimal. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan, 

yaitu Guru PAI, Kepala Sekolah, Pesertadidik mengenai pelaksanaan pembiasaan 

shalat dzuhur berjamaah di sekolah dalam mempererat tali silaturahmi warga 

sekolah di MTs. Miftahul Ulum. 

b. Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung.11 

                                                           
10 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127. 
11Sutrisno Hadi, Metodologi Research (jilid 2) (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151. 



 
 
 

Dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek 

penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada waktu menjadi 

bagian dari situasi tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi yang 

dilaksanakan pada waktu shalat berjamaah dan setelah shalat berjamaah. 

Padawaktushalat berjamaahyang diamati adalah saat adzan berkumandang, 

wudhu, dan ketika melaksanakan shalat, yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana modelpembiasaan pelaksanaan shalat berjamaah di MTs Miftahul 

Ulum. Pengamatan dilakukan setelah shalat berjamaah untuk mengetahui 

bagaimana kontibusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam mempererat tali 

silaturahmi warga sekolah di MTs Miftahul Ulum. Kemudian hasil observasi 

dicatat dalam transkip observasi. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui dari 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum, foto-foto, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut.12 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto, dan absensi 

kegiatan shalat berjamaah guna memperkuat dan memperlengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

                                                           
12S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 181. 



 
 
 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Teknis 

analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep yang diberikan Miles Huberman. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, maka 

dalam analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir, 

yaitu tentang model pembiasaan shalat berjamaah di MTs Miftahul Ulum dan 

kontribusinya dalam mempererat tali silaturahmi warga sekolah di MTs Miftahul 

Ulum, apakah membawa pengaruh yang positif terhadap hubungan tali 

silaturahmi warga sekolah atau malah membawa pengaruh negatif terhadap 

hubungantali silaturahmi warga sekolah di MTs Miftahul Ulum. 

Penelitian ini menggunakan salah satu model milik Miles & Huberman, 

yaitu: reduction, display dan conclusion. 

 

 

 



 
 
 

a. Proses reduction 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. 

Pada awal misalnya, melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan 

pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya 

membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo,dan lain-lain. 

Reduksi menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi sehingga interprestasi bisa ditarik. Dalam proses 

reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika 

peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan 

informan yang lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. 

Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data grand tour 

question, yakni pertama memilih situasi sosial (place, actor, activity). 

Kemudian setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang 

informan “key informan” yaitu waka kurikulum, guru agama (PAI), guru BK, 

beberapa siswa MTs Miftahul Ulum,yang merupakan informan yang 

berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk 

memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melalakukan wawancara 

kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. 



 
 
 

c. Proses display 

Adalahkesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk 

menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara 

lain berupa teks naratif, matriks, grafis, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah 

untuk mempermudah membaca dan menarik kesimpulan. oleh karena itu, 

sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari 

analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, 

kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Masing-masing kelompok 

tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. 

Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan 

urut-urutan, atau prioritas kejadian. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan 

display (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami 

interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental 

atau fragmental terlepas satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini, data 

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti. 

Proses display adalah proses penyajian data. Penyajian data dalam 

penelitian implikasi melaksanakan shalat dhuhur berjamaah terhadap 

hubungan tali silaturahmi warga sekolah di MTs Miftahul Ulumini 

menggunakan teks yang bersifat naratif yang merupakan hasil dari pencarian 



 
 
 

domain pada proses awal yang datanya akan selalu dan terus menerus diuji 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terfokus sehingga akan 

menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yng ditemukan 

secara induktif yang berdasarkan data-data temuan di lapangan dan 

selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang  terus menerus. 

d. Proses conclusion 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu 

diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam 

tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip 

logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan 

dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang daa, 

pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah 

dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, 

dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.  

Proses conclusion adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data 

yang terkumpul sudah dapat didisplay dan telah didukung oleh data-data yang 

telah diperoleh secara mantap, melalui wawancara, observasi, dan 



 
 
 

dokumentasi yang telah terseleksi maka dapat disajikan kesimpulan yang 

kredibel.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Teknik  Analisis Data 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pada pengertian yang lebih luas keandalan (reliabilitas) dan 

kesahihan(validitas) merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatanya metode 

yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. Kualitas data dan 

ketepatan meode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting 

                                                           
13Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 209-210. 
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khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan 

metodologis yang berbeda terhadap studi kasus aktivitas manusia.14 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan 

dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut 

beberapa teknik yang pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumenitu 

sendiri,keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penelitian. 

b. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan 

dengan persoalan atau isu yang dicari.Jadi kalau perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup,maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

 

 

                                                           
14Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitaftif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 78. 



 
 
 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. 

8. Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra-lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri,memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengunpulkan 

data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisi selama dan setelah pengumpulan 

data dan tahap hasil laporan penelitian.15 

 

                                                           
15Ibid,.178. 



 
 
 

G. Sistematika Pembahasa 

Pada penyusunan penelitian kualitatif ini terdapat lima (5) bab pembahasan yang 

saling berkaitan antara satu dengan lainya: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini berfungsi sebagai pola dasar pemikiran penulis dalam menyusun 

skripsi. Dalam bab ini akan membahas tentang: pertama, latar belakang mengapa 

peneliti mengambil judul skripsi tersebut.Kedua, fokus penelitian yaitu membahas 

batasan atau fokus penelitian yang terdapat dalam situasi sosial. Ketiga, rumusan 

masalah yaitu membahas rumusan-rumusan masalah yang diambil dari latar belakang 

dan fokus penelitian. Keempat, tujuan penelitian yaitu membahas sasaran yang akan 

dicapai dalam proposal penelitian, sesuai dengan fokus penelitian yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Kelima, manfaat penelitian yaitu membahas 

manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Keenam, metodologi penelitian 

yaitu membahas metode-metode yang digunakan untuk menyusun teori-teori yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, instrumen penelitian, sumber dan teknik 

pengumpulan data,analisis data, pengecekan kredibilitas data, dan tahapan penelitian. 

Ketujuh, sistematika pembahasan menjelaskan tentang alur bahasan sehingga dapat 

diketahui logika penyusunan skripsi dan koherensi antara bab satu dengan bab yang 

lain. 

 



 
 
 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan landasan teori dan atau telaah hasil penelitian terdahulu. 

Landasan teori yang dipergunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri 

dari: pembiasaan pelaksanaan shalat berjamaah dan kontribusi pelaksanaan shalat 

berjamaah. 

BAB III: TEMUAN PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang paparan data, yang berisi hasil penelitian di 

lapangan yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data. 

Gambaran umum lokasi penelitian berbicara  tentang pembiasaan shalat dzuhur 

berjamah di sekolah dalam mempererat tali silatuahmi warga sekolah yang meliputi: 

Sejarah berdirinya sekolahan,Visi dan Misi sekolahan, Latar belakang berdirinya 

kegiatan, letak geografis dan lain-lain. 

Deskripsi data meliputi bagaimana pembiasaan shalat dzuhur berjamaah 

disekolah, dan apa kontribusi pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah dalam mempererat 

tali silaturahmi dan upaya yang dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi warga 

sekolah serta perubahan yang terjadi pada siswa setelah upaya tersebut dilakukan.  

BAB IV: PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis terhadap pembiasaan shalat 

dzuhur berjamaah di MTs Miftahul Ulum, Dusun Pucang, DesaKradinan, 



 
 
 

KecamatanDolopo, Kabupaten Madiun dalam mempererat tali silaturahmi warga 

sekolah. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-

pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai 

masukan-masukan untuk berbagai pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Di samping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti juga 

melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan dan juga 

sebagai salah satu bahan acuan mengingat pengalaman adalah guru terbaik, 

diantaranya karya tulis dari saudara: 

1. Fajar Sidiq Nur Firmansyah, dengan judul “Pembiasaan Sholat BerjamaahSebagai 

Budaya Sekolah Di SMPN 04 Ponorogo”.Dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Shalat berjamaah dijadikan sebagai dari budaya sekolah, dari pihak 

sekolahan sendiri ingin menanamkan karakter pada peserta didik. selain itu 

sebagai penerapan siswa yang sudah mendapatkan materi di kelas, meminimalisir 

siswa yang tidak shalat, melatih anak untuk taat melakukan kewajibannya, melatih 

siswa disiplin waktu, sebab semakin membiasakan sholat berjamaah akan 

mencegah dari perbuatan kurang terpuji. 

Hal yang membedakan antara telaah hasil penelitian terdahulu dengan 

penelitian kali ini adalah sebagai budaya sekolah dan ingin menanamkan karakter 

pada peserta didik. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menanamkan pada 

hubungan tali silaturahmi antar warga sekolah. 

 



 
 
 

2. Afriana Fatmawati, Skripsi dengan judul “Pembiasaan Shalat Berjamaah Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Wajib Pada Siswa Di SDI Bayanul Azhar 

Bendiljati Sumbergempol”.Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa 

Pembiasaan sholat berjamaah pada anak perlu dilatih dan dibiasakan sejak dini 

agar kelak dewasa nanti akan merasa penting bagi kehidupan mereka. Kewajiban 

mendidik dan membiasakan anak shalat berjamaah menjadi tanggung jawab orang 

tua, tetapi karena kesibukan dan sulitnya mencari ekonomi serta kurangnya ilmu 

pengetahuan agama yang dimiliki orang tua menjadikan anak kurang terurus dan 

mendapat perhatian. Untuk mengatasi kelemahan- kelemahan tersebut dibutuhkan 

adanya suatu lembaga yang dapat memberikan pendidikan keagamaan. 

Hal yang membedakan antara telaah hasil penelitian terdahulu dengan 

penelitian kali ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan shalat wajib pada 

siswa. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menanamkan pada hubungan tali 

silaturahmi antara warga sekolah agar dapat saling berinteraksi, beradaptasi dan 

selalu tercipta hubungan yang harmonis antara sesama warga sekolah. 

3. Dalam kajian skripsi milik Kuni Masrochati dengan judul “Pembiasaan shalat 

berjamaah di MTs MA’ARIF NU 1 Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten 

Banyumas Tahun Pelajaran 2009 / 2010”. Dalam penelitian ini, Menekankan 

kedisiplinan siswa dalam sholat berjamaah sehingga siswa terbiasa melaksanakan 

shalat berjamaah di luar lingkungan sekolah. 



 
 
 

Hal yang membedakan antara telaah hasil penelitian terdahulu dengan 

penelitian kali ini adalah Menekankan kedisiplinan siswa dalam shalat berjamaah 

sehingga siswa terbiasa melaksanakan shalat berjamaah di luar lingkungan 

sekolah. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menanamkan hubungan tali 

silaturahmi antar warga sekolah agar dapat berinteraksi dan beradaptasi antar 

warga sekolah. 

B. Kajian Teori 

1. Pembiasaan Pelaksanaan Shalat Berjamaah 

a. Pengertian Pembiasaan 

Pengertian pembiasaan secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah 

“biasa” Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “biasa” lazim atau umum seperti 

sediakala. sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-

hari. sehingga pembiasaan dapat diartikan dengn proses membuat sesuatu atau 

seorang menjadi terbiasa. Pembiasaan adalah upaya untuk membentuk perilaku 

seseorang sehingga ia dapat melakukan sesuatu hal tanpa ada pemikiran dan 

pertimbangan terlebih dahulu. Upaya tersebut berupa pemberian pemahaman 

akan pentingnya sesuatu hal yang diharapkan dan memberikan keteladanan 

dalam melakukan hal tersebut secara disiplin.16 

 

                                                           
16 Binti Maunah, Metode Pengajaran Agama Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), 94. 



 
 
 

Pembiasaan adalah suatau yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan 

pengalaman, yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan 

menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat 

kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan sponta, agar 

kekuatan itu dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan, 

dan aktivitas lainya. Oleh karenanya, menurut para pakar,metode ini sangat 

efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak. Orang tua 

membiasakan anak-anaknya untuk bangun pagi. Maka bangun pagi itu akan 

menjadi kebiasaan.17 

Membiasakan anak shalat, lebih-lebih dilakukan secara berjamaah itu 

penting. Dalam kehidupan sehari-hari pembiasaan itu merupakan hal yang sangat 

penting, karena banyak dijumpai orang yang berbuat dan dan berperilaku hanya 

karena kebiasaan semata-mata. Pembiasaan dapat mendorong mempercepat 

perilaku, dantanpa pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban, sebab 

sebelum melakukan sesuatu memikirkan terlebih dahulu apa yang akan 

dilakukannya. 

 

 

 

                                                           
17Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 93. 



 
 
 

b. Metode pembiasaan 

Dalam bidang psikologi pendidikan, metode pembiasaan dikenal dengan 

istilah operan conditioning, mengajarkan peserta didik untuk membiasakan 

perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, dan 

bertanggung jawab atas setiap tugas yang telah diberikan. Metode pembiasaan ini 

perlu diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan karakter, untuk 

membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat baik dan terpuji. implus-implus 

positif menuju neokortek agar tersimpan dalam sistem otak. sehingga aktivitas 

yang dilakukan oleh peserta didik terekam secara positif.  

Demikian hanya untuk membangkitkan apa-apa yang telah masuk otak 

bawah sadar, peserta didik harus dilatih dan dibiasakan dalam setiap 

pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. pembiasaan akan membangkitkan 

internalisasi (upaya menghayati dan mendalami nilai, agar tertanam dalam diri 

setiap manusia) nilai dengan cepat, karena nilai merupakan suatu penetapan 

kualitas terhadap objek yang menyangkut suatu jenis aspirasi atau minat.18 

Pendidikan dengan pembiasaan menurut Mulyasa dapat dilaksanakan secara 

terprogaram dalam pembelajaran atau dengan tidak terprogram dalam kegiatan 

sehari-hari. kegiatan pembiasaan dalam pembelajaran secara terprogram dapat 

dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu, untuk 

mengembangkan pribadi peserta didik secara individual, kelompok atau klasikal. 

                                                           
18 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 166. 



 
 
 

Kegiatan pembiasaan peserta didik di sekolah yang dilakukan secara tidak 

terprogram, yaitu: 

1) Kegiatan Rutin 

Kegiatan rutin adalah kegiatan yang yang dilakukan secara reguler dan 

terjadwal di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu 

dengan baik. Kegiatan rutin sebagai berikut: berdoa sebelum memulai 

kegiatan, shalat dhuha bersama-sama, tadarus al-Qur’an, shalat dhuhur 

berjamaah, berdoa di akhir pelajaran, dan kegiatan lain-lain. 

2) Kegiatan Spontan 

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang tidak terjadwal dalam kejadian 

khusus dan dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat dan ruang. Hal 

ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam 

membiasakan bersikap sopan santun, dan sikap terpuji lainnya. 

3) Kegiatan Keteladanan 

Kegiatan dengan keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk 

perilaku sehari-hari, seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik dan santun, 

rajin membaca, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, datang sekolah 

dengan tepat waktu, dan lain sebagainya.19 

 

 
                                                           

19
Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 94. 



 
 
 

2. Shalat dzuhur 

a. Pengertian Shalat 

Kata shalat secara bahasa berarti do’a (al-du’a) hal itu sebagaimana 

dimaksud QS. al-Taubah ayat 103. Sedangkan secara istilah shalat sering 

didefinisikan sebagai ucapan-ucapan (aqwal) dan gerakan-gerakan (af’al) yang 

dimulai dengn takbiratul al-ihram dan diakhiri dengan salam.20 

Waktu shalat dzuhur  yaitu mulai condongnya matahari sampai bila baying-

bayang suatu benda telah sama panjangnya.shalat merupakan salah satu dari 

rukun (pilar) islam yang lima. ia merupakan bagian dari ibadah khusus dalam 

rrangka menyembah Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. 

b. Syarat Sahnya Shalat 

1. Islam. 

2. Tamyiz (berakal dan balidg). 

3. Menutup aurat. Laki-laki auratnya adalah antara pusar sampai lutut. 

Perempuan auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak 

tangan. 

4. Menghadap ke kiblat. 

5. Mengetahui masuknya waktu shalat. 

6. Suci dari hadast, baik hadast besar maupun kecil. 

                                                           
20 Isnatin Ulfah, Fiqh Ibadah Menurut al-quran, Sunnah, dan Tinjauan Berbagai Madzhab, 

(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 59. 
 



 
 
 

7. Suci dari najis, baik badan, pakaian, maupun tempatnya. 

8. Mengetahui kaifiyah (cara) shalat, maksudnya mengerti dan bisa membedakan 

mana rukun dan mana sunatnya shalat.21 

3. Kontribusi Pelaksanaan Shalat Berjamaah 

a. Pengertian shalat jamaah 

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama, 

yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang. Satu orang menjadi imam dan 

yang lainnya menjadi makmum. Jadi aktivitas shalat berjamaah adalah suatu 

kegiatan yang tampak pada pelaksanaan shalat secara bersama-samayang 

sekurang-kurangnya di ikuti oleh dua orang, satu menjadi imam selebihnya 

menjadi makmum. Shalat berjamaah termasuk amalan yang pahalanya mulai 

didapatkan seorang muslim sebelum pelaksanaannya. Berjalan menuju shalat 

berjamaah termasuk amalan, karena seorang hamba dengan karunia Allah SWT 

memperoleh jaminan kehidupan yang baik serta kematian yang baik pula. Dan 

shalat merupakan amal yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan serta 

meninggikan derajat.  

Selanjutnya, adapun hukum shalat berjamaah menurut mayoritas ulama, 

adalah sunnah mu’akadah. Maknanya, perbuatan atau pekerjaan sunat yang 

selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Menegakkan shalat adalah perintah 

                                                           
21 Masykuri Abdurrahman, Kaifiyah dan Hikmah Shalat Versi Kitab Salaf, (Sidogiri: Cahaya 

Berkah Sidogiri, 2006), 34. 



 
 
 

Allah SWT, tindakan itu merupakan salah satu faktor bagi pelakunya untuk 

mendapatkan hidayah.22 

b. Nilai-nilai Terapeutik Sholat Berjamaah 

1) Nilai kebersamaan 

Dalam shalat berjamaah tampak sekali nilai-nilai kebersamaan di 

dalamnya. Menurut Djamaluddin Ancok dan Utsman Najati, aspek 

kebersamaan pada shalat berjamaah ini mempunyai nilai terapeutik, dapat 

menghindarkan seseorang dari rasa terisolir, terpencil, tidak bergabung dalam 

kelompok, tidak diterima atau dilupakan. Di samping itu dari shalat berjamaah 

ini juga mempunyai efek terapi kelompok (group therapy), sehingga perasaan 

cemas, terasing, takut hilang. 

2) Rasa diperhatikan 

Unsur-unsur rasa diperhatikan dan berarti sangat dibutuhkan bagi setiap 

orang, ternyata ada dalam shalat berjamaah. Sebagai contoh, pada saat 

mengisi barisan saff meluruskan saff, apabila shalat akan dimulai, maka imam 

akan memeriksa barisan kemudian memerintahkan kepada makmum agar 

mengisi saff yang kosong dan merapatkan barisan. 

 

 

                                                           
22Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah Thaharah, 

Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, (Jakarta: AMZAH, 2009), 237. 



 
 
 

3) Terapi lingkungan 

Salah satu kesempurnaan shalat adalah dilakukan berjamah dan lebih 

utama bila dilakukan di masjid. Masjid dalam Islam mempunyai peranan yang 

cukup besar. Masjid bukan sebagai pusat aktivitas beragama dalam arti 

sempit, namun sebagai pusat aktivitas kegiatan umat. 

Di samping itu, lingkungan Masjid dengan kegiatan keagamaan maupun 

kegiatan sosial yang baik, insya Allah akan membawa pengaruh baik bagi 

tingkah laku seseorang. 

4) Nilai-nilai lain 

Melalui shalat berjamaah, akan tumbuh perasaan bermasyarakat yang 

lebih baik, berkembang kedisiplinan dalam kehidupan, pergaulan yang sehat, 

menambah perasaan keagamaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada 

Allah Swt. 23 

Shalat berjamaah termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan dan 

disyariatkan secara khusus bagi umat Islam. Shalat berjamaah mengandung 

nilai-nilai pembiasaan diri untuk patuh, bersabar, berani, dan tertib aturan, di 

samping nilai sosial untuk menyatukan hati dan menguatkan keimanan.24 

 

 

                                                           
23Imam Musbikin, Rahasia ShalatBagiPeyembuhan Fisik Dan Psikis (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2003), 180-187. 
24Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al., Fiqh Ibadah (Jakarta: Amzah, 2009), 238. 



 
 
 

c. Keutamaan Shalat Berjamaah 

Islam menganjurkan agar shalat wajib lima waktu sehari semalam itu 

dilakukan secara berjamaah, mskipun shalat dapat dilakukan secara pribadi. 

Makin banyak anggota jamaah akan semakin baik, meskipun shalat berjamaah itu 

dapat dilakukan hanya dengan seorang imam dan seorang makmum. Shalat 

berjamaah mengandung keutamaan yang besar, yaitu pahalanya 27 kali lipat 

daripada shalat dikerjakan seorang diri. 

Di samping adanya keutamaan itu, shalat jamaah mempunyai arti amat besar 

dalam kehidupan sosial. shalat jamaah melatih taat kepada pimpinan dan 

pimpinan supaya bertindak bijaksana dengan memperhatikan jamaah yang 

dipimpinya, dan shalat jamaah menanamkan rasa kebebasan, persaudaraan dan 

persamaan. 

1. Shalat jamaah menanamkan rasa kebebasan 

Rasa kebebasan terlatih, karena dalam mengerjakan shalat itu secara 

kolektif anggota jamaah merasa bebas shalat di masjid, bebas dari tradisi-

tradisi yang berlawanan dengan ajaran ibadah, pujian-pujian hanya dapat 

dilakukan terhadap Allah saja. 

Kebebasan hati nurani adalah puncak kebebasan yang dimiliki oleh 

manusia. kebebasan kontrol dimiliki anggota jamaah, apabila imam 

melakukan kesalahan baik mengenai bilangan rekaat, bacaan dan lain 



 
 
 

sebagainya, makmum atau jamaah mempunyai hak kontrol terhadap 

kekhilafan imam. Demikian juga kekhilafan imam yang sedang berkhutbah 

dapat pula dikontrol oleh anggota jamaah. 

2. Shalat berjamaah menanamkan rasa persaudaraan 

Rasa  persaudaraan amat jelas terlukis, sebab masjid itu terbuka untuk 

seluruh umat Islam apapun suku dan bangsanya. Setiap muslim akan merasa 

bertemu dengan saudara-saudara seagama dalam shalat jamaah. 

3. Shalat berjamaah menanamkan rasa persamaan 

Rasa persamaan tumbuh dalam shalat jamaah. Para makmum berderet 

bersaff-saffyang berpangkat, rakyat biasa, kaya, miskin, keturunan raja 

maupun rakyat kebanyakan, semuanya berbaris, berbaur satu saff, dan yang 

datang lebih dulu menempati saffyang paling depan meskipun rakyat jelata 

dan yang datang kemudian menempati saff belakang meskipun seorang raja 

atau presiden.25 

Di antara tujuan Islam yang agung yaitu menyatukan hati kaum 

mukminin serta menjaga kasih sayang dan persamaan di antara mereka. 

Dengan shalat berjamaah, semua hal tersebut dapat terealisasi, yakni ketika 

orang-orang yang sedang berdiri dalam saffyang kokoh dan lurus, tidak ada 

perbedaan diantara mereka. 

                                                           
25 Ainur Rahim Faqih, Amir Mu’allim. Ed. Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam (Yogyakarta: UII 

Press Indonesia, 1998), 33-34. 



 
 
 

4. Mempererat Tali Silaturahmi 

a. Pengertian Tali Silaturahmi 

Istilah silaturahmi (Shillatu ar- rahimi) terdiri dari dua kata: Shillah 

(hubungan, sambungan) dan rahim (Peranakan). Istilah ini adalah sebuah simbol 

dari hubungan baik penuh kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal 

usulnya berasal dari satu rahim dan sesama umat islam. Dikatakan simbol karena 

rahim (peranakan) secara materi tidak bisa disambungkan atau dihubungkan 

dengan rahim lainnya. rahim yang dimaksud di sini adalah qarabah atau nasab 

yang disatukan oleh rahim ibu. Hubungan antara satu sama lain diikat dengan 

hubungan rahim. 

Dalam bahasa indonesia sehari-hari juga dikenal dengan istilah silaturahmi 

(shilatu ar-rahmi) dengan pengertian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada 

hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat, tetapi juga mencangkup 

masyarakat yang lebih luas. Dari segi bahasa, istilah tersebut tidak salah, karena 

rahim juga berarti kasih sayang. Jadi silaturahmi berarti menghubungkan tali 

kasih sayang antara sesama.26 

Memelihara silaturahmi sesama muslim mempunyai manfaat yang besar, 

baik didunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan beberapa manfaat 

yang didapat orang yang memelihara silaturahmi, yaitu yang bersangkutan 

                                                           
26

Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), 183. 



 
 
 

diperpanjang umurnya, diberi Allah kelapangan rzeki dalam hidupnya dan 

dicintai keluarganya, seperti sabdanya: 

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya maka 
hendaknya selalu menyambung silaturahmi.” (H.R Bukhari).27 

 
b. Silaturahmi Dan Dampak Terhadap Hubungan Kekerabatan Dan Orang 

Lain 

Silaturahmi memberikan imbas positif terhadap hubungan dengan kerabat 

dan anak saudara. Orang yang menjalin persaudaraan tidak seperti orang yang 

memutuskannya. Disamping pahala, kebaikan dan berkah, silaturahmi juga 

berimbas positif terhadap hubungan kita dengan kerabat, bahkan semua orang. 

Silaturahmi juga melunakkan hati dan membuat ucapan dan nasehat orang yang 

menjalin tali persaudaraan lebih mengena dihati. Oleh para ulama dijelaskan 

bahwa persaudaraan itu bagaikan kulit yang jika dibiarkan kering, akan sulit 

menggerakkannya. Jika dibasahi terus menerus dengan air, maka akan menjadi 

lunak dan mudah digerakkan. Demikian pula hubungan persaudaraan. jika anda 

selalu menjalin hubungan dengan kekerabat-kerabat anda, memberi mereka, 

selalu bertegur sapa dengan mereka dan turut duka mereka, maka mereka akan 

mendengar ucapan dan akan menerima nasihat anda. Mereka sadar bahwa anda 

begitu santun, menyayangi dan selalu menjalin tali persaudaraan dengan mereka. 

                                                           
27Firdaus, Jalan Lurus Bimbingan Membentuk Pribadi Muslim Sejati, (Jakarta: Erlangga, 2007), 

169. 
 



 
 
 

Sebaliknya, jika anda menjauhi dan memutuskan tali silaturahm, mereka 

tidak akan perhatian dan tidak akan mempedulikan ucapan anda. Merekatidak 

akan mengindahkan nasehat anda. dari penjelasan ini tampak nilai lebih orang 

yang menjalin hubungan persaudaraan.28 

Di dalam lingkungan pendidikan menjaga hubungan tali 

silahturahmi merupakan salah satu kewajiban yang penting untuk di lakukan 

semua warga sekolah agar dapat saling berinteraksi, baradaptasi dan selalu 

tercipta hubungan yang harmonis antara sesama warga sekolah. 

Disamping itu siswa dan siswi selalu memiliki rasa kasih sayang, peduli, 

ramah lingkungan, saling menghormati, solidoritas, menghargai walaupun siswa 

dan siswi memiliki perbedaan keyakinan. Pendidikan memiliki peranan penting 

dalam menciptakan masyarakat yang cerdas damai, terbuka, dan demokratis. 

Pendidikan dari segi kehidupan di rasakan sangat penting bagi perkembangan 

hidup manusia. Pendidikan sudah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi 

setiap individu. 

Hubungan tali silahturahmi sangatlah memiliki pengaruh besar terhadap 

siswa, sebab di lingkungan sekolah umumnya ada jalinan hubungan yang harus 

di jaga keharmonisannya agar mempermudah siswa dan siswi dalam berinteraksi 

dan saling bekerja sama. Di lingkungan sekolah siswa memerlukan hubungan 

yang baik antara sesama teman, jadi cara yang harus siswa lakukan yaitu 

                                                           
28Musthafa Al- ‘Adawy, Fiqh Akhlak ,(Jakarta: Qisthi Press, 2005), 436. 



 
 
 

diusahakan bisa cepat beradaptasi dan berinteraksi dengan orang yang baru di 

kenalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori 

substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti merasa tidak mengenal apa yang tidak diketahui, sehingga 

desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka 

akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada 

dilapangan pengamatannya.29 

Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya 

bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif 

berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada pemesanan dan 

persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa 

pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan pemahaman pengetahuan sosial adalah 

proses ilmiah yang sah (legitimate).30 

Sedangkan jenis pendidikan itu adalah studi kasus, yang mana peneliti mencoba 

untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam. Peneliti mencoba 

menemukan semua variabel penting yang melatarbelakangi timbulnya serta 

                                                           
29S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 35. 
30Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitaftif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 25. 



 
 
 

perkembangan variabel tersebut. Di dalam studi kasus akan dilakukan penggalian data 

secara mendalam dan menganalisi intensif factor-faktor yang terlibat di dalamnya.31 

A. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan 

serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya. Untuk itu, 

dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data yang mana informan mengetahui bahwa peneliti melakukan 

penelitian agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. Adapun 

instrument yang lain hanya sebagai penunjang. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di sekolahan MTs Miftahul Ulum, Dusun Pucang, 

DesaKradinan, KecamatanDolopo, Kabupaten Madiun. Alasan pemilihan lokasi ini 

karena sekolah ini mempunyai kegiatan rutinitas keagamaan di madrasah yang 

melaksanakan kegiatan rutin yaitu shalat dhuhur berjamaah di sekolah, hal ini menarik 

untuk diteliti, karena ingin mengetahui kontribusi pembiasaan shalat dzuhur berjamaah 

di sekolah dalam mempererat talisilaturahmi warga sekolah. dengan memilih lokasi ini 

diharapkan ditemukan perilaku yang baik atau hubungan antarasiswa-siswi setelah 

melaksanakan shalat berjamaah di sekolah tersebut. 

 

 

                                                           
31Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian (Jakarta: Renika Cipta, 2000), 314. 



 
 
 

C. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara dari guru PAI, 

segenap pengurus atau Tata usaha dan sebagian siswa yang menuntut ilmu di 

sekolahan tersebut, sebagai sumber dan data utama, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lainya. Sedangkan sumber data tertulis adalah sumber tambahan. 

Untuk itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi.32 

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi yang mana data-

data tersebut berisi tentang keadaan sekolahan MTs Miftahul Ulum, DusunPucang, 

DesaKradinan, KecamatanDolopo, Kabupaten Madiun dan kegiatan shalat dzuhur 

berjamaah  bersama siswa.  

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya 

secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu 

untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang tertulis 

atau tentang subyek). Teknik yang digunakan peneliti yaitu : 

 

 

                                                           
32S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158. 



 
 
 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di 

wawancarai (interviewe) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.33 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

yang mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga dengan wawancra 

mendalam ini data-data dapat terkumpul secara maksimal. 

b. Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.34 

Dengan teknik ini peneliti mengamati aktifitas-aktifitas sehari-hari obyek 

penelitian, karakteristik fisik, situasi social, dan perasaan pada waktu menjadi 

bagian dari situasi tersebut.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik observasi yang dilaksanakan pada waktu shalat 

berjamaah dan setelah shalat berjamaah. Pada waktu shalat berjamaah yang diamati 

adalah saat adzan berkumandang, wudhu, dan ketika melaksanakan shalat, yang 

                                                           
33Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127. 
34 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (jilid 2) (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151. 



 
 
 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana modelpembiasaan pelaksanaan shalat 

berjamaah di MTs Miftahul Ulum. Pengamatan dilakukan setelah shalat berjamaah 

untuk mengetahui bagaimana kontribusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam 

membentuk atau mempererat tali silaturahmi siswa-siswi di MTs Miftahul Ulum. 

Kemudian hasil observasi dicatat dalam transkip observasi. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui dari 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga tentang pendapat,teori, 

dalil atau hokum-hukum, foto-foto, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut.35 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serentak. Dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data 

mengenai letak dan keadaan geografis sekolah, sejarah sekolah, visi, misi, dan 

tujuan sekolah, struktur organisasi sekolah, keadaan guru dan karyawan, keadaan 

siswa, sarana dan prasarana sekolah, tata tertib sekolah, dan lain-lain. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga 

dengan mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

                                                           
35S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 181. 



 
 
 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Teknis analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

Huberman. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, maka dalam 

analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir, yaitu tentang 

model pembiasaan shalat berjamaah di MTs Miftahul Ulum dan kontribusinya dalam 

meningkatkan hubungan tali silaturahmi antara siswa-siswi di MTs Miftahul Ulum, 

apakah membawa pengaruh yang positif terhadap perilaku atau malah membawa 

pengaruh negatif terhadap perilakuatau hubungan tali silaturahmi siswa-siswiMTs 

Miftahul Ulum.  

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pada pengertian yang lebih luas keandalan (reliabilitas) dan kesahihan (validitas) 

merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatanya metode yang digunakan untuk 

melaksanakan proyek penelitian. Kualitas data dan ketepatan meode yang digunakan 

untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu 

social karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi kasus 

aktivitas manusia.36 
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Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik 

yang pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri, keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan 

tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

b. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan 

persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

 

 



 
 
 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-

tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra-lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengunpulkan data. 

c. Tahap analisi data, yang meliputi: analisi selama dan setelah pengumpulan data; 

dan tahap hasil laporan penelitian.37 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Sekolahan MTs Miftahul Ulum 

Dengan rahmat dan hidayah Allah S.W.T alhamdulilah masyarakat desa 

Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan sekitarnya pada tahun 1975 

tergugahlah untuk mendirikan sebuah Madrasah Tsanawiyah mengingat Desa 

Kradinan letak pendidikan yang sedrajat dengan SLTP sangat jauh letaknya.  

Sehingga pada tanggal 02 Januari 1975 didirikanlah sebuah Madrasah 

Tsanawiyah di desa Kradinan tepatnya dikomplek pondok pesantren 

”DARUSSALAM” yang diberi nama Madrasah Tsanawiyah ”MIFTAHUL 

ULUM”. 

Pada tanggal bulan dan tahun itulah sekolah didirikan sekaligus dibentuk 

pengurus yayasan Madrasah Miftahul Ulum, namun yayasan tersebut belum 

terbentuk berbadan hukum.Dengan susunan pengurus sebagai berikut : 

Pelindung  : Kepala Desa 

Penasehat  : K. Zahro’u 

  Fatkur Rohman 

Ketua  : H. Zainuri 

    H. Maksum 



 
 
 

Sekretaris  : Maksum MK 

Ah. Baedhowi 

Bendahara : Sutrisno 

   Ab. Malik 

Perlengkapan  : Hasanun 

    Anwar 

Pengurus pada awal tahun ajaran mengadakan rapat dalam rapat tersebut 

memutuskan Madrasah Tsanawiyah harus diangkat satu direktur (Kepala) yang 

bertanggung jawab dalam bidang belajar mengajar, pengurus menetapkan yang 

diangkat menjadi kepala MTs adalah Bapak Asmuri.Sedangkan guru-guru yang 

bersama-sama mengelola antara lain : 

1. Asmuri 

2. Abdulloh 

3. Mahmud 

4. Nur Hidayat 

5. Misdiyanto 

6. K. Zahro’u 

7. Shohibuddin 

8. Mahfudiah 



 
 
 

Pada tahun ajaran pertama tahun 1975/1976 MTs masuk siang jam  13.00 

sampai dengan jam 16.30. kemudian pada tahun ajaran 1976/1977 MTs Miftahul 

Ulum dimasukkan pada pagi hari jam 07.00 sampai dengan jam 12.15. karena pada 

sore hari gedungnya digunakan untuk madrasah diniyah. Setelah masuk pagi 

ternyata kepercayaan masyarakat semakin meningkat ternyata tahun demi tahun 

siswanya semakin meningkat.. 

Untuk kekuatan hukum pengurus mengadakan rapat dan dalam rapat tersebut 

memutuskan MTs Miftahul Ulum harus didaftarkan pada notaris untuk 

mendapatkan AKTA badan hukum dan alhamdulilah pada tanggal 06 Agustus 1984 

terbitlah akte notaris no.18 NOTARIS RN SINULINGGA SH MADIUN. 

Dan alhamdulilah MTs Miftahul Ulum mulai tahun ajaran 1992 / 1993 yang 

lalu telah dapat melaksanakan EBTAN (ujian) negara di gedung MTs Miftahul 

Ulum sendiri yang setiap tahun hasil lulusanya sangat menggembirakan. MTs 

miftahul ulum menggabung KKM MTsN Doho Dolopo Madiun, sekaligus EBTAN 

menggabung pada panitia penyelenggara MTs N Doho Dolopo 

Madiun.38Demikianlah sejarah singkat berdirinya MTs Miftahul Ulum Pucang 

Kradinan Dolopo Madiun. Semoga ada manfaatnya. 
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2. Letak Geografis 

MTs Miftahul Ulum terletak diJL. Pond Pest. Darussalam ,dusun Pucang ,desa 

kradinan, kecamatan Dolopo, kabupaten Madiun, provinsi Jawa Timur Sekolah ini 

mempunyai kegiatan rutinitas keagamaan di madrasah yang melaksanakan kegiatan 

rutin yaitu shalat dhuhur berjamaah di sekolah, hal ini menarik untuk diteliti, karena 

ingin mengetahui kontribusi pembiasaan shalat dzuhur berjamaah di sekolah dalam 

mempererat tali silaturahmi warga sekolah. dengan memilih lokasi ini diharapkan 

ditemukan perilaku yang baik bagi siswa-siswi setelah melaksanakan shalat 

berjamaah di sekolah tersebut.Batas-batas Mts Miftahul Ulum antara lain: 

a. Sebelah Utara   : berbatasan dengan rumah penduduk 

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah penduduk 

c. Sebelah Barat    : berbatasan dengan rumah penduduk 

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Kradinan dan Sukorejo.39 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

Untuk mencapai tujuan pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan 

,pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut, maka MTs Miftahul Ulum merumuskan visi, 

misi dan tujuan sebagai berikut : 
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Untuk mencapai tujuan pendidikan MTs Miftahul Ulum   merumuskan visi 

misinya sebagai berikut : 

a. Visi  MTs Miftahul Ulum 

“Menuju insan yang berprestasi berlandaskan Iman danTaqwa” 

b. Misi MTs MiftahulUlum 

1. Mengembangkan sikap dan perilaku keagamaan islam  

2. Belajar mengajar secara optimal dengan potensi yang dimiliki 

3. Menumbuhkan semangat berprestasi 

4. Menerapkan menejemen partisipasip dan benar 

5. Mengupayakan lingkungan yang sehat bersih dan indah bernuansa islami 

6. Meningkatkan SDM di bidang IPTEK 

Di setiap kerja komunitas pendidikan, kami selalu menumbuhkan nuansa 

Islami ,disiplin sesuai aturan bidang kerja masing-masing, saling menghormati 

dan saling percaya dan tetap menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan 

berdasarkan pelayanan prima, kerjasama, dan tali silaturahmi. 

c. Tujuan MTs Miftahul Ulum 

Tujuan dari Madrasah Tsanawiyah Miftahul ulum Adalah sebagai berikut : 

Mewujudkan Madrasah Tsanawiyah yang baik dengan memiliki ilmu 

pengetahuan yang tinggi berahklak mulia sehingga terwujud masyarakat yang 

utama yang bertaqwa kepada Allah SWT. 



 
 
 

Tujuan sekolah kami tersebut secara bertahap akan dimonitoring, dievaluasi, 

dan dikendalikan setiap kurun waktu tertentu, untuk mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah 

Tsanawiyah yang dibakukan secara nasional, sebagai berikut: 

1. Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama ISLAM. 

2. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan 

memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 

3. Berpikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah, 

serta berkomunikasi melalui berbagai media. 

4. Menyenangi dan menghargai seni. 

5. Menjalankan pola hidup bersih, bugar, dan sehat. 

6. Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga 

terhadap bangsa dan tanah air.40 

4. Sarana dan Prasarana  

Sarana adalah sesuatu yang dapat mempermudah usaha dan memperlancar 

terlaksananya program pendidikan dan pengajaran sehingga keberadaan sarana dan 

prasarana di MTs Miftahul Ulum cukup memadai dan didukung dengan peralatan 

dan perlengkapan pembalajaran yang lengkap. Informasi mengenai sarana dan 
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prasarana di MTs Miftahul Ulum dapat dilihat pada transkrip dokumentasi pada 

penelitian ini.41 

No Gedung/Ruang 
Jumlah 
Ruang 

Luas (m2) Status Ket 

1. Ruang Kelas 5 336 Milik Sendiri  
2. Laboratorium TIK 1 25 Milik Sendiri  
3. Perpustakaan 1 670 Milik Sendiri  
4. Laboratorium 

IPA 
- - Milik Sendiri 

 

5. Keterampilan - - Milik Sendiri  
6. Kesenian - - Milik Sendiri  
7. Musholla/Masjid 1 289 Milik Sendiri  
8. Kamar 

mandi/WC Guru 
1 2 Milik Sendiri 

 

9. Kamar 
mandi/WC 
Siswa 

4 2 Milik Sendiri 
 

10. Ruang Guru 1 33 Milik Sendiri  
11. Ruang Kepala 

Madrasah 
1 56 Milik Sendiri 

 

12. Ruang Tamu - - Milik Sendiri  
13. Ruang UKS 1 6 Milik Sendiri  
14. Ruang BP/BK 1 25 Milik Sendiri  

 

5. Struktur MTs Miftahul Ulum 

Setiap kegiatan haruslah disusun dan dikerjakan secara tepat dan sistematis 

serta dikelola oleh orang yang memiliki kompetensi di dalamnya demi tercapainya 

tujuan yang diharapkan, oleh karenanya struktur organisasi dalam suatu lembaga 

muntlak dibutuhkan karena sifatnya sangat penting. Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan yang di dalamnya dari berbagai kegiatan. Agar berjalan dengan baik 
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maka dibentuklah organisasi di sekolah sebagai motor penggerak keseluruhan 

penyelenggara sekolah. Adapun struktur organisasi yang ada di MTs Miftahul 

Ulumsebagai berikut:42 
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STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan 

Kepala 
Madrasah 

Komite 

Tata Usaha Waka Bid.Um. 

WakaUr 
Kesiswaan 

WakaUr  
Humas 

WakaUr 
Kurikulum 

WakaUr 
Sarpras 

Koord. 
UKS 

 

Tatib 
Pembinaan 

Osis 

Perpus 
takaan 

Koord. 
Mapel 

Litbang 
KBM 

Koord.   
Lab 

Koord. 
Ekskul 

Wali Kelas BP/BK 

Siswa 

Guru  



 
 
 

6. Keadaan Guru dan Murid MTs Miftahul Ulum 

a. Keadaan Guru 

Dalam suatu lembaga pendidikan dan pembelajaran sudah tentu ada 

komponen pendidik dan peserta didik. Guru bertugas membantu peserta didik 

yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. 

berdasarkan data terakhir tahun 2017/2018 jumlah tenaga guru di MTs Miftahul 

Ulum sebanyak 17 orang. Daftar guru dan karyawan diMTs Miftahul Ulum dapat 

dilihat pada transkrip dokumentasi pada penelitian ini.43 

No Status Guru 

Pendidikan Guru 

Juml 
Total 

Juml 
S-1 

Juml 
D-3 

Juml 
D-2 

Juml 
D-1 

Juml 
SMA 

1. Guru Tetap Yayasan 17     17 
2. Guru Tidak Tetap 

Yayasan 
-     - 

3. Guru PNS 
diperbantukan 
(DPK) 

1     1 

4. Staf Tata Usaha 2     2 
 

b. Keadaan Murid 

Jumlah siswa- siswi di MTs Miftahul Ulum dan  Keadaan siswa suatu 

sekolah sangat menentukan, di samping unsur guru dan sarana. Berdasarkan 

dokumen yang ada, menunjukkan murid MTs Miftahul Ulum sampai tahun 
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2017/2018 berjumlah 156 siswa, baik laki-laki maupun perempuan, dengan 

rincian sebagai berikut.44 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

VII 34 18 52 

VIII 33 22 55 

IX 28 21 49 

Jumlah Total 156 

c. Data Ruang Kelas : 5 Ruang kelas +1Laboratorium komputer + 1 ruang 

perpustakaan (status milik sendiri) 

d. Jumlah Rombongan Belajar : 5 rombongan belajar. 

7. Tata tertib MTs Miftahul Ulum 

a. Masuk Sekolah 

1) Dari Dinas kesehatan atau Wali murid. 

2) Setiap Siswa tidak boleh meninggalkan kelas atau Madrasah selama jam 

pelajaran berlangsung kecuali mendapat izin dari Setiap Siswa harus hadir 5 

menit sebelum pelajaran dimulai. 

3) Setiap Siswa Laki-laki baju dimasukkan dan memakai ikat pinggang 

4) Setiap Siswa memakai Atribut sekolah lengkap (Bet) 
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5) Setiap Siswa terlambat lebih dulu melapor kepada kepala madrasah atau 

kesiswaan atau Guru piket. 

6) Setiap Siswa Absen sungguh – sungguh kepala Madrasah atau Kesiswaan atau 

Guru mata pelajaran. 

b. Kewajiban Siswa 

1) Hormat dan patuh terhadap kepala sekolah atau Guru dan tata usaha beserta 

stafnya. 

2) Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah. 

3) Membantu dan menjaga ketenangan, kelancaran, kegiatan belajar mengajar. 

4) Menjaga nama baik madrasah, Guru dan pelajar didalam maupun diluar 

madrasah. 

5) Menjauh diri dari sifat sengketa dan tercela. 

6) Memakai seragam sesuai dengan ketentuan madrasah. 

7) Ikut melaksanakan dan menjaga 5 K (Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, 

Kerapian, Kekeluargaan) 

8) Mengikuti kegiatan upacara bendera dan kegiatan lainnya. 

9) Tertib mengikuti pelajaran, rajin mengerjakan PR, dan Ekstrakurikuler. 

 

 

 



 
 
 

c. Larangan Bagi Siswa 

1) Khusus Putra : Rambut panjang, memakai anting-anting, tato, rambut warna 

gelang cincin dan lain sebagainya. 

2) Khusus putri : tidak Memakai jilbab, berpakain ketat, Memelihara kuku 

panjang. 

3) Mengganggu jalanya kegiatan belajar mengajar baik didalam kelas maupun 

diluar kelas. 

4) Membawa atau melakukan minuman keras, Pornografi, Hand phone, 

Merokok, baik didalam maupun diluar. 

5) Berkelahi atau terlibat tawuran. 

6) Melakukan perbuatan norma-norma agama, masyarakat dan Negara. 

7) Membawa atau mengaktifkan HP diwaktu pelajarn berlangsung. 

d. Hak Siswa 

1) Mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib, dan mendapat sanksi 

dari Madrasah. 

2) Meminjam buku perpustakaan dengan mentaati peraturan yang berlaku. 

3) Mendapat perlakuan yang sama dengan siswa lainya. 

 

 

 



 
 
 

Bentuk Pelanggaran. 

NO RUMUSAN BENTUK  BENTUK 
PELANGGARAN 

SCOR 

 A. SIKAP PERILAKU  
1 Mengganggu kegiatan mengajar 2 – 4 
2 Mengotori atau corat  coret dilingkungan sekolah 2 – 6 
3 Berlaku yang tidak senonoh, Jorok atau Asusila 

terhadap teman 
4 – 30 

4 Mengancam atau Mengimidasi atau perampasan 8 – 30 
5 Terlibat perkelahian atau tawuran 10 – 30 
6 Pemalsuan tanda tangan, nilai raport 10 – 30 
7 Membawa senjata tajam, Miras, Narkoba, 

Pornografi berjudi atau taruhan 
20 – 40 

8 Membawa Hand phone/mengaktifkan ketika jam 
pelajaran berlangsung 

5 – 20 

9 Merusak sarana dan prasarana dilingkungan 
sekolah 

20 – 40 

10 Terlibat tindak kriminal didalam atau diluar 
sekolah 

20 – 40 

11 Hamil atau Menghamili atau menikah baik siri 
maupun resmi 

100 

12 Tidak sopan terhadap guru atau karyawan 10 –30 
13 Mengancam, menyerang guru, karyawan 50 -80 
14 Berlaku yang tidak sepantasnya 6 – 30 
 B. KERAJINAN  
1 Datang terlambat 1 – 4 
2 Meninggalkan kelas atau sekolah sebelum 

waktunya tanpa ijin 
4 – 8 

3 Absen tidak masuk tanpa keterangan 2 – 6 
4 Tidak mengikuti upacara tanpa alasan atau ijin 2 – 4 
5 Tidak mengerjakan tugas guru tanpa alasan yang 

jelas 
2 – 10 

 C. KERAPIAN  
1 Tidak memakai seragam sesuai dengan 

ketentuan madrasah 
4 – 8 

2 Berambut panjang, memakai Anting-anting, 
Tato,Semiran dan lain sebagainya 

2 – 6 

3 Tidak memakai jilbab dan berpakaian ketat 2 – 4 



 
 
 

 

No Pelanggaran Bobot Sansi diberikan 

1 Ringan  1 – 6 Perngatan lisan/Sanksi ringan 

2 Sedang 7 – 12 Peringatan tertulis/sangsi ringan 

3 Ulang lima 
kali 

13 – 30 Panggilan orang tua/pernyataan 

4 Berat ulang 
tiga kali 

31 – 50 Pernyataan tertulis, sangsi 
sedang sanksi berat 

5 Cukup berat 81 – 100 Dikembalikan ke orang tua/wali 
selamanya 

 

8. Lain- lain 

Pada Tahun Pelajaran 2015/2016 Mts Miftahul Ulum memberlakukan 1 

kurikulum yaitu Kurikuum K13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar 

jam pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenai hubungan antar mata 

pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia 

seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan berkala atau hanya dalam waktu-waktu tertentu 

dan ikut dinilai. Kegiatan ekstrakurikuler MTs Miftahul Ulum antara lain. Untuk 

mengembangkan bakat dan kreatifitas siswa Mts Miftahul Ulum memberlakukan 

beberapa kegiatan ekstra antara lain: PASKIB (Garuda Sakti), PMR (Duta 

Kesehatan Madrasah), Pramuka, Tari, Hadroh, Qiroat dan Kaligrafi. Dan rutinitas 

harian dan mingguan keagamaan di MTs Miftahul Ulum antara lain: 

 



 
 
 

a. Sholat Dhuha Berjamaah 

b. Pagi sebelum jam pelajaran dimulai (Bimbingan Al-Qur’an sistem bandongan) 

c. Shalat dzuhur berjamaah 

d. Setelah jam terakhir (Bimbingan Al Quran sistem sorogan) 

e. Shalat Jumah.45 

A. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Pembiasaan Pelaksanaan Shalat Berjamaah di MTs Miftahul 

Ulum. 

Kegiatan rutin adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah setiap hari. 

Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum yaitu kegiatan 

shalat dhuhur berjamaah di sekolah. Ini dilaksanakan setiap hari oleh segenap siswa, 

guru dan karyawan. Dimana kegiatan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 

sekitar 15 menit.  dan dikerjakan setelah jam ke-6 yaitu jam 11.40-11.55 WIB.  

Dalam shalat berjamaah banyak nilai-nilai pendidikan yang sangat besar 

manfaatnya. Oleh karena itu, shalat berjamaah yang dilakukan secara teratur dalam 

setiap hari terutama dilakukan dalam lingkungan sekolah akan membawa dampak 

positif pada diri anak. Dalam shalat berjamaah banyak hikmah yang dapat diambil 

dan dapat berpengaruh pada perilaku anak.  

Pelaksanaan shalat dhuhur berjamaah MTs Miftahul Ulum dikategorikan 

sudah baik. Wakil Kepala Sekolah berusaha mengontrol untuk shalat berjamaah 
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bersama. Hal ini sudah ditertibkan untuk menunjang pembentuk tali silaturahmi dan 

perilaku yang mulia. Selain itu Bapak atau Ibu guru juga mengajak  untuk shalat 

berjamaah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak  Tamyiz Faruqi guru BK MTs 

Miftahul Ulum:  

“Waktu shalat dhuhur anak-anak digiring oleh Bapak atau Ibu guru. 
Kebanyakan sudah tertib mas. Kalau anak putri tidak ikut pada halangan. Untuk 
laki-laki Wakasek selalu mengontrol “ayo anak laki-laki shalat semua anak laki-laki 
mau cuti, cuti apa”. Begitulah keadaan di MTs Miftahul Ulum sini, kedisiplinan itu 
harus diterapkan seperti menyongsong tali silaturahmi dan perilaku yang mulia 
anak-anak harus shalat berjamaah di sekolah, kasihan mas rumahnya jauh kalau 
tidak shalat dulu, pulang sekolahnya kan sudah jam setengah dua mas.”46 

 
Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa guru memberikan kesempatan 

kepada siswa-siswanya untuk turut serta melakukan shalat bersama-sama. Sebab 

dengan kebiasaan ini diharapkan siswa akan mengerti bahwa shalat itu merupakan 

keharusan bagi setiap orang Islam, bila dewasa kelak menjadikebiasaan yang sudah 

berakar dalam kehidupannya sehinga menjadi tanggung jawab moral dalam 

melaksanakannya. 

Sedangkan menurut Ahmad Raisul Huda ketua kelas VII Asiswa MTs 

Miftahul Ulum mengatakan bahwa, shalat dhuhur berjamaah di sekolah kurang 

tertib. 

“Tidak, gimana ya mas? Banyak anak-anak yang tidak tahu pentingnya 
melaksanakan shalat berjamaah. Terutama anak laki-laki banyak yang 
menyepelekan, halah nanti aja lah, banyak alasan yang diungkapkan ketika waktu 
shalat tiba. Faktor tidak shalat karena malas, diajak teman.”47 

                                                           
46Lihat Transkrip  Wawancara Nomor 03/W/18-04/2018 Dalam Lampiran Laporan Hasil Penelitian 
47Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/9-04/2018 Dalam Lampiran Laporan Hasil Penelitian 



 
 
 

Hal yang sama diungkapkan oleh Aditya Yoga Pratama kelas VII A siswa 

MTs Miftahul Ulum. 

“Sama saja mas. Kalau di sekolah shalat kalau di rumah main. Ikut-ikutan 
mas, temannya shalat ikut shalat, kalau tidak ya ikut tidak shalat.” 48 

 
Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan shalat berjamaah di MTs Miftahul 

Ulum barjalan baik, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah,  tetapi 

kesadaran siswa-siswi untuk melaksanakan shalat masih kurang. Dikarenakan 

malas, banyak yang ikut-ikutan temannya. Kalau temannya shalat ikut shalat kalau 

tidak shalat ikut tidak shalat. 

Selain dari dua pendapat siswa tersebut, Dimas Ade Saputra siswa kelas IX A 

juga mengatakan bahwa untuk melaksanakan  

“Shalat berjamaah di sekolah belum tertib. Kadang-kadang ikut shalat dan 
kadang kadang juga tidak ikut shalat dikarenakan malas. Pernah mendapathukuman 
dijemur di lapangan selama satu jam pelajaran karena tidak ikut melaksanakan 
shalat berjamaah.” 49 

 
Dari beberapa pendapat siswa MTs Miftahul Ulum tersebut dijelaskan bahwa 

siswa-siswi MTs Miftahul Ulum kesadaran untuk melaksanakan shalat berjamaah 

masih kurang hal ini dikarenakan banyak anak belum mengetahui pentingnya shalat 

berjamaah, faktor malas dan ikut-ikutan temannya. Di samping itu, sebagian dari 

siswa-siswi sudah mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil observasi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, di MTs 
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Miftahul Ulum peneliti menemukan pada pukul 11.43 WIB setelah mendengar bel 

berbunyi siswa-siswi berbondong-bondong berangkat ke masjid untuk 

melaksanakan shalat dhuhur berjamaah, baik putra maupun putri. Namun ada 

beberapa anak yang tidak pergi ke masjid melainkan berada di lokasi parkir sepeda 

motor.50 

Hal yang sama observasi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, di MTs 

Miftahul Ulum peneliti menemukan pada pukul 11.47 WIB setelah mendengar bel 

berbunyi siswa-siswa berbondong-bondong berangkat ke masjid untuk 

melaksanakan shalat dzuhur berjamaah. Sesampai di masjid kemudian siswa-siswa 

mengambil air wudhu dan masuk masjid. Siswa-siswa mengisi saff-saff yang 

kosong sebelum shalat dhuhur berjamaah dimulai.51 Pada hari Rabu tanggal 11 

April 2018, peneliti juga menemukan pada pukul 11.52 WIB. Setelah siswa-siswi 

berwudhu kemudian masuk masjid untuk melaksanakan shalat dzuhur berjamaah. 

Ini dilaksanakan setiap hari oleh siswa-siswi MTs Miftahul Ulum, tidak hanya para 

siswanya saja akan tetapi segenap guru dan karyawan MTs Miftahul Ulum.52 

Dari hasil pengamatan atau observasi ini terlihat jelas bahwa siswa-siswi ada 

yang sudah membiasakan diri menuju masjid setelah mendengar bel berbunyi saat 

waktunya shalat dhuhur telah tiba dan ada lagi yang tidak menuju masjid. Kegiatan 

seperti ini dilakukan siswa-siswi di MTs Miftahul Ulum setiap hari.  Tetapi untuk 
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kesadaran siswa-siswi masih kurang dimana sebagian dari siswa-siswi ada yang 

datang ke masjid sebagian lagi ada yang tidak datang ke masjid. Hal ini dapat 

diperkuat tidak hanya dengan observasi saja hal yang sama diungkapkan oleh Lina 

Zahrotul Mu’alimas siswi kelas VII B MTs Miftahul Ulum.. 

“Alhamdulillah sudah banyak, ada yang shalat dan ada yang tidak shalat. 
Kalau putri halangan, kalau laki-laki kebanyakan malas.”53 

 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Uswatun Hasanahselaku guru 

Pendidikan Agama Islam ( fiqh dan SKI) di Mts Miftahul Ulum bahwa pelaksanaan 

shalat berjamaahnya sudah berjalan dengan baik. Namun kesadaran siswa-siswinya 

masih kurang. Kecuali kalau anak-anak itu di asrama dibiasakan shalat lima waktu 

anak  dapat  terbiasa. Karena sebagian siswa-siswi ada yang pergi ke masjid dan 

sebagian lagi tidak pergi ke masjid. 

“Pelaksanaan shalat berjamaahnya sudah berjalan dengan baik. Namun 
kesadaran siswa-siswinya masih kurang. Kecuali kalau anak-anak itu di asrama 
dibiasakan shalat lima waktu anak  dapat  terbiasa. Karena sebagian siswa-siswi ada 
yang pergi ke masjid dan sebagian lagi tidak pergi ke masjid. Meskipun hanya satu 
saff tetap dilaksanakan.” 54 

 
Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

memang benar pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah di sekolah MTs Miftahul Ulum 

sudah berjalan dengan tertib dan baik, hanya saja kesadaran siswa-siswinya untuk 

melaksanakan masih kurang. Perlu kerjasama yang baik antara anak, semua 

komponen akademik untuk mencapai hasil yang maksimal. 
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2. Data Tentang Kontribusi Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjamaah Dalam 

Meningkatkan Tali Silaturahmi Warga  di Mts Miftahul Ulum 

Di MTs Miftahul Ulum dilaksanakan atau dilakukan kegiatan rutin yaitu 

shalat dzuhur berjamaah di sekolah. Hal ini bertujuan sesuai dengan misi sekolah 

yaitu membentuk peserta didik yang berperilaku dan berbudi pekerti luhur. Shalat 

berjamaah adalah shalat yang dikerjakan dengan berkelompok, sedikitnya terdiri 

atas dua orang yang mempunyai ikatan yaitu seorang dari mereka menjadi imam 

dan yang lain menjadi makmum dengan syarat-syarat yang ditentukan, selain shalat 

berjamaah sebagai wujud beribadah kepada Allah juga terdapat hikmah dan 

keutamaan dari shalat tersebut.Adapun fungsi shalat berjamaah salah satunya adalah 

sebagai salah satu alat bantu untuk mengeratkan hubungan individu dan sosial yang 

berkelanjutan. 

Di dalam sekolah tentunya untuk mendidik anak dalam hal kedisiplinan sangat 

sulit. Demikian juga untuk membiasakan shalat berjamaah di sekolah anak ada yang 

sadar dengan sendiri ada juga yang belum mempunyai kesadaran. Dengan hal ini 

juga akan memiliki dampak yang berbeda antara yang terbiasa melaksanakan shalat 

berjamaah dengan yang belum terbiasa. Seperti yang diungkapkan oleh Dimas Ade 

Saputra siswa kelas IX A MTs Miftahul Ulum. 



 
 
 

“Kalau ikut shalat jamaah perilakunya ya baik, dilihat kayak alim mas. Kalau 
tidak aktif ya tidak baik. Malas pada teman mas. Pada guru kurang sopan tutur 
katanya, kalau di kelas ramai, tidak memperhatikan pelajaran.”55 

 
Untuk menumbuhkan kesadaran siswa-siswi untuk aktif atau terbiasa 

melaksanakan shalat berjamaah memang sangat sulit. Harus ada kerjasama yang 

baik antara semua komponen akademik sekolah. Karena sebagian dari siswa ada 

yang aktif shalat ada yang kadang-kadang. Yang nantinya itu akan berpengaruh 

terhadap perilaku siswa-siswi. Dengan aktif melaksanakan shalat berjamaah akan 

meningkatkan kedisiplinan terutama menghagai waktu sebagaimana yang dikatakan 

oleh Ahmad Raisul Huda sebagai ketua kelas VII A MTs Miftahul Ulum: 

“Menurut saya dengan aktif melaksanakan shalat berjamaah, meningkatkan 
kedisiplinan terutama menghargai waktu. Terhadap guru menghargai saat 
menerangkan, berusaha menghargai meski tidak faham, menghargai yang lebih tua 
karena berbicara di depan tentunya sangat capek.” 56 

 
Melaksanakan shalat berjamaah membawa dampak positif menambah 

kedekatan diri kepada Allah, dapat memperbaiki perilakuseperti yang dikatakan 

oleh Lina Zahratul Mu’alimas siswi MTs Miftahul Ulum. 

“Menurut diri saya pribadi dengan aktif melaksanakan shalat berjamaah dapat 
menambah kedekatan diri kepada Allah Swt, perilaku semakin baik, menambah 
nilai kebersamaan.” 57 

 
Dari pendapat siswa-siswi MTs Miftahul Ulum di atas dapat disimpulkan 

bahwa kontribusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam membentuk perilaku siswa-
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siswi dikembalikan kepada siswa-siswinya sendiri jika memang siswa-siswinya 

terbiasa melaksanakan shalat berjamaah akan membawa dampak yang positif, 

begitu sebaliknya jika memang siswa-siswi kurang aktif juga akan berdampak 

negatif pada perilakunya. Seperti terbiasa melaksanakan shalat berjamaah 

meningkatkan kedisiplinan terutama menghargai waktu, menambah kedekatan 

kepada Allah Swt. Sedangkan kurang terbiasa melaksanakan shalat berjamaah 

malas pada teman, pada guru kurang sopan tutur katanya, kalau dikelas ramai, tidak 

memperhatikan pelajaran. 

Sedangkan menurut Bapak Masduqi selaku guru Pendidikan Agama Islam 

(quran dan hadist) di MTs Miftahul Ulum mengatakan: 

“Sebelum mengikuti shalat berjamaah siswa-siswi tutur katanya kurang sopan, 
tidak nampak tali silaturahmi yang baik terhadap sesama teman, waktu ngobrol 
sesama teman lebih banyak, kegiatan KBM kurang berjalan dengan baik, karena 
banyak anak yang malas, capek karena sudah siang. Setelah mengikuti shalat 
berjamaah siswa-siswi tutur kata anak lebih sopan, kegiatan sekolah seperti kegiatan 
belajar mengajar berjalan dengan baik, bisa disebabkan hatinya sudah merasa 
tenang sehingga anak-anak konsentrasi untuk belajar meningkat. Waktu ngobrol 
dengan teman berkurang.” 58 

 
Selain itu Bapak Masduqi mengatakan bahwa melaksanakan shalat berjamaah 

akan membawa dampak anak sudah terbiasa segera datang ke Masjid untuk 

melaksanakan shalat dhuhur berjamaah, tali silaturahmi lebih terasa erat,tidak ada 

lagi siswa yang keluar dari sekolah, dapat mengurangi pengaruh negatif dari 
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pergaulan anak, tutur kata lebih sopan baik terhadap guru, maupun teman, 

mendorong siswa untuk shalat lima waktu dengan tertib. 

Hasil Wawancara di atas di perkuat dengan pendapat Ibu Uswatun Hasanah 

selaku guru Pendidikan Agama Islam di MTs Miftahul Ulum. 

“Semuanya dikembalikan kepada siswanya sendiri, kalau memang anaknya 
aktif melaksanakan shalat akan berpengaruh terhadap perilakunya. Begitu juga 
sebaliknya.  Kecuali kalau anaknya sudah aktif shalat diajak shalat mudah. Bisa jadi 
anak di rumah tidak shalat di sekolahan ikut shalat begitu juga untuk ngaji anak di 
rumah tidak ngaji tetapi di sekolah ikut ngaji. Untuk hal ini hanya guru agama saja 
tidak bisa, harus ada kerja sama yang baik untuk hasil yang maksimal. Ini semua 
adalah sarana untuk meningkatkan kedisiplinan, membiasakan diri siswa. Pokoknya 
dampak yang paling besar adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
melaksanakan shalat berjamaah, meningkatkan kedisiplinan siswa. Bisa jadi tidak 
diadakan shalat berjamaah di sekolah di rumah anak tidak shalat.” 59 

 
Hal yang senada juga dikatakan oleh Ibu Anik Nurrainiselaku Wakil Kepala 

MTs Miftahul Ulum. 

“Dampak melaksanakan shalat berjamaah antara lain: meningkatkan 
keteraturan dalam menyempurnakan saff, serta disiplin waktu, saling mengenal 
antara satu dengan teman yang lain disebabkan dalam shalat berjamaah tidak hanya 
terdiri dari satu kelas, melatih menyatukan ucapan dan gerakan imam dalam shalat, 
menata hati anak menjadi tenang dibuktikan saat jam pelajaran anak menjadi fokus, 
tidak ngantuk, ucapan anak lebih sopan ketika menjawab pertanyaan dari guru,n 
meningkatkan kebersamaan, hal ini dibuktikan siswa ketika mau shalat mereka 
berangkat bersama menuju masjid, dan mengambil air wudhu secara bergantian.” 60 

 
Selain itu menurut Amru Bahrul Ulum siswa kelas VII B MTs Miftahul Ulum 

mengatakan dengan terbiasa melaksanakan shalat berjamaah akan berdampak pada 

                                                           
59

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor  13/W/05-05/2018 Dalam Lampiran Laporan Hasil 
Penelitian 

60
Lihat Transkrip Wawancara Nomor 10/W/03-05/2018Dalam Lampiran Laporan Hasil Penelitian 



 
 
 

perilaku begitu sebaliknya. Dengan terbiasa melaksanakan shalat berjamaah 

perilaku semakin baik, semakin sopan, sesama teman kepada guru semakin baik. 

“Perilaku semakin baik, semakin sopan, sesama teman kepada guru semakin 
baik.” 61 

Elly Masinda siswa kelas VII BMTs Miftahul Ulum mengatakan bahwa 

melaksanakan shalat berjamaah mempunyai dampak yang sangat besar sekali. 

Contohnya ingin membolos tidak jadi membolos, terutama anak laki-laki sering 

membolos. Ketika guru menjelaskan kadang memperhatikan kadang tidak 

memperhatikan. Kalau gurunya mudah di pahami saat menjelaskan siswa-siswi 

memperhatikan , jika tidak mudah di pahami tidak memperhatikan. 

“Ya ada mas.Contohnya ingin membolos tidak jadi membolos, anak laki-laki 
sering membolos mas. Kalau saat guru menjelaskan kadang memperhatikan kadang 
tidak. Kalau gurunya enak ya memperhatikan kalau tidak ya tidak memperhatikan.” 

62 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pembiasaan Pelaksanaan Shalat Berjamaah di MTsMiftahulUlum 

Pengertian pembiasaan secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah 

“biasa”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “biasa” lazim atau umum seperti 

sediakala. Sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, 

sehingga pembiasaan dapat diartikan dengn proses membuat sesuatu atau seorang 

menjadi terbiasa. 

Pembiasaan adalah upaya untuk membentuk perilaku seseorang sehingga ia dapat 

melakukan sesuatu hal tanpa ada pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Upaya 

tersebut berupa pemberian pemahaman akan pentingnya sesuatu hal yang diharapkan 

dan memberikan keteladanan dalam melakukan hal tersebut secara disiplin.63 

Pembiasaan adalah suatu hal yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar 

dapat menjadi sebuah kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang 

dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan menempatkan manusia 

sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi 

kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kekuatan itu dapat dipergunakan untuk 

berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan, dan aktivitas lainya. Oleh karenanya, 

menurut para pakar,metode ini sangat efektif dalam rangka pembinaan karakter dan 
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kepribadian anak. Orang tua membiasakan anak-anaknya untuk bangun pagi. Maka 

bangun pagi itu akan menjadi kebiasaan.64 

Membiasakan anak sholat, lebih-lebih dilakukan secara berjamaah itu penting. 

Dalam kehidupan sehari-hari pembiasaan itu merupakan hal yang sangat penting, 

karena banyak dijumpai orang yang berbuat dan dan berperilaku hanya karena 

kebiasaan semata-mata. Pembiasaan dapat mendorong mempercepat perilaku, dantanpa 

pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban, sebab sebelum melakukan sesuatu 

memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. 

Lingkungan sekolah mempunyai tanggung jawab sangat penting setelah keluarga 

untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat menampilkan totalitas pemahaman 

kedalam kehidupan sehari-hari baik di keluarga, di sekolah, dan di lingkungannya. Hal 

ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu pembelajaran yang 

mengembangkan sikap peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi manusia yang berdisiplin tinggi, dan 

memiliki nilai-nilai moral tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga 

menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah yang ada di muka bumi ini 

salah satunya adalah pembelajaran pembiasaan shalat berjamaah di sekolah. 
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Kegiatan pembiasaan di sekolah, yaitu kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah 

kegiatan yang yang dilakukan secara reguler dan terus menerus di sekolah. Tujuannya 

untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Kegiatan rutin sebagai 

berikut: berdoa sebelum memulai kegiatan, shalat dhuha bersama-sama, tadarus al-

Qur’an, shalat dhuhur berjamaah, berdoa di akhir pelajaran, dan lain-lain.65 

MTs Miftahul Ulum adalah sekolah yang melaksanakan program shalat dzuhur 

berjamaah di sekolah.Kegiatanini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari 

oleh segenap siswa, guru dan karyawan. Untuk imam shalat, yang mengimami adalah 

gurunya sendiri. Setiap hari ada jadwal untuk mengimami secara bergantian. Untuk 

makmumnya adalah siswa-siswi, guru dan karyawanMTs Miftahul Ulum.  

Kegiatan shalat berjamaah tersebut membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 

menit dan dikerjakan setelah jam ke-6 yaitu jam 11.40-11.55 WIB. Tujuan dari 

dilaksanakannya shalat berjamaah di MTs Miftahul Ulum ini adalah sesuai dengan 

misi sekolah yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter dan berbudi pekerti 

luhur. Apabila ada anak yang tidak melaksanakan shalatberjamaah, maka ada 

hukumannya tersendiri yaitu dijemur di lapangan selama satu jam pelajaran.Untuk 

melihat siswa-siswimengikuti shalat berjamaah atau tidak, pihak guru memilikiabsen 

yang setiap kali shalat harus diisi. Absen tersebut selain dikontrol oleh guru-guru, juga 

dikontrol oleh wakil kepala sekolah. 
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Dari hasil wawancara  dengan Ibu Uswatun Hasanah,selaku guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Miftahul Ulum pada hari Sabtu 05 Mei 2018di kantor BK MTs 

Miftahul Ulum pada pukul 09.09 WIB, diketahui bahwasannya : 

Pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah di MTs Miftahul Ulum sudah berjalan 

dengan baik. Namun kesadaran siswa-siswinya masih kurang. Kecuali kalau anak-anak 

itu di asrama dibiasakan shalat lima waktu anak  dapat  terbiasa. Karena sebagian 

siswa-siswi ada yang pergi ke masjid dan sebagian lagi tidak pergi ke Masjid.66 

Pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah di MTs Miftahul Ulum sudah terlaksana 

dengan baik. Mulai dari persiapan dan sarana-prasarana sudah terpenuhi. Hanya saja, 

kesadaran beberapa siswa-siswinya dalam melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di 

MTs Miftahul Ulum masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan, mereka kurang terbiasa 

untuk melaksanakan shalat di Masjid MTs Miftahul Ulum. Selain dari wawancara 

dengan bu Uswatun, pelaksanaan shalat dzuhur di MTs Miftahul Ulum dapat dilihat 

dari observasi yang telah peneliti lakukan. 

Hasil observasi pada pukul 11.43 WIB setelah mendengar bel berbunyi siswa-

siswi berbondong-bondong berangkat ke masjid untuk melaksanakan shalat dzuhur 

berjamaah, baik putra maupun putri. Namun ada beberapa anak yang tidak pergi ke 

masjid melainkan berada di lokasi parkir sepeda motor.67 
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Hal yang sama observasi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, di MTs Miftahul 

Ulum peneliti menemukan pada pukul 11.47 WIB setelah mendengar bel berbunyi 

siswa-siswa berbondong-bondong berangkat ke masjid untuk melaksanakan shalat 

dzuhur berjamaah. Sesampai di masjid kemudian siswa-siswa mengambil air wudhu 

dan masuk masjid. Siswa-siswa mengisi saff-saffyang kosong sebelum shalat dhuhur 

berjamaah dimulai.68 

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah di MTs 

Miftahul Ulum sudah berjalan dengan baik, merupakan program sekolah dalam 

kegiatan rutin. Untuk melaksanakan shalat dzuhur  berjamaah dilaksanakan di masjid 

milik sekolah, yang diikuti oleh segenap siswa, guru dan karyawan. Yang menjadi 

imam dalam shalat adalah gurunya sendiri serta makmumnya adalah siswa-siswi MTs 

Miftahul Ulum. Namununtuk kesadaran siswa-siswinya masih kurang. Buktinya ketika 

terdengar bel berbunyi ada siswa yang tidak menuju masjid untuk melaksanakan shalat 

melainkan berada di lokasi parkir sepeda motor. Hal seperti ini harus ada tindak lanjut 

dari pihak sekolah. Untuk mengatasinya harus ada kerja sama yang baik antara anak, 

orang tua dan semua komponen akademik sekolah. Setiap selesai pelajaran guru harus 

mengawasi dan mengajak siswa-siswi untuk menuju masjid melaksanakan shalat.Kalau 

hanya guru agama saja yang menegakkan kedisiplinan tidak akan berjalan. 

Harapansekolah siswa-siswi mempunyai kesadaran yang tinggi sehingga akan mengerti 

bahwa shalat itu merupakan keharusan bagi setiap orang Islam, bila dewasa kelak 
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menjadikebiasaan yang sudah berakar dalam kehidupannya sehinga menjadi tanggung 

jawab moral dalam melaksanakannya. 

B. Analisis Kontribusi Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjamaah dalam Meningkatkan 

Tali Silaturahmi Warga di MTs Miftahul Ulum 

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama, yang 

dilakukan sekurang-kurangnya dua orang. Satu orang menjadi imam dan yang lainnya 

menjadi makmum. Jadi aktivitas shalat berjamaah adalah suatu kegiatan yang tampak 

pada pelaksanaan shalat secara bersama-sama yang sekurang-kurangnya diikuti oleh 

dua orang, satu menjadi imam selebihnya menjadi makmum. Shalat berjamaah 

termasuk amalan yang pahalanya mulai didapatkan seorang muslim sebelum 

pelaksanaannya. Berjalan menuju shalat berjamaah termasuk amalan, karena seorang 

hamba dengan karunia Allah memperoleh jaminan kehidupan yang baik serta kematian 

yang baik pula. Dan shalat merupakan amal yang dapat menghapuskan kesalahan-

kesalahan serta meninggikan derajat.  

Selanjutnya, adapun hukum shalat berjamaah menurut mayoritas ulama, adalah 

sunnah mu’akadah. Maknanya, perbuatan atau pekerjaan sunah yang selalu dikerjakan 

oleh Rasulullah SAW. Menegakkan shalat adalah perintah Allah SWT, tindakan itu 

merupakan salah satu faktor bagi pelakunya untuk mendapatkan hidayah.69 
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Melaksanakan shalat berjamaah mempunyai dampak positif dalam kehidupan 

sosial dan individu seseorang antara lain: 

Islam menganjurkan agar shalat wajib lima waktu sehari semalam itu dilakukan 

secara berjamaah, mskipun shalat dapat dilakukan secara pribadi. Makin banyak 

anggota jamaah akan semakin baik, meskipun shalat berjamaah itu dapat dilakukan 

hanya dengan seorang imam dan seorang makmum. Shalat berjamaah mengandung 

keutamaan yang besar, yaitu pahalanya 27 kali lipat daripada shalat dikerjakan seorang 

diri. 

Di samping adanya keutamaan itu, shalat jamaah mempunyai arti amat besar 

dalam kehidupan sosial. Shalat jamaah melatih taat kepada pimpinan dan pimpinan 

supaya bertindak bijaksana dengan memperhatikan jamaah yang dipimpinnya, dan 

shalat jamaah menanamkan rasa kebebasan, persaudaraan dan persamaan. 

1. Shalat jamaah menanamkan rasa kebebasan 

Rasa kebebasan terlatih, karena dalam mengerjakan shalat itu secara 

kolektif anggota jamaah merasa bebas shalat di masjid, bebas dari tradisi-tradisi 

yang berlawanan dengan ajaran ibadah, pujian-pujian hanya dapat dilakukan 

terhadap Allah SWT saja. 

Kebebasan hati nurani adalah puncak kebebasan yang dimiliki oleh 

manusia. kebebasan kontrol dimiliki anggota jamaah, apabila imam melakukan 

kesalahan baik mengenai bilangan rakaat, bacaan dan lain sebagainya, makmum 



 
 
 

atau jamaah mempunyai hak kontrol terhadap kekhilafan imam. Demikian juga 

kekhilafan imam yang sedang berkhutbah dapat pula dikontrol oleh anggota 

jamaah. 

2. Shalat berjamaah menanamkan rasa persaudaraan 

Rasa  persaudaraan amat jelas terlukis, sebab masjid itu terbuka untuk 

seluruh umat Islam apapun suku dan bangsanya. Setiap muslim akan merasa 

bertemu dengan saudara-saudara seagama dalam shalat jamaah. 

3. Shalat berjamaah menanamkan rasa persamaan 

Rasa persamaan tumbuh dalam shalat jamaah. Para makmum berderet 

bersaff-saffyang berpangkat, rakyat biasa, kaya, miskin, keturunan raja maupun 

rakyat kebanyakan, semuanya berbaris, berbaur satu saff, dan yang datang lebih 

dulu menempati saffyang paling depan meskipun rakyat jelata dan yang datang 

kemudian menempati saffbelakang meskipun seorang raja atau presiden.70 

Di antara tujuan Islam yang agung yaitu menyatukan hati kaum mukminin serta 

menjaga kasih sayang dan persamaan di antara mereka. Dengan shalat berjamaah, 

semua hal tersebut dapat terealisasi, yakni ketika orang-orang yang sedang berdiri 

dalam saffyang kokoh dan lurus, tidak ada perbedaan di antara mereka. 

Sedangkan Istilah silaturahmi (Shillatu ar- rahimi) terdiri dari dua kata: Shillah 

(hubungan, sambungan) dan rahim (Peranakan). Istilah ini adalah sebuah simbol 
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dari hubungan baik penuh kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal 

usulnya berasal dari satu rahim dan sesama umat islam. Dikatakan simbol karena 

rahim (peranakan) secara materi tidak bisa disambungkan atau dihubungkan 

dengan rahim lainnya. Rahim yang dimaksud di sini adalah qarabah atau nasab 

yang disatukan oleh rahim ibu. Hubungan antara satu sama lain diikat dengan 

hubungan rahim. 

Dalam bahasa indonesia sehari-hari juga dikenal dengan istilah silaturahmi 

(shilatu ar-rahmi) dengan pengertian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada 

hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat, tetapi juga mencangkup 

masyarakat yang lebih luas. Dari segi bahasa, istilah tersebut tidak salah, karena 

rahim juga berarti kasih sayang. Jadi silaturahmi berarti menghubungkan tali kasih 

sayang antara sesama.71 

Memelihara tali silaturahmi sesama muslim mempunyai manfaat yang besar, 

baik didunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan beberapa manfaat 

yang didapat orang yang memelihara tali silaturahmi, yaitu yang bersangkutan 

diperpanjang umurnya, diberi Allah kelapangan rezeki dalam hidupnya dan 

dicintai keluarganya, seperti sabdanya: 

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya maka 
hendaknya selalu menyambung silaturahmi.” (H.R Bukhari).72 
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Dari pengertian tersebut hubungan tali silaturahmi sangat perlu sekali 

ditanamkan pada jiwa anak didik, sehingga anak didik bisa berperilaku positif 

dalam setiap perbuatan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan di lapangan 

pembiasaan pelaksanaan shalat berjamaah mempunyai kontribusi yang sangat 

besar sekali, terutama masalah kepribadian siswa-siswi di MTs Miftahul Ulum. 

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa kontribusi melaksanakan shalat berjamaah 

membawa dampak yang positif, antara lain: 

1. Anak sudah terbiasa segera datang ke masjid untuk melaksanakan shalat 

dhuhur berjamaah, mendorong siswa untuk shalat lima waktu dengan tertib. 

2. Tali Silaturahmi lebih terasa erat, tidak ada lagi siswa yang keluar dari 

sekolah, dapat mengurangi pengaruh negatif dari pergaulan anak, tutur kata 

lebih sopan.73 

3. Meningkatkan kebersamaan, hal ini dibuktikan siswa ketika mau shalat 

mereka berangkat bersama menuju masjid, dan mengambil air wudhu secara 

bergantian, saling mengenal antara satu dengan teman yang lain disebabkan 

dalam shalat berjamaah tidak hanya terdiri dari satu kelas. 

4. Meningkatkan keteraturan dalam menyempurnakan saff, serta disiplin waktu, 

melatih menyatukan ucapan dan gerakan imam dalam shalat, menata hati anak 
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menjadi tenang dibuktikan saat jam pelajaran anak menjadi fokus, tidak 

ngantuk.74 

 Masih banyak lagi dampak yang dirasakan dalam melaksanakan shalat 

berjamaah antara lain: perilaku sesama guru: bila bertemu gurunya saling 

menyapa, sesama teman (misalnya adik kelas dengan kakak kelas juga saling 

menyapa). Selain itu, siswa-siswi MTs Miftahul Ulumterhadap kelestarian 

lingkungan sudah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekolah, seperti 

setelah makan jajan atau snack bungkusnya langsung di buang ketempat sampah, 

tidak dibuang sembarangan, setiap  kelas membuat taman kecil. Karena disetiap 

kelas sudah disediakan tempat sampah masing-masing. Yang tujuannya yaitu 

sesuai visi sekolah yang terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau.75 

Selain dari pengamatan penulis berdasarkan wawancara dengan Bapak 

Masduqi selaku guru PAI (guru Al Quran dan Al Hadist) di MTs Miftahul Ulum 

sebelum mengikuti shalat berjamaah siswa-siswi perilaku terhadap guru tutur 

katanya kurang sopan, sesama teman tidak nampak talisilaturahmi yang baik 

terhadap sesama teman, waktu ngobrol sesama teman lebih banyak, kegiatan KBM 

kurang berjalan dengan baik, karena banyak anak yang malas, capek karena sudah 

siang. Sedangkan terhadap lingkungan siswa-siswi sudah mempunyai kesadaran 

dengan sendiri terutama hal kebersihan dan perilaku terhadap warga sekolah. 
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Setelah mengikuti shalat berjamaah perilaku siswa-siswi terhadap guru 

perkataan anak lebih sopan, kegiatan sekolah seperti kegiatan belajar mengajar 

berjalan dengan baik, bisa disebabkan hatinya sudah merasa tenang sehingga anak-

anak konsentrasi untuk belajar meningkat. Terhadap teman  waktu ngobrol dengan 

teman berkurang, sudah nampak tali silaturahmiyang baik terhadap teman. 

Dari sini dapat dipahami bahwa kontribusi dari melaksanakan shalat 

berjamaah akan mempengaruhi perilaku anak didik. Dengan ditertibkan 

melaksanakan shalat dhuhur berjamaah tali silaturahmu (hubungan) anak didik 

akan semakin baik. Baik itu Perilaku terhadap guru, teman, lingkungan sekitar, 

bahkan terhadap pribadi anak itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman 

sekarang ini pelaksanaan shalat berjamaah di MTs Miftahul Ulumsangat 

diperlukan untuk benteng keimanan dan ketaqwaan. Karena dengan penanaman 

keimanan dan perilaku anak didik, bisa berbuat hal yang positif dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebab, dengan optimalnya tali silaturahmi (hubungan)dimasing-

masing siswa-siswi MTs Miftahul Ulum, maka siswa-siswi bisa berperan aktif 

dalam “memfilter budaya”, karena dengan adanya talisilaturahmi 

(hubungan),dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dapat berpositif. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam 

meningkatkan tali silaturahmisiswa-siswi  di MTs Miftahul Ulum berpengaruh 



 
 
 

positif terhadap hubungan dan perilaku siswa-siswi, terutama kepribadian dan 

perilaku siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang pembiasaan pelaksanaan shalat berjamaah dan 

kontribusinya dalam meningkatkan tali silaturahmi warga sekolah  di MTs Miftahul 

Ulum, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembiasaan pelaksanaan shalat berjamaah di MTs Miftahul Ulum merupakan 

suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah. Yang mana kegiatan shalat 

berjamaah tersebut membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit dan 

dikerjakan setelah jam ke-6 yaitu jam 11.40-11.55 WIB. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan setiap hari oleh segenap siswa, guru dan karyawan. 

Untuk imam shalat, yang mengimami adalah gurunya sendiri. Setiap hari ada 

jadwal untuk mengimami secara bergantian. Untuk makmumnya adalah siswa-

siswi MTs Miftahul Ulum. Apabila ada anak yang tidak melaksanakan shalat 

berjamaah ada hukumannya tersendiri yaitu dijemur di lapangan selama satu jam 

pelajaran.  

Kontribusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam meningkatkan tali 

silaturahmi siswa-siswi di MTs Miftahul Ulum sangat berpengaruh positif dalam 

pembentukan perilaku. Pengaruh yang paling besar adalah berpengaruh terhadap 



 
 
 

kepribadian siswa itu sendiri. Tidak hanya terhadap pribadi anak saja tetapi juga 

berpengaruh terhadap perilaku dan hubungan kepada guru, kepada teman. 

2. Semakin membiasakan shalat berjamaah akan mencegah dari perbuatan yang 

kurang terpuji dan meningkatkan hubungan atau talisilaturahmi antar warga 

sekolah. 

B. Saran 

Seperti kata pepatah bawasannya “Hancurnya bangsa disebabkan rusaknya moral 

para pemuda” maka dari itu bagi para pendidik untuk selalu meingkatkan dan 

menanamkan talisilaturahmi pada anak didiknya supaya menjadi generasi yang 

mempunyai perilaku yang mulia, khususnya : 

1. Untuk Kepala Sekolah: agar meningkatkan dan menanamkan talisilaturahmi 

kepada semua pihak baik guru maupun siswa-siswi khususnya MTs Miftahul 

Ulum, sehingga visi dan misi bisa tercapai dan terlaksana dengan maksimal. 

2. Untuk Guru PAI: agar meningkatkan dan mengembangkan pelajaran akhlak 

seperti menambah siraman rohani disetiap saat di MTs Miftahul Ulum, supaya 

suasana dan proses pembelajaran mencapai hasil yang maksimal dan tidak 

membosankan bagi siswa-siswi MTs Miftahul Ulum, dan menjadikan mereka 

seorang siswa-siswi yang mempunyai kepribadian mulia. 

3. Untuk Siswa: dengan dilaksanakan kegiatan rutin shalat berjamaah di sekolah, 

diharapkan siswa-siswi selalu aktif mengikuti dan sadar dengan sendiri tanpa harus 



 
 
 

ada perintah atau ajakan dari teman ataupun paksaan. Sehingga  siswa-siswi 

memiliki hubungan tali silaturahmi dan, menjadi perserta didik yang berperilaku 

dan berbudi pekerti luhur yang sesuai dengan visi dan misi di MTs Miftahul Ulum. 
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