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ABSTRAK 

 

Milasari, Erlin. 2019. Upaya Peningkatan Kesadaran Salat 

Berjamaah Murid Melalui Buku Setoran di Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Adzir Bedikulon Bungkal Tahun 2018 

– 2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing 

Nur Kolis, Ph.D. 

Kata kunci: peningkatan kesadaran salat berjamaah, 

buku     

          setoran. 

Tidak diragukan lagi bahwa tujuan agama Islam 

adalah menjadikan hidup manusia sebagai Rahmatann 

Lil’alamin melalui keikhlasan dalam beribadah semata-mata 

karena Allah. Ibadah yang pertama dihisab oleh Allah 

adalah salat, akan tetapi banyak yang melalaikannya. Oleh 

karena itu, pembelajaran ibadah kepada anak-anak adalah 

perkara yang penting. Madrasah Diniyah Awaliyah 

merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang 

mempunyai kegiatan pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan kesadaran salat berjamaah murid melalui 

Buku Setoran.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan 

latar belakang penggunaan Buku Setoran di Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Nadzir Bedikulon Bungkal tahun 

2018-2019, (2) mendeskripsikan upaya meningkatkan 

kesadaran pelaksanaan salat berjamaah murid melalui Buku 

Setoran di Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

Bedikulon Bungkal tahun 2018-2019, (3) mendeskripsikan 

kesadaran salat berjamaah murid di Madrasah Diniyah 
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Awaliyah An–Nadzir tahun 2017-2018. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami dan metode 

penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme 

yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini adalah: (1) Latar belakang 

penggunaan Buku Setoran di Madrasah Diniyah Awaliyah 

An-Nadzir Bedikulon Bungkal tahun 2018-2019  bermula 

saat murid tidak aktif dalam menjalankan salat berjamaah di 

madrasah diniyah padahal telah diupayakan berbagai cara 

untuk membiasakan salat bejamaah. (2) Upaya 

meningkatkan kesadaran pelaksanaan salat berjamaah murid 

melalui buku setoran di Madrasah Diniyah Awaliyah An-

Nadzir Bedikulon Bungkal tahun 2018-2019 dilaksanakan 

oleh Kepala Madrasah bersama juga para guru dengan cara  

uswatun hasanah, memberikan materi yang cukup tentang 

salat berjamaah, menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang 

salat berjamaah, serta melakukan salat Asar berjemaah 

seusai pelajaran di Madrasah Diniyah. Seluruh kegiatan 

tersebut direkam dalam buku setoran. (3) Kesadaran salat 

berjamaah murid di Madrasah Diniyah Awaliyah An–Nadzir 

tahun 2017-2018 boleh di bilang masih rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap negara pasti mempunyai tujuan dan cita–cita 

untuk semua warga negaranya. Cita-cita tersebut 

diwujudkan dalam bentuk tujuan pendidikan. Antara cita-

cita bangsa dan tujuan pendidikan harus disejajarkan, untuk 

pencapaian yang maksimal. 

Berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 tahun 2007, tentang rencana jangka panjang RI 

tahun 2005-2025 yang akan mewujudkan bangsa yang maju, 

mandiri dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, diperlukan karakter bangsa yang 

tangguh, komprehensif, berakhlak mulia, dan bermoral. 
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Untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat ditempuh 

melalui pendidikan.
1
 

Pendidikan nasional mempunyai fungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, 

manusia yang telah menempuh pendidikan diharapkan 

menjadi manusia Indonesia seutuhnya.  

Pendidikan mempunyai peran sangat penting 

dalam membangun manusia dan mewujudkan 

Indonesia seutuhnya, seperti yang dicita-citakan oleh 

bangsa ini. Banyak sekali cabang pendidikan yang ada 

di Indonesia ada pendidikan umum ada juga 

pendidikan agama. Ada beberapa agama yang diakui 

oleh Indonesia, salah satunya adalah agama Islam yang 

merupakan agama mayoritas di Indonesia, namun 

agama bukan sekedar tulisan di KTP ataupun Kartu 

                                                           
1
Barnawi & M. Arifin, Strategi & Kebijakan Pembelajaran 

Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: : Ar-Ruzz media, 2012), 44.  
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Keluarga, agama adalah apa yang dilakukan untuk 

mencapai kebahagian hidup duniawi maupun ukhrawi. 

Agama Islam terdapat rukun Islam yang 

berjumlah lima yang dan satunya adalah salat. Salat 

merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh 

Allah Swt.serta dinilai sebagai tiangnya agama. Salat 

berjamaah adalah salat yang dikerjakan bersama-sama 

dan ada hubungan dan ikatan dalam salat antara imam 

dan ma’mum. Karena itu dalam prakteknya harus 

terdiri minimal dua orang satu sebagai imam dan yang 

satunya ma’mum. Hikmah yang terdapat dalam sholat 

berjamaah salah satunya menjalin ikatan persaudaraan 

dan memperkokoh barisan antara muslim tanpa 

membedakan status sosisal mereka.
2
  

Peran pendidikan di sini sangat sentral untuk 

membiasakan kesadaran salat berjamaah terutama di 

                                                           
2
Abu Ahmadi–Noor Salimi, Dasar–Dasar Pendidikan Islam  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 149. 



11 

 

 

madrasah yang telah menjadi wahana anak untuk 

belajar serta menciptakan bibit – bibit unggul 

berkualitas dalam segala bidang terutama bidang 

keagamaan. Keberadaan tenaga pendidik bagi suatu 

bangsa yang sedang berada di tengah lintasan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih begitu 

besar pengaruhnya untuk membentuk pribadi anak 

didiknya yang kualitas, SDMnya peduli terhadap 

agama dan rukun Islamnya.
3
 

Sebuah lembaga pendidikan pasti mempunyai 

seorang yang diangap paling potensial untuk menjadi 

pemimpin yang akan menjadi nahkoda yang disebut 

kepala madrasah. Menurut Wahjosumidjo kepala 

madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah, tempat 

diselenggarakannya proses belajar mengajar atau 

                                                           
3
Abdullah Munir, Menjadi Kepala Madrasah Efektif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 5.  
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tempat terjadinya interaksi antar guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
4
 

Terutama pada Madrasah Diniyah Awaliah yang 

muridnya merupakan anak usia 7-14 tahun dan terfokus 

pada bidang agama Islam, oleh karenanya 

meningkatkan kesadaran salat berjamaah menjadi tugas 

utama seorang ustadzah maupun ustadz serta kepala 

madrasahnya. 

Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk 

Allah swt. adalah dia dianugrahi fitrah (perasaan dan 

kemampuan) untuk mengenal Allah dan melakukan 

ajaran-Nya. Fitroh beragama merupakan kemampuan 

dasar yang mengandung kemungkinan atau berpeluang 

untuk perkembangan. Namun, mengenai arah dan 

kualitas perkembangan beragama anak sangat 

bergantung kepada proses pendidikan yang 

                                                           
4
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Madrasah (Jakarta: 

Grafindo Persada, 2011), 83. 
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diterimanya. Jiwa beragama atau kesadaran beragama 

merujuk kepada aspek rohaniah individu yang 

berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang 

direfleksikan ke dalam pribadatan kepada-Nya, baik 

yang bersifat hablumminallah maupun 

hablumminannas. perkembangan kesadaran beragama 

seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan 

dan lingkungan.
5
  

Minimnya pemahaman dan kesadaran murid 

akan salat berjamaah, maka dalam mendisiplinkan salat 

berjamaah dengan penanaman kesadaran pada diri 

murid secara mendalam bahwa salat berjamaah amat 

besar pahalanya dan pemberian hukuman atau sangsi 

yang tidak melaksanakan. Jika kesadaran salat 

berjamaah dapat tertanam dengan baik, maka tanpa 

disuruh para murid dengan sendirinya melaksanakan 

                                                           
5
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 136. 
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salat berjamaah dan berlomba-lomba untuk segera 

melaksanakan salat berjamaah di masjid ataupun 

mushola. 

Sedangkan pada kenyataannya melalui hasil 

observasi di madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir di  

Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo, yang merupakan lembaga yang dalamnya 

fokus mengajarkan agama Islam, muridnya kesadaran 

salat berjamaah masih belum maksimal. Para murid 

masih selalu saja beralasan untuk tidak mengerjakan 

salat berjamaah, mereka belum mempunyai kesadaran 

pada diri mereka untuk menjalankan kewajiban dari 

Penciptanya. Buku setoran dibuat sebagai sarana untuk 

mempererat antara orang tua pertama dan orang tua 

kedua di sekolah, juga untuk menyadarkan salat 

berjamaah lima waktu sejak dini.  Maka dari itu buku 

setoran di madrasah diniyah tersebut sangat berguna 
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ataupun sangat bermanfaaat untuk mengetahui 

kesadaran salat berjamaah. Abraham Maslow dalam 

teori Humasnistik mengemukakan tentang kesadaran 

diri adalah mengerti dan mamahami siapa diri kita, 

bagaimana menjadi diri kita sendiri, apa potensi yang 

kita miliki, gaya apa yang anda miliki, apa langkah-

langkah yang anda ambil, apa yang dirasakan, nilai-

nilai apa yang kita miliki dan yakini, kearah mana 

perkembangan kita akan menuju.
6
 

Dari fenomena di atas peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Upaya Peningkatan 

Kesadaran Salat Berjamaah Murid Melalui Buku 

Setoran Di Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

Bedikulon Bungkal Tahun 2018 – 2019” 

B. Fokus Penelitian 

                                                           
6
Suharman, Psikologi Kognitif  (Surabaya: Srikandi, 2005), 45.  
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Dari sekian banyaknya hal yang harus dilakukan 

oleh kepala madrasah dan guru-guru maka ada salah satu 

yang lebih diutamakan, dan segera di uapayakan, yaitu 

tentang kesadaran salat berjamaah para murid. Karena di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An–Nadzir para murid 

masih sangat rendah kesadarannya dalam menjalankan 

salat berjamaah, mereka selalu mempunyai alasan yang 

berbelit–belit untuk menghindari perintah guru-guru 

menjalankan salat berjamaah. 

Alasan fokus penelitian ini adalah peningkatkan 

kesadaran salat berjamaah murid dan buku setoran? 

karena, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun 

Islam adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh umat 

Islam, sebagai umat Islam kita wajib menjalankan rukun 

Islam yang hanya ada lima.  Salat berjamaah itu 

pahalanya lebih banyak dari salat sendirian dan 

keutamaanya salat berjamaah lebih baik dari pada salat 
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sendirian. Pada dasarnya kesadaran salat berjamaah 

dilembaga tersebut sangat rendah sekali. Dan kesadaran 

salat berjamaah tersebut cara melihatnya melalui buku 

setoran tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti akan 

mefokuskan pada upaya peningkatan kesadaran salat 

berjamaah murid melalui buku setoran di madrasah 

diniyah awaliyah an-nadzir bedikulon bungkal tahun 

2018 – 2019. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

penelitian, peneliti merumuskan masalah yang akan di 

teliti sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar belakang penggunaan Buku Setoran 

di Madrasah Diniyah Awaliyah An–Nadzir 

Bedikulon Bungkal tahun 2018 - 2019? 

2. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran 

pelaksanaan salat berjamaah murid melalui Buku 
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Setoran di Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

Bedikulon Bungkal tahun 2018 - 2019? 

3. Bagaimana kesadaran salat berjamah murid di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An–Nadzir Bedikulon 

Bungkal tahun 2018 - 2019? 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan pertimbangan latar belakang dan 

rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan latar belakang penggunaan 

Buku Setoran di Madrasah Diniyah Awaliyah 

An–Nadzir Bedikulon Bungkal tahun 2018 – 

2019. 

2. Mendiskripsikan upaya meningkatkan kesadaran 

pelaksanaan salat berjamaah murid melalui Buku 

Setoran di Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

Bedikulon Bungkal tahun 2018 - 2019. 
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3. Mendiskripsikan  kesadaran salat berjamah murid di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An–Nadzir Bedikulon 

Bungkal tahun 2018 - 2019. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk 

meningkatkan khasanah keilmuan Fiqh Ibadah, 

terutama bab salat berjamaah yang merupakan 

sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Dengan 

sadar menjalankan salat berjamaah, maka akan 

semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan 

akan mendapat balasan yang indah dari Allah SWT 

karena menjalankaan perintahnya dengan 

memperoleh surganya yang kekal di akhirat kelak. 

2. Manfaat secara praktis 
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a. Bagi penulis 

Manfaat praktis yang diperoleh penulis 

yaitu dengan ini semakin mendalamnya 

pengetahuan terhadap pentingnya kesadaran 

salat berjamaah yang dilakukan sejak dini. 

Karena sesuatu yang dimuali sejak kecil akan 

terbawa sampai dewasa, karena pada usia 

Madrasah Ibtidaiyah ataupun Madrasah Diniyah 

Awaliyah adalah golden age, yaitu masa 

keemasan seorang anak yang harus 

dimanfaatkan secara optimal. 

b. Bagi pendidik (kepala Madrasah / Guru) 

Sebagai seorang pendidik mempunyai 

cara atau jurus ampuh untuk membuat 

muridnya menjadi lebih baik itu sangat 

diperlukan, dengan penelitian ini maka akan 

diperoleh pengetahuan bagaimana cara 
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mengatasi rendahnya kesadaran salat berjamaah 

murid. Diharapkan kepala madrasah maupun 

Guru dapat melakukan tindakan yang tepat 

dalam rangka meningkatkan kesadaran anak 

didiknya dalam menjalankan salat berjamaah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 6 

bab yang secara ringkas di uraikan sebagai berikut. 

 Bab satu, memuat pendahuluan yang meliputi latar 

balakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, berisi telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori. 

Bab tiga, metode penelitian yang dalamnya terdapat 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur dan pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan–tahapan penelitian. 
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Bab empat, deskripsi data berisi latar belakang 

penggunaan buku setoran di Madrasah, upaya meningkatkan 

kesadaran pelaksanaan salat berjamaah murid melalui buku 

setoran, dan kesadaran salat berjamah murid. 

Bab lima, disini berisi analisis data upaya 

peningkatan salat berjamaan murid melalui buku setoran. Bab 

enam, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait dengan kesadaran 

melaksanakan salat berjamaah sudah pernah dilakukan. 

Di antaranya Strategi Pembiasaan Salat Berjamaah 

pada Siswa di MI Ma’arif NU 01 Pasir Kulon 

Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas yang 

disusun oleh Umiyati (2015).
7
 Metode penelitian yang 

                                                           
7
Umiyati, “Strategi Pembiasaan Salat Berjamaah pada Siswa 

di MI Ma’arif NU 01 Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten 

Banyumas”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015), 42-47. 



24 

 

 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan 

deskriptif, yang tidak menyajikan data dalam bentuk 

angka. Metode pengumpulan datanya menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis 

datanya berupa teknik analisis deskriptif. Subjek yang 

diteliti adalah seluruh tenaga pengajar di MI Ma’arif NU 

01, sedangkan objeknya, yaitu penanaman kesadaran 

salat berjamaah di MI Ma’arif NU 01. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Umiyati menunjukkan bahwa murid 

dari MI Ma’arif NU 01 tetap mengerjakan salat 

berjamaah meskipun ada yang belum lengkap lima 

waktu. Salat berjamaah yang sering ditinggalkan adalah 

salat Subuh berjamaah. Alasan mereka adalah malas 

bangun dan masih mengantuk serta enggan untuk 

menjalankan salat di masjid. Program yang dilakukan 

oleh guru, yaitu dengan menjalankan salat Dhuhur 
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berjemaah di MI Ma’arif NU 01 sebelum pulang 

sekolah. Guru membuat kertas salat sebagai alat untuk 

mengontrol santri dalam mengerjakan salat. 

Penelitian kedua yang merupakan penelitian 

yang dijadikan acuan perbandingan dengan penelitian 

ini, yaitu penelitian oleh Agrina Iswara Rumaisha, 

yang berjudul Peran Guru PAI dalam Mengefektifkan 

Penggunaan Kartu Salat sebagai Upaya Pembinaan 

Kesadaran Beribadah di MAN Tempel Sleman 

Yogyakarta (2016).
8
 Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif dengan penyajian data 

deskriptif. Subjek penelitiannya guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Tempel dan objeknya penggunaan kartu salat. Metode 

pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, 

                                                           
8
Agrina Iswara Rumaisha, ” Peran Guru PAI dalam 

Mengefektifkan Penggunaan Kartu Salat sebagai Upaya Pembinaan 

Kesadaran Beribadah di MAN Tempel Sleman Yogyakarta,” (Skripsi, 

UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2016), 24. 
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dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan datanya 

dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitiannya 

adalah bahwa kartu salat di MAN Tempel diterapkan 

setiap jamaah salat Zuhur dengan mengisi kartu dan 

presensi yang telah diambil pagi harinya. Guru PAI 

berperan sebagai pengawas serta motivator program 

kartu salat ini. Faktor pendukung dari program kartu 

salat ini adalah semua pihak sekolah mendukung dan 

ikut bertanggung jawab atas terlaksananya program 

kartu salat. Faktor penghambatnya adalah masih ada 

siswa yang kurang peduli dengan salatnya, bahkan ada 

orang tua yang sama sekali tidak peduli atas salat 

anaknnya di rumah. 

Penelitian selanjutnya oleh Muhammad Yunus 

dengan judul Efektivitas Kartu Salat dalam 

Meningkatkan Ibadah Salat Berjamaah pada Peserta 
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Didik MAN Godean Sleman Yogyakarta.
9
 Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

jenis penelitian lapangan (field research). Populasi 

yang diambil adalah siswa kelas X di MAN Godean, 

Sleman, Yogyakarta. Karena jumlah siswa kurang dari 

100, semua siswa dijadikan sebagai sampel. Untuk 

menguji tingkat reliabilitasnya digunakan teknik 

ekuivalensi. Teknik pengambilan data dalam penelitian 

ini menggunakan stratified random sampling. Untuk 

pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode 

observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. 

Hasil penelitiannya adalah bahwa penerapan 

kartu salat sangat efektif bagi peserta didik di MAN 

Godean yang dibuktikan dengan kenaikan 30,5 persen 

dalam pelaksanaan salat berjemaah. Faktor pendukung 

                                                           
9
Muhamad Yunus, “Efektivitas Kartu Salat dalam 

Meningkatkan Ibadah Salat pada Peserta Didik MAN Godean Sleman 

Yogyakarta,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012), 15.  
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dari penerapan kartu salat ini adalah tersedianya sarana 

dan prasarana yang lengkap, seperti mukena dan 

sajadah, serta tempat wudu yang memadai. Kendala 

yang dihadapi adalah pembagian kartu salat yang 

terlalu banyak sehingga membutuhkan waktu yang 

lama. Apalagi terkadang guru piket sering lupa akan 

jadwalnya dan ada kemungkinan hilangnya kartu salat. 

Persamaan ketiga penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah 

bertema salat berjamaah. Sama-sama mengusahakan 

dan mengupayakan agar murid rajin menjalankan salat 

berjamaah dan mengetahui betapa pentingnya 

menjalankan salat berjamaah. Persamaan yang terakhir 

adalah tentang teknik pengumpulan data, yaitu dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Perbedaannya terletak pada metode untuk 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus 
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Umiyati. Di sana peneliti menggunakan metode 

penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan saat ini menggunakan metode kualitatif. 

Perbedaan selanjutnya terletak pada jenis lembaga yang 

dijadikan tempat penelitian. Untuk penelitian yang 

akan dilakukan, peneliti memilih lembaga MADIN 

sedangkan ketiga penelitian yang dijadikan telaah 

penelitian terdahulu mengambil lembaga sekolah 

umum. Ada satu perbedaan lagi antara penelitian saat 

ini dengan penelitian yang pernah dilakukan, yaitu 

tentang uji keabsahan datanya, penelitian sebelumnya 

menggunakan triangulasi. Untuk penelitian yang ketiga 

yang menggunakan metode kualitatif, uji relibilitasnya 

menggunakan teknik ekuivalensi. Oleh karena itu, 

belum ada yang menggunakan teknik memperpanjang 

pengamatan. Pada penelitian yang akan dilakukan ini, 
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peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan 

perpanjangan pengamatan. 

Keunikan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, yaitu 

MADIN. Di sana hampir sama dengan sekolah pagi, 

terdapat kurikulum, struktur kepengurusan yang 

lengkap, serta sudah mulai diakui sebagai pendidikan 

non formal yang mempunyai badan hukum. Namun, di 

sini hanya mengajarkan pelajaran agama Islam. Sangat 

mungkin jika upaya untuk meningkatkan kesadaran 

salatnya lebih besar dibanding dengan sekolah umum 

yang masih tercampur dengan pelajaran lain. MADIN 

mengajarkan semua materi pelajaran agama Islam 

seperti fikih, akidah akhlak, hadis, sejarah Islam dan 

lainnya. 

B. Kajian Teori 
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1. Madrasah Diniyah Awaliyah 

Cikal bakal dari pendidikan Islam di 

Indonesia dimulai dengan berdirinya masjid, 

mushola, surau, dan madrasah. Model pendidikan 

Islam yang berada di masjid maupun surau tersebut 

diselenggarakan tanpa kelas-kelas yang dilengkapi 

meja, kursi serta papan tulis, namun hanya 

”lesehan” di lantai masjid maupun surau. Saat ini, 

tempat seperti masjid dan surau eksistensinya mulai 

bergeser sebagai tempat untuk mempelajari ilmu 

agama. Hanya madrasah yang kini masih terdengar 

gaungnya sebagai lembaga pendidikan Islam. 

Sejak masa penjajahan, lembaga pengajaran 

Islam telah ada hampir di semua lingkungan 

masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Ada beragam nama dan bentuk dari 

pengajaran Islam seperti pengajian, surau, 
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rangkang, sekolah agama dan lainnya.
10

 Materi 

keagamaan yang diajarkan juga bermacam-macam 

namun secara umum meliputi aqidah, ibadah, 

akhlak, baca tulis Alquran dan bahasa Arab. 

Keberadaan madrasah dari masa ke masa 

semakin diakui oleh pemerintah dengan lahirnya 

UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang menjadi 

dasar hukum berdirinya madrasah. Madrasah selalu 

mengikuti zaman dengan segala kekhasannya 

sehingga menarik pemerintah untuk memberikan 

pengakuan dan fasilitas untuk madrasah.  

Madrasah juga mempunyai jenjang 

pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar 

yang disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara 

dengan Sekolah Dasar (SD). Jenjang pendidikan 

menengah madrasah disebut Madrasah Tsanawiyah, 

                                                           
10

Kementerian Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan 

Madrasah Diniyah Takmiliyah, (Jawa Timur, 2014), 1. 
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yang dalam pendidikan umum disebut SMP serta 

sekolah menengah atas yang disebut Madrasah 

Aliyah.
11

  

Pada perkembangan berikutnya atas 

dukungan pemerintah, sebagian lembaga 

pendidikan keagamaan tersebut bersentuhan dengan 

metode klasikal modern yang terprogam. 

Kemudian, hal tersebut mendorong lahirnya istilah 

Madrasah Diniyah, yaitu sebuah satuan pendidikan 

nonformal yang menyelenggarakan pembelajaran 

dan pendidikan agama Islam sebagai penunjang dan 

sebagai pelengkap pelajaran agama Islam. Di 

lembaga pendidikan ini, santri-santri yang belajar 

pada lembaga pendidikan formal dapat 

memperdalam wawasan pengetahuannya tentang 

Islam. Namun, lembaga ini juga terbuka untuk 

                                                           
11

Nuriyatu Nizah, ”Dinamika Madrasah Diniyah : Suatu 

Tinjauan Historis”, VOL. 11 no. 1, ( 1 Februari 2016), 183. 
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setiap anak usia pendidikan dasar dan menengah 

yang berminat pada agama Islam meskipun belum 

mempunyai kesempatan untuk belajar di lembaga 

formal. 

Madrasah Diniyah mempunyai 3 jenjang, 

yaitu: 

a. Madrasah Diniyah Awaliyah atau tingkatan 

dasar yang mempunyai masa belajar 4 tahun. 

b. Madrasah Diniyah Wustha, yang merupakan 

menengah pertama dengan lama masa belajar 2 

tahun. 

c. Madrasah Diniyah Ulya atau menengah atas 

yang juga memiliki masa belajar 2 tahun. 

Sebuah Madrasah Diniyah Awaliyah harus 

memenuhi syarat–syarat sebagai berikut: 

a. Tersedia tenaga pengelola, yang terdiri atas: 

1) Kepala madrasah, 
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2) Ustadz / ustadzah ( sekurang–kurangnya 

ada dua orang), 

3) Tenaga administrasi ( minimal satu orang). 

b. Tersedia tempat belajar dan kelengkapannya, 

c. Tersedia calon santri ( minimal 15 orang), 

d. Bersedia dan sanggup menjalankan lembaga 

dengan bukti surat pernyataan dari kepala 

madrasah.
12

 

Saat ini, Madrasah Diniyah Awaliyah telah 

menjelma menjadi sebuah madrasah agama Islam 

yang telah mempunyai dasar hukum, yaitu dalam 

UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20/2003
13

 

bahkan dasar hukum untuk Bantuan Operasional 

Madrasah Daerah (BOSDA) dan tunjangan untuk 

                                                           
12

Ibid, 16. 
13

Nuriyatun Nizah, ”Dinamika Madrasah Diniyah, 192. 
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guru madrasah sudah ada, dan nrutin diturunkan 

setiap satu semester.
14

 

2. Salat Berjamaah 

a. Pengertian Salat Berjamaan 

Salat berjamaah adalah hubungan dan 

ikatan dalam salat antara imam dan makmum. 

Oleh karena itu dalam prakteknya harus terdiri 

minimal dua orang, satu orang sebagai imam 

dan yang satunya sebagai makmum. Salat 

berjamaah termasuk salah satu keistimewaan 

yang diberikan dan disyariatkan secara khusus 

bagi umat islam. Mengandung nilai-nilai 

pembiasaan diri untuk patuh, bersabar, berani, 

                                                           
14

Dinas Pendidikan, Pedoman Teknis Bantuan 

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2017, 

(Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017), 7. 
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dan tertib aturan, di samping nilai sosial untuk 

menyatukan hati dan menguatkan ikatan.
15

 

Salat disamping berfungsi sebagai 

pembinaan pribadi seorang muslim juga 

mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu 

dalam Islam belum memadai bilamana salat itu 

dikerjakan secara individu yang memencilkan 

diri dari orang banyak dimana seorang hidup. 

Dalam hal ini Islam mensyariatkan salat 

berjamaah. Salat berjamaah banyak mempunyai 

manfaat yang mendalam. Yang terpenting 

diantaranya adalah memperlihatkan kesamaan, 

kekuatan barisan, kesatuan bahasa, pendidikan 

untuk mematuhi peraturan-peraturan atau 

keputusan bersama demi mengikuti pemimpin 

dan mengarahkan kesatuan tujuan yang maha 

                                                           
15

Tolhah Ma’ruf, Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah 

Versi Ahlussunnah  (Kediri: Lembaga Ta’lif Wannasyr, 2003), 88.  
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tinggi yaitu mencari keridhaan Allah swt. 

Melalui salat berjamaah akan terbina sikap 

saling mengenal, saling menasehati dan 

memberikan pelajaran, tumbuhnya rasa kasih 

sayang dan tolong menolong atas kebaikan dan 

taqwa. Di samping itu dapat juga 

memperhatikan orang-orang yang lemah, sakit, 

dan orang yang dalam kesusahan, sehingga 

persoalan-persoalan mereka dapat diatasi.
16

 

Islam tidak menjadikan pertanda 

masuknya salat dengan cara membunyikan 

lonceng, meniup terompet atau menyalakan api 

sebagaimana agama-agama terdahulu. Akan 

tetapi Islam menciptakan cara lain yang 

mengandung unsur syi’ar, panggilan dengan 

suara keras, lantunan irama sya’ir yang 

                                                           
16

Rahman Ritonga dan Zainnuddin, Fiqih Ibadah (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2002), 115.  
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memberi bekas dan mempunyai makna yang 

realitis. Cara ini dikenal dengan istilah azan 

yang dilakukan sebelum salat. Kalimat-kalimat 

azan itu dikumandangkan dari tempatnya lalu 

dijawab oleh kaum muslimin sehingga mereka 

berkumpul lima kali sehari semalam di masjid 

untuk melakukan salat berjamaah.
17

 

b. Hukum-hukum Salat Berjamaah 

Salat berjamaah hukumnya sunnah 

muakad (sunnah yang sangat ditekankan), 

merupakan syiar Islam yang besar dan 

pendekatan keagamaan sangat utama. Sampai-

sampai Nabi SAW melebihkan derajatnya 27 

kali lipat dari pada salat sendirian. Bahkan 

beliau bermaksud membakar rumah seseorang 

yang tidak melakukan salat berjamaah. Beliau 

                                                           
17

Ibid., 
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selaulu mengerjakan salat berjamaah semenjak 

Allah menganjurkannya hingga wafat. Oleh 

sebab itu sebagian ulama’ ahli fikih berdasarkan 

dalil-dalil yang keras mengatakan bahwa salat 

jamaah itu hukumnya fardhu ain bagi kaum 

laki-laki. Sebagian mereka  mengatakan 

hukumnya fardhu kifayah. Dan menurut 

mayoritas ulama’ ahli fikih hukumnya sunnah 

muakad dengan memadukan antara dalil-dalil 

tersebut dengan dalil lain yang membolehkan 

seseorang salat sendirian.
18

 

Hukum salat berjamaah ialah sunnah 

muakad (sunnah yang dikuatkan), yaitu 

dibawah wajib dan diatas sunnah biasa. 

Diantara dalil naqlinya, ialah sabda Rasul saw. 

dari Ibnu Umar bahwa beliau bersamdah: 

                                                           
18

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2004), 342-343 
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رِيجَن َد َرَجًة  َماَعُة اَفجَضُل ِمنج َصََلِة اجلَفدِّ ِبَسبجِع َوِعشج   َصََلُة اْلَج

Artinya: Salat berjamaah itu lebih baik dari 

sendirian dengan dua puluh tujuh 

derajat. (HR. Muttafaqun) ’alaih atau 

Bukhari dan Muslim) 

 

Hukum berjamaah itu berbeda-beda 

sesuai dengan perbedaan jenis salat yang 

mengharuskan berjamaah. Terkadang 

hukumnya fardhu (wajib) seperti mendapatkan 

rakaat terakhir salat jumat. Terkadang 

merupakan syarat sahnya salat seperti solat 

yang dilakukan secara jama’ karena kondisi 

hujan. Salat hari raya menurut madzhab yang 

mengatakan bahwa berjamaah adalah syarat 

bagi salat salat dua hari raya. Terkadang 

hukumnya mandub (dianjurkan) seperti salat 

tarawih dan witir dalam bulan ramadhan dan 
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salat gerhana. Dan terkadang hukumnya mubah 

yaitu untuk salat sunnah mutlak.
19

 

 

c. Syarat-Syarat Salat Berjamaah 

Untuk melaksanakan shalat berjamaah, 

ada beberapa syarat yang harus diketahui 

diantaranya : 

1) Islam, karena itu adalah syarat utama dalam 

pendekatan diri seorang hamba kepada 

Allah swt. 

2) Akil 

3) Baligh 

4) Tidak mendahului gerakan (rukun Fi’li) 

imam 

                                                           
19

Kahar Manshur, Salat Wajib Menurut Mazhab yang Empat 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004),329.  
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5) Shalat makmum harus sama dengan shlat 

imam ( dalam hal niat waktu shalat) 

6) Jarak antara imam dan makmum, atau 

antara makmum dengan baris makmum 

yang terakhir tidak boleh lebih dari 300 

hasta. 

7) Tidak ada dinding yang memisahkan antara 

imam dan makmum. Kecuali bagi makmum 

perempuan dengan syarat ada seorang atau 

lebih dari mereka yang dapat melihat semua 

gerakan imam.
20

 

d. Tata Cara Salat Berjamaah 

1) Setelah azan dan iqomah satu orang berdiri di 

depan sebagai imam dan orang yang lain 

berdiri dibelakang sebagai makmum. 

                                                           
20

Abdul Aziz Muhammad Azzam - AbdulWahhab Sayyed 

Hawwas, Fiqih Ibadah  (Jakarta: Amzah, 2013), 245-248.  
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2) Sebelum memimpin salat imam memberi 

komando kepada makmumnya untuk 

meluruskan barisan atau shaf. 

3) Imam memimpin salat dengan 

mengencangkan suara pada waktu takbir 

pembuka dan takbir pada setiap perpindahan 

rukuk. 

4) Imam mengencangkan bacaan al-fatihah dan 

surat pendek pada rakaat pertama dan kedua 

di dalam salat subuh, magrib, isak. 

5) Pada lafad Amin Makmum membaca secara 

serentak bersama imam. 

6) Di dalama salat dhuhur dan ashar imam tidak 

mengencangkan suara pada bacaan kecuali 

takbir.
21

 

e. Syarat-syarat menjadi Imam dan Makmum 

                                                           
21

Ibnu Hasan bin Abdul Kadir Nuh,  Panduan Shalat Lengkap 

& Mudah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 175-177.  
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1) Syarat menjadi Imam  

Imam sangat menentukan diterima 

atau tidaknya salat, oleh karena itu seorang 

menjadi imam ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebagai berikut: 

a) Islam, tidak sah seorang kafir menjadi 

imam. Adapun untuk orang fasik atau 

ahli bid’ah maka kita boleh salat di 

belakang mereka. 

b) Baligh, karena itu tidak sah seseorang 

yang telah baligh diimammi oleh anak 

kecil dalam salat fardhu. Adapun untuk 

salat sunnah boleh. 

c) Berakal, maka tidak sah imam dari orang 

yang gila apabila dia tidak sembuh dari 

gilanya. Adapun jika gilanya sembuh 

maka ia boleh menjadi imam. 
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d) Laki-laki, maka tidak sah imam seorang 

wanita atau waria mengimami laki-laki 

dalam salat fardhu ataupun salat sunnah. 

e) Baik dan benar bacaanya, jika seorang 

ma’mum dapat membaca maka dia tidak 

boleh mengikuti imam yang buta huruf. 

Adapun jika sesama buta huruf maka 

tidak apa-apa.  

f) Selamat dari udzur (penyakit) seperti 

memiliki penyakit keluar darah dari 

hidung (mimisan) yang terus menerus, 

atau generis (beser) dan sejenisnya. 

g) Suci dari hadats dan najis, tidak sah 

diimami oleh orang yang memiliki 

hadats atau terkena najis. Adapun jika ia 

lupa bahwa ia dalam keadaan hadats dan 

ia salat sebagai imam serta ma’mum 
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tidak mengetahuinya maka salatnya telah 

selesai salat sang makmum sah dan salat 

sang imam tidak sah atau batal. 

h) Imam harus fasih lisannya dalam 

membaca al-qur’an, mampu 

menyebutkan huruf dengan semestinya. 

Maka orang yang mengganti huruf ra 

dengan ghin atau dzal dengan sin atau 

dzal dengan dzay maka tidak sah 

imamnya, bahkan batal salatnya. Dan 

jika tidak mampu untuk mengucapkan 

huruf dengan baik setelah berusaha 

belajar dengan maksimal maka sah salat 

dan keimamannya apabila tidak ada yang 

lain. 

i) Hendaknya imam bukan makmun yang 

masbuk  
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j) Lebih banyak hafal surat-surat dalam al-

quran 

k) Lebih luas wawasanya tentang agama 

Islam 

l) Menjadi imam tersebut lebih diutamakan 

yang tua usianya 

m) Berniat menjadi imam dan tidak dibenci 

oleh makmum
22

    

2) Syarat Sahnya Salat Makmum 

Adapun syarat-syarat yang harus 

dilaksanakan oleh makmum agar salatnya 

sah, sebagai berikut: 

a) Berniat untuk menjadi makmum dan 

berniat untuk mengikuti makmum sejak 

dari awal salat 

                                                           
22

Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Panduan Lengkap Shalat 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 316-320.  
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b) Jangan berdiri didepan imam, maka jika 

makmum berdiri di depan imam tidak sah 

salatnya kecuali diseputar ka’bah. 

c) Makmum harus dapat mengontrol 

(mengetahui denagn pasti) perbuatan 

imam denga cara melihat atau mendengar 

walaupun dengan wasilah alat 

menyampaian. 

d)  Sang imam tidak boleh rendah 

kondisinya dari pada makmum. 

e) Makmum harus mengikuti imam dan 

haeam mendahuluinya. 

f) Bersatunya salat fardu makmun dengan 

salat fardu imam
23

 

f. Hal-hal yang Menggugurkan Syarat 

Berjamaah 

                                                           
23

Ibid, hlm.321-329.  
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Terdapat keringanan dalam salat 

berjamaah karena beberapa hal berikut ini: 

1) Ketika cuaca sangat dingin dan hujan deras 

2) Khawatir terhadap sesuatu yang 

menyakitinya 

3) Orang buta yang tidak ada penuntunnya dan 

tidak mampu mengarahkan diri sendiri. 

4) Sedang sakit 

5) Sedang sangat inggin buang hajat 

6) Ketika makanan telah tersaji dan sangat 

menggoda selera 

7) Ketika sangat mengantuk 

8) Ketika pikirannya terganggu dengan 

berbagai hal yang menggelisahkannya
24

 

3. Kesadaran Salat Berjamaah 

                                                           
24

Abdul Qodir Ar-Rahbawi, Fikih Shalat Empat Madzhab 

(Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2011), 311-314.  
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Setiap orang mengalami keadaan kesadaran 

yang berubah-ubah sepanjang waktu. Keadaan 

kesadarran yang berubah-ubah dapat mempunyai 

bentuk yang bermacam-macam mulai dari selingan 

melawan sampai pada keadaan  bingung dan 

menyimpang persepsi yang disebabkan oleh obat 

bius atau yang lainya. 

Tetapi apa yang dinamakan kesadaran, kata 

ini sering digunakan sebagai istilah yang mencakup 

pengertian persepsi, pemikiran, perasaan, dan 

ingatan seseorang yang aktif pada saat tertentu. 

Dalam pengertian ini kesadaran sama artinya 

dengan mawas diri (awareness). Namun seperti apa 

yang kita lihat kesadaran juga mencakup persepsi 

dan pemikiran yang secara samar-samar disadari 

oleh individu hingga akhirnya perhatian terpusat. 
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Oleh sebab itu ada tinggakatan mawas diri dalam 

kesadaran.
25

  

Kesadaran berhubungan erat dengan 

perhatian, namun tidak identik. Hilgard 

membedakan kesadaran menjadi dua katagori yaitu, 

kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Dinamakan 

kesadaran pasif ketika seorang sedang melamun, 

menikmati karya seni, atau juga ketika menikmati 

music. Sedangkan kesadaran aktif adalah 

melibatkan perencanaan, pembuatann, dan 

pelaksanaan keputusan tersebut. Seperti dalam 

situasi sedang belajar ilmu pengetahuan, sedang 

memilih sebuah keputusan dan ketika sesuatu yang 

telah berada pada proses namun terhambat oleh 

sesuatu.
26

 

                                                           
25

Rita L. Atkinson dan Richard C. Atkinson, Pengantar 

Psikologi I Edisi Kedelapan Jilid I (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 

1999), 250.  
26

Suharman, Psikologi Kognitif  (Surabaya: Srikandi, 2005), 48.  
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Kesadaran salat berjamaah termasuk 

kesadaran aktif, karena melibatkan perencanaan 

yaitu sebelum melaksanakan salat berjamaah, yaitu 

haruslah berwudu terlebih dahulu, harus masuk 

pada waktunya dan memenuhi syarat sah serta sarat 

wajib salat. Pada tahap pelaksanaan salat berjamaah 

maka harus memenuhi rukun dan sunnah salat, 

serta harus sadar dan memperhatikan hal – hal yang 

membatalkan salat. 

4. Upaya Peningkatan Kesadaran Salat Berjamaah 

Kesadaran beragama meliputi rasa 

keagamaan, pengalaman ke-Tuhanan sikap dan 

tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam 

sistem mental dari kepribadian. Karena agama 

melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia maka 

kesadaran beragama mencakup aspek-aspek afektif, 

konatif, kognitif dan motorik. Keterlibatan fungsi 
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afektif dan konatif terlihat di dalam pengalaman ke-

Tuhanan rasa keagamaan dan kerinduan kepada 

Tuhan. Aspek kognitif nampak dalam keimanan 

dan kepercayaan. Sedangkan keterlibatan fungsi 

motorik nampak dalam perbuatan dan gerakan 

tingkah laku keagamaan. Dalam kehidupan sehari-

hari aspek tersebut sukar dipisahkan karena 

merupakan suatu sistem kesadaran beragama yang 

utuh dalam kepribadian seseorang.
27

 

Kesadaran adalah sesuatu yang sepenuhnya 

pribadi, fenomena pertama seorang yang terjadi 

sebagai bagian dari apa yang kita sebut sebagai 

pikiran. Kesadaran mengacu pada kemampuan 

untuk menjadi sadar pada diri sendiri dan 

menciptakan arti pada pengalaman kita. Kesadaran 

juga bisa dianggap sebagai sense of identiy 
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Imam Malik, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Teras, 

2011), 49.  
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khususnya pada sikap yang kompleks keyakinan 

dan sensifitas yang dipegang oleh masing-masing 

individu. Kesadaran beragama merujuk kepada 

aspek rohani individu yang berkaitan dengan 

keimanan kepada Allah, maka dipengaruhi oleh 

faktor pembawaan dan faktor lingkungan.  

Berikut upaya dalam meningkatkan 

kesadaran salat berjamaaah muridnya: 

a. Uswatun hasanah. 

b. Memberikan materi salat 

c. Selalu memotivasi murid dengan menceritakan 

kisah-kisah teladan tentang salat berjamaah
28

 

5. Buku Setoran 

Buku salat dibuat sebagai sarana untuk 

mempererat kedekatan Orang tua pertama dan 

orangtua kedua disekolah, juga untuk 
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meningkatkan sadar salat 5 waktu sejak dini, karena 

masih rendahnya pelaksanaan salat yang 

dilaksanakan oleh murid, pada usia seperti mereka 

karena masih kurangnya kesadaran akan 

pentingnya salat lima waktu.  

Oleh karena itu dirasa perlu mengadadakan 

Buku Kontrol Salat Lima Waktu  untuk mengetahui 

efktifitas kebiasaan melaksanakan salat dirumah 

dengan bantuan orang tua pertama sehingga dapat 

meningkatkan ibadah salat siswa.  

Buku setoran salat 5 waktu  walaupun 

sederhana tapi besar manfaatnya bagi kehidupan 

akhirat mereka semoga dengan buku ini dapat 

menjadi pembiasaan yang baik dan melatih 

kedisiplinan mereka serta bertanggung jawab pada 
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kewajiban mereka sebagai anak muslim yang 

baik.
29

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagaimana 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 
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pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan) 

analiis data bersifat induktif atau kualitatof dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 

memahaman yang mendalam tentang masalah-masalah 

yang telah nyata terjadi
30

 

Dalam penelitian ini yang sasarannya tentang 

upaya peningkatan kesadaran salat berjamaah melalui 

buku setoran di Madrasah Diniyah Awaliyah, maka 

digunakan metode kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif, berupa kata–kata tertulis dan lisan dari 

orang–orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian ini akan meneliti sesuatu kesadaran 

salat berjamaah murid melalui BukuSetoran. Dimulai 

dari penyelidikan secara rinci tentang Madrasah 
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Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & 
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Diniyah Awaliyah tersebut, latar belakang berdirinya, 

bagaimana kurikulumnya, bagaimana 

pembelajarannya, dan bagaimana cara memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Disini juga akan diamati 

secara mendalam pribadi individu murid yang 

mempunyai kesadaran salat berjamaahnya rendah, dan 

yang paling utama dari semuanya adalah cara atau 

upaya peningkatan kesadaran salat berjamaah murid 

melalui buku setoran.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian yang berjudul Upaya 

Peningkatan Kesadaran Salat Berjamaah Murid 

melalui Buku Setoran di Madrasah Diniyah Awaliyah 

An-Adzir Bedikulon Bungkal Tahun 2018 – 2019 ini, 

peneliti hadir sebagai instrumen kunci, yang 

berpartisipasi penuh dalam pengumpulan data, seperti 
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dalam observasi dalam wawancara dan dalam 

pendokumentasian.  

Peneliti akan melakukan wawancara dengan 

kepala madrasah, untuk mencari tahu informasi 

tentang upaya untuk meningkatkan kesadaran salat 

berjamaah muridnya, mengamati segala tingkah laku 

dan semua perilaku dari tenaga kependidikan serta 

muridnya, mengamati beberapa wali murid tentang 

kesadarannya dalam melaksanakan salat bejamaah 

ketika di rumah, dan mendokumentasikan data yang 

dapat menunjang penelitian yang sedang dilakukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Madrasah Diniyah 

Awaliyah An–Nadzir yang terletak di Desa Bedikulon 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Madrasah 

tersebut adalah sebuah lembaga nonformal yang 

mempunyai struktur kepengurusan serta administrasi 
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sebagimana layaknya sebuah Madrasah Diniyah 

lainnya, yang mempunyai kurikulum, dan materi 

pelajarannya tidak keluar dari ruang lingkup agama 

Islam. 

Dalam kondisi seperti ini kesadaran salat 

berjamaah murid melalului Buku Setoran sangat 

rendah. Didalam progam madrasah ini akan mendidik 

para muridnya yang berakhlak baik dan mengerti 

tentang agama. Peneliti akan meneliti yang paling 

utama tentang salat berjamaahnya yang rendah. Maka 

dari itu pihak kepala sekolah dan seluruh guru 

membuat program untuk mengontrol murid salat 

berjamaah saat berada dirumah. Kemudian 

mengunakan Buku Setoran untuk mengetahui salat 

berjamaah murid saat ditumah, salah satu faktor utama 

dalam menumbuhkan kesadaran murid.  



62 

 

 

Karena tertarik dengan tindakan tenaga 

kependidikan yang sedang gencar menyerukan 

kesadaran salat berjamaah, peneliti akan mengadakan 

penelitian tentang upaya peningkatan salat berjamaah 

melalui buku setoran. 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang digali pada penelitian ini adalah 

tindakan tenaga pendidik di Madrasah Diniyah 

Awaliyah An-Nadzir untuk muridnya yang mempunyai 

kesadaran rendah terhadap kewajibannya menjalankan 

salat berjamaah, informasi atau penjelasan tenaga 

pendidik serta tujuan dari tindakan yang telah 

dilakukannya. 

Sumber data dari penelitian kepala Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Nadzir yang merupakan sumber 

utama penelitian saat ini. Selain itu, sumber yang lain 

yaitu guru-guru di Madrasah Diniyah Awaliyah An-
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Nadzir, untuk memperkuat penjelasan kepala madrasah 

dan dapat memberikan data tambahan tentang murid 

madrasah tersebut.  

Sumber data selanjutnya adalah murid 

Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir yang dipilih 

oleh peneliti untuk diwawancari. Peneliti 

mewawancarai 20 murid madrasah, yang dipilih 

berdasar kompetensi yang berbeda. Kompetensi yang 

dimaksud adalah murid yang memiliki prestasi 

akademik di madrasah yang prestasinya sedang, 

rendah, dan tinggi. Prestasi tersebut bisa dilihat dari 

buku rapornya. Peneliti juga akan memilih murid yang 

akan diwawancarai berdasar keaktifan masuknya. 

murid akan terlihat keaktifannya masuk madrasah dari 

buku presensi. Peneliti memilih 5 murid di setiap kelas. 

Dengan pembagian kelas sebagai berikut: 

a. Kelas 1  : terdiri atas murid kelas yang masih 
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  iqra’ 

b. Kelas 2 : terdiri atas murid  kelas 1 dan 2 SD 

c. Kelas 3 : terdiri dari murid kelas 3 dan 4 SD 

d. Kelas 4 : terdiri dari murid kelas 5 SD 

Peneliti juga memperoleh data dari wawancara 

dengan wali murid. Wali murid yang dipilih adalah 

mereka yang sering menjemput anaknya dan wali 

murid yang dekat tempat tinggalnya dengan masjid 

serta yang jauh dengan masjid. Peneliti akan 

mewawancarai 4 wali murid yang anaknya mempunyai 

jenjang berbeda dalam madrasah. Untuk dokumen dan 

lainnya merupakan tambahan untuk memperkuat dan 

memperjelas serta untuk bukti bahwa penelitian ini 

benar adanya (fakta). 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif peneliti ialah instrumen 
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penelitian. Keberhasilan dalam pengumpulan data 

banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti 

menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus 

penelitian. Melakukan wawancara dengan subjek yang 

diteliti harus mampu mengamati situasi sosial yang 

terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Dapat 

memfoto fenomena symbol dan tanda yang terjadi atau 

merekam dialog yang terjadi. Peneliti tidak mengakhiri 

fase pengumpulan data sebelum yakin data yang 

terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan 

terfokus pada situasi sosial yang diteliti telah mampu 

menjawab tujuan penelitian. Dalam konteks ini 

validitas, realibilitas, dan triangulasi telah digunakan 

dengan benar sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak 

diragukan lagi oleh siapa pun. Prosedur pengumpulan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi.
31

 

a. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu teknik yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian . Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu 

proses interaksi antara pewawancara dan sumber 

informasi atau orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi langsung. Dapat dikatakan bahwa 

wawancara merupakan tatap muka antara 

pewawancara dengan sumber informasi dimana 

pewawancara bertanya lansung tentang suatu objek 

yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Di 

sini, peneliti akan melakukan tanya jawab secara 
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Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & 
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intensif dengan tenaga pendidik di Madrasah 

Diniyah Awaliyah An–Nadzir.
32

 

Peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur. Dengan 

wawancara terstruktur peneliti akan lebih mudah 

dalam melakukan wawancara. Sebab, peneliti telah 

merancang terlebih dahulu pertanyaan serta 

alternatif jawaban yang mungkin akan diutarakan 

oleh kepala madrasah dan guru-gurunya. 

Wawancara tersetruktur adalah suatu bentuk 

wawancara dimana pewawancara dalam hal ini 

peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis 

rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola 

tertentu dengan menggunakan format yang baku. 

Dengan demikian, sebuah wawancara akan 

menghasilkan data yang diharapkan secara 
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maksimal dan runtut. Dalam penelitian ini, peneliti 

juga menggunakan wawancara tidak terstruktur 

untuk menambah keakraban antara peneliti dan 

narasumber. Wawancara tidak terstruktur adalah 

peneliti menyusun rencana wawancara yang 

mantap tetapi tidak menggunakan format dan 

urutan yang baku. Pertanyaan yang dilontarkan 

juga tidak terlalu berpatokan pada sebuah rencana 

yang telah tertulis, namun masih tetap bertanya 

seputar upaya peningkatan salat berjamaah murid 

melalui buku setotan.
33

 

b. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Yang dihasilkan oleh observasi ialah 

sebuah fakta mengenai dunia kenyaataan, diiringi 

alat–alat canggih sehingga benda terkecil pun dapat 
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diobservasi dengan jelas. Kunci keberhasilan 

observasisebagai teknik pengumpulan data sangat 

banyak ditentukan pengamatan sendiri, sebab 

pengamatan melihat, mendengar, mencium, dan 

mendengarkan suatu objek peneliti kemudian 

menyimpulkan dari apa yang diamati. Pengamatan 

adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil 

peneliti yang member makna tentang apa yang 

diamati dalam realitas dan kondisi yang nyata 

dengan bagaimana hubungan antara satu aspek dan 

aspek yang lain pada objek yang diamati.
34

 Pada 

penelitian kali ini, observasi dilakukan dengan 

mengamati segala hal yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan, seperti 

mengamati perilaku murid, kepala madarasah serta 

guru-gurunya dan wali murid. Peneliti juga tidak 
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mengabaikan latar belakang madrasah dan kegiatan 

yang berada di dalamnya. 

Observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi partisipatif merupakan suatu 

proses atau suatu cara pengumpulan data dimana 

peneliti berpengalaman dalam suatu program secara 

mendalam mengamati tingkah laku sebagai sesuatu 

yang berlangsung secara nyata.
35

 Peneliti akan 

terjun langsung ke lembaga Madrasah Diniyah 

Awaliyah An–Nazir yang terletak di Desa 

Bedikulon ini sebagai tenaga pengajar. Hal tersebut 

bertujuan agar dapat memperoleh data yang 

maksimal dan akurat. Dengan memasuki ranah 

madrasah dan mengikuti semua kegiatan yang 

dilakukan di madrasah, akan membuat peneliti 

lebih dekat dengan narasumber atau informan, yaitu 
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kepala madrasah, guru-guru serta murid di 

madrasah tersebut. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah barang yang tertulis 

yang tidak disiapkan khusus atas permintaan 

peneliti. Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, bisa berupa tulisan, gambar 

atau karya monumental seseorang. Hasil observasi 

atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung 

dengan sebuah dokumen berupa foto-foto atau 

karya tulis akademik atau seni lainnya.
36

 

Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini adalah mengambil dokumen atau berkas-berkas 

yanag sudah ada untuk dijadikan bukti dalam 

penelitian tersebut. 

6. Teknik Analisis Data 
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Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data 

yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Mengacu pada pendapat Nasution, 

peneliti menggunakan analisis data sebelum di 

lapangan, selama di lapangan dan setelah di 

lapangan.
37

 

a. Analisis sebelum di lapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan yang akan digunakan untuk fokus 

penelitian. Namun fokus penelitian ini masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti masuk dan selama dilapangan. 

38
Berdasarkan data yang diperoleh dari suara orang 

tua yang mengeluh tentang rendahnya kesadaran 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 336 
38
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dalam menjalankan salat berjamaah anaknya. 

Peneliti membuat proposal yang fokusnya akan 

meneliti upaya peningkatan kesadaran salat 

berjamaah melalui buku setoran dikalangan anak 

usia 7-14 tahun. Karena Madarasah Diniyah 

merupakan lembaga pendidikan nonformal yang 

mengajarkan dan memfokuskan terhadap ajaran 

agam Islam, tentunya ada upaya kepala madrasah 

sebagi pemimpin madrasah dan guru-guru dalam 

rangka meningkatkan kesadaran menjalankan salat 

berjamaah muridnya, yang masih usia 7-14 tahun. 

b. Analisis selama di lapangan 

Setelah berada di lapangan, peneliti akan 

menganalisis lagi menggunakan model Miles dan 

Huberman berikut ini. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 
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pengumpulkan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis 

terasa belum memuaskan maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi sampai deperoleh data 

yang dianggap kredibel. Menurut Miles dan 

huberman bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh.
39

 

1) Reduksi 

Analisis dilakukan terhadap data hasil 

studi pendahuluan yang akan digunakan untuk 

fokus penelitian. Hal ini didasari dari suara 

orang tua yang mengeluh tentang rendahnya 
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kesadaran anaknya dalam menjalankan salat 

berjamaah. Peneliti membuat proposal yang 

fokusnya akan meneliti upaya peningkatan 

kesadaran salat berjamaah melalui buku setoran 

dikalangan anak usia 7-14 tahun. 

 Karena data yang telah diperoleh dari 

lapangan masih sangat banyak dan rumit, 

dilakukanlah reduksi data, yaitu merangkum 

dan meringkas data sehingga dapat diperoleh 

data yang benar–benar penting dan dibutuhkan. 

Semakin lama penelitian yang dilakukan, akan 

semakin banyak pula data yang diperoleh. 

Sebab itu, dalam tahap reduksi ini dipilah–pilah 

mana data yang dibutuhkan dan mana data yang 

kurang dibutuhkan.
40
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Misalkan di lapangan, peneliti 

memperoleh banyak data tentang kebijakan–

kebijakan yang dibuat kepala madrasah, namun 

fokus penelitian hanya pada upanya 

peningkatan kesadaran salat berjamaah melalui 

Buku Setoran, maka data yang keluar dari 

pembahasan tersebut harus disingkirkan. 

2) Penyajian data (Display) 

Setelah data direduksi, langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data, biasanya 

data kualitatif akan disajikan dengan teks yang 

bersifat naratif, grafik, dan matrik. Dalam 

penelitian kualitatif penyajikan data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan kategori, dan sejenidnya. Setelah data 

tentang upaya peningkatan kesadaran salat 

berjamaah murid, data disajikan dengan 
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menggunakan subtema, mana yang harus 

didahulukan dan mana yang terletak di bagian 

akhir sehingga mudah dipahami oleh pembaca.  

Selain disajikan secara naratif, display 

data juga dapat dibuat grafik atau matrik untuk 

memudahkan membaca. Dengan menggunakan 

grafik atau matrik tanpa memahami kalimat per 

kalimat, pembaca sudah dapat memahaminya 

melalui grafik atau matrik yang tepat.
41

 

3) Verifikasi  

Verivikasi ini merupakan langkah 

terakhir dalam analisis data, yaitu penarikan 

kesimpulan sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti yang kuat terhadap data. 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan 
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konsisten saat penelitian kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak 

awal tetapi mungkin tidak juga terjadi, karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

ini masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. Kesimpulan yang diharapkan adalah 

sebuah deskripsi yang berupa temuan baru atau 

yang sebelumnya bersifat remang–remang 

menjadi lebih jelas.
42

 

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul 

Upaya Peningkatan Kesadaran Salat Berjamaah 
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Murid melalui Buku Setoran di Madrasah Diniyah 

Awaliyah An-Nadzir Bedikulon Tahun Pelajaran 

2018– 2019, diharapkan dapat menemukan inovasi–

inovasi terbaru tentang strategi atau upaya sebuah 

lembaga terutama seorang tenaga pendidik untuk 

meningkatkan kesadaran muridnya dalam menjalankan 

salat berjamaah. Di samping itu, inovasi-inovasi 

tersebut dapat diaplikasikan serta menjadi khasanah 

keilmuan baru bagi pada lembaga pendidikan lain. 

 

7. Pengecekan Keabsaan Temuan 

Uji keabsahan data yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah perpanjangan pengamatan. 

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan dan wawancara lagi. Dalam perpanjangan 

pengamatan berarti peneliti tinggal di lokasi penelitian 

sampai mencapai titik kejenuhan dalam 
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mengumpulkan data yang di inginkan. Perpanjangan 

pengamatan juga menuntut peneliti agar terjun 

kelokasi penelitian pada waktu yang cukup panjang 

dan lama guna untuk mendeteksi memperhitungkan 

yang mungkin menjadi data yang lebih jelas. Dengan 

kegiatan ini, hubungan antara peneliti dan narasumber 

akan semakin menyatu dan data yang akan diperoleh 

akan semakin kredibel. Sebab, sebelumnya kehadiran 

peneliti masih dianggap orang asing, sehingga 

mungkin kepala madrasah pun juga kurang terbuka 

atau masih sungkan dalam menjawab pertanyaan dari 

peneliti.
43

 

Penelitian yang diperpanjang otomatis akan 

semakin lama peneliti berada di lingkungan madrasah 

untuk sebanyak–banyaknya menggali data, dan tujuan 

untuk membuat kepala madrasah dan guru-gurunya 
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memberikan info dan data sebanyak–banyaknya tanpa 

ada yang ditutupi lagi. Sebab peneliti sudah dianggap 

sebagai anggota mereka. Dengan demikian, akan 

semakin optimal penelitian yang akan dilakukan. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Proses tahapan dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam 

penelitian kualitatif, proses tahapan penelitian lebih 

difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data daripada setelah 

pengumpulan data.
44

 Yang dilalui peneliti dalam 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a. Tahapan pra lapangan 

Tahapan pra lapangan dilalui ketika peneliti 

belum memasuki lapangan dan masih akan 
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membuat proposal penelitian. proposal tersebut 

digunakan sebagai pengajuan  untuk mengadakan 

penelitian di Madrasah Diniyah Awaliyah An–

Nadzir. Dalam tahap ini, peneliti hanya mengamati 

dari luar madrasah belum ikut bercampur dalam 

kegiatan madrasah. 

b. Tahapan pekerjaan lapangan 

Tahap selanjutnya, peneliti mulai 

mengadakan penelitian, dengan menemui kepala 

madrasah untuk meminta melakukan penelitian di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An–Nadzir. Dan 

peneliti mulai mengadakan pengamatan dengan 

menjadi tenaga pengajar madrasah. Dengan 

demikian, semakin lama berkecimpung di 

madrasah, akan lebih valid data yang diperoleh. 

c. Tahapan analisis data 
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Setelah data diperoleh dari tahap pekerjaan 

lapangan, saatnya peneliti menganalisis data mana 

yang penting dan mana data yang tidak begitu 

penting sehingga dapat disajikan menjadi sebuah 

hasil yang runtut dan bagus, yaitu tentang upaya 

peningkatan kesadaran salat berjamaah murid 

melalui Buku Setoran. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 
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1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah 

Awaliyah An-Nadzir 

Berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah 

An-Nadzir berawal dari keprihatinan dan perhatian 

Kepala Desa Bedikulon, yaitu Bapak Lukmanul 

Hadi. Banyak orang tua yang mengeluh tentang 

pengetahuan agama anaknya yang sangat kurang. 

Hal tersebut terlihat dari sulitnya anak untuk 

mengerjakan salat dan malasnya mereka untuk 

mengaji serta ibadah amaliah lainnya.  

Mayoritas orang tua di Desa Bedikulon 

ingin anaknya mengenal agama. Memang, di 

sekolah pagi, anak-anak menerima pelajaran 

Pendidikan agama Islam. Namun, di sana pelajaran 

agama yang diperoleh sangat kurang. Sebab, di 

sekolah pagi tercampur dengan pelajaran umum 

sehingga waktu untuk pelajaran umum lebih 
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banyak dari pada waktu untuk pelajaran agamanya. 

Beranjak dari persoalan di atas, Kepala Desa 

mempunyai inisiatif untuk mendirikan sebuah 

Madrasah Diniyah Awaliyah yang hanya berfokus 

pada pelajaran agama Islam. 

Akhirnya dengan perintah dari Kepala Desa 

Bedikulon dan dari masyarakat serta para ulama di 

Desa Bedikulon, pada taggal 25 Januari 2010 

dimulailah pembelajaran untuk pertama kali di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir.  

Dinamakan An-Nadzir karena arti An-

Nadzir adalah mencegah bahaya. Kepala Desa 

berharap madrasah ini dapat mejaga dari segala 

bahaya, yaitu bahaya kerusakan moral generasi 

masa depan. Hal tersebut dapat terlihat dalam 

kutipan berikut. 

Awal mula berdirinya madrasah tersebut ada keluan 

dari masyarakat tentang pendidikan agama anaknya 
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kurang. Kebayakan kurang peduli dengan salatnya 

apa lagi salat berjamaahnya dan malas dalam 

mengaji ibadah amaliyah yang lain. Akhirnya bapak 

kepala desa berinisiatif untuk mendirikan madrasah 

diniyah. Madrasah diniyah awal berdirinya pada 

tanggal 25 Januari 2010. Dan kenapa saya beri nama 

An-Nadzir artinya mencegah dari segala bahaya. 

Maksd makna nama An-Nadzir tersebut dengan 

adanya madrasah dapat mencegah bahaya kerusakan 

moral generasi penerus bangsa.
45

 

 

Pada awal berdirinya, madrasah ini masih 

sangat sederhana. Pembelajarannya pun 

dilaksanakan di masjid Ar-Rahmah. Dimulai dari 

membaca iqra’ bagi yang masih iqra’, dan 

membaca Alquran bagi yang sudah tamat iqra’. Hal 

ini senada dengan kutipan jawaban dari Kepala 

Madrasah Diniyah. Muhammad Sofi berkata: 

“Awalnya madrasah ini bertempat di masjid Ar-

Rahmah. Disana hanya diisi dengan kegiatan 

mengaji iqra’dan Alquran.”
46
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Pada awal berdirinya madrasah ini, ada 7 

pengajar yang pertama kali diminta oleh Kepala 

Desa mengajar di madrasah. Mereka adalah Bapak 

Muhid, BapakTohari Yusuf, Bapak Muhammad 

Sofi, Bapak syaiful Amin, Bapak Imam Bashori, 

Bapak Luky Zakariya dan Bapak Syaifudin. 

Muhmmad Sofi Berkata: “Dulu itu saya termasuk 

angkatan pertama. Dan yang lain itu ada bapak 

Muhid, bapak Tohari Yusuf, bapak Syaifuddin, 

bapak Luky Zakariya, bapak Imam Bashori, bapak 

Syaiful Amin. Iya itu pengajar angkatan pertama. 

Dan yang menjadi kepala madrasah saat itu adalah 

bapak Muhid.”
47

 

 

Guru-guru yang menjadi pengajar pertama 

di madrasah diniyah awaliyah. Muhammad Sofi 

berkata: “Yang pertama mengajar itu seingat saya 
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ada 7. Pak Muhid, pak Sofi, pakYusuf, pak Ipul, 

pak Pudin, pak Bash, dan pak Luky.”48 

 

Yang tersebut di atas adalah nama 

panggilan dari guru yang telah disebutkan pada 

kutipan sebelumnya. Semua guru di atas merupakan 

masyarakat desa Bedikulon yang ditunjuk oleh 

Kepala Desa untuk menjadi tenaga pengajar di 

madrasah yang baru didirikan. Pertimbangan 

pemilihan tenaga pengajar tersebut, yaitu mereka 

lulusan dari pondok pesantren dan dianggap lebih 

dalam pengetahuan agamanya.  

Pada saat ini selama saya menjabat menjadi 

kepala madrsah untuk menggantikan Bapak Muhid. 

Banyak guru tambahan yang ikut berpartisipasi 

dalam mengembangkan generasi agama yang baik. 

Selama bapak sofi menjabat sebagai kepala 
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madrasah ada 9 guru yang ikut mengajar di 

MADIN tersebut. 

Untuk guru-guru selama saya menjabat sebagai 

kepala madrasah itu ada 9. Dan yang masih bertahan 

sejak awal berdiri sampai saat ini hanya tinggal 3, 

termasuk saya. bapak Imam Bashori, bapak Syaiful 

Amin, ibu Siti Sholihatunnisa, ibu Sartika Diana 

Pratiwi, ibu Via Febriyanti, ibu Aprila Saintin Ferin, 

ibu Wahyu Qoiri Baiturrohmah dan anda sendiri.
49

 

 

 

Namun madrasah itu sekadar berdiri, belum 

mempunyai Surat Keputusan (SK) pendiran 

Marasah Diniyah Awaliyah. Baru setahun setelah 

berdiri, An-Nadzir mepunyai SK pendirian dari 

Kementerian Agama kabupaten Ponorogo. 

Muhammad Sofi berkata: “Belum, masih setahun 

setelah berdiri kami mendaftarkannya ke 

Kementerian Agama. Untuk tepatnya nanti 

berkasnya ada di kantor Madrasah.”
50 
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Di awal berdirinya madarasah, dana untuk 

operasionalnya seperti pembelian buku serta alat 

tulisnya masih berasal dari Anggaran Desa. Namun 

setelah ada SK pendirian, madrasah sudah mulai 

mempunyai sumber dana, yaitu dari Biaya 

Operasional Madrasah Diniyah (BOSDA). Berikut 

kutipannya. Muhammad Sofi berkata: “Untuk dana 

awalnya dari anggaran desa, namun setelah di 

daftarakan ke KEMENAG dan dibuatkan SK 

dananya dari BOSDA madrasah.”
51

 

2. Visi, Misi dan tujuan Madrasah Diniyah 

Awaliyah An-Nadzir 

Madrasah diniyah ini juga mempunyai visi, 

misi dan tujuan yang akan dicapai. Berikut ini visi, 

misi dan tujuannya.
52
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a. Visi Madrasah 

Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

memiliki visi, menjadikan generasi Islam yang 

beraqidah kuat, berakhlakul karimah, 

berprestasi tinggi dan bermanfat bagi 

lingkungannya. 

b. Misi Madrasah 

Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

juga mempunyai misi, yaitu: 

1) mampu membaca Alquran dengan baik dan 

benar; 

2) mampu mengamalkan dan mengerjakan 

perintah Allah dengan ikhlas; 

3) menjadi seserang yang berguna bagi 

lingkungannya. 

c. Tujuan madrasah 
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Adapun tujuan Madrasah Diniyah Awaliyah 

An-Nadzir adalah: 

1) mendidik dan membina santri agar mampu 

membaca dan menuis serta memahami isi 

Alquran dengan baik dan benar; 

2) memberikan dasar-dasar agam Islam dan 

membiasakan berakhlakul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

3. Profil Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

Berikut adalah profil dari madrasah yang 

dijadikan peneliti sebagai lokasi penelitian.
53
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a. Nama Sekolah / Madrasah Diniyah :  

AN- NADZIR 

b. Izin penyelenggaraan /Operasional :  

1) Nomor dan Tanggal Izin  :  

DT Aw/ 0429/ 2014 25 Januari 2011 

2) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) :  

25 Januari 2011 

c. Jalan  : Ahmad Yani 

d. Desa / Kelurahan : Bedikulon 

e. Kecamatan : Bungkal 

f. Kabupaten  : Ponorogo 

g. Provinsi  : Jawa Timur 

h. Kode Pos  : 63462 

i. Telepon  : 087758902535 

4. Identitas Kepala Madrasah 
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Sebagai objek penelitian, berikut identitas 

dari kepala Madrasah Diniyah Awaliyah An-

Nadzir.
54

 

a. Nama Lengkap  :  

Mohamad Sofi S.Pd.I. 

b. Pendidikan Terakhir : S1 

c. Jurusan/Spesialisasi :  

Pendidikan Agama Islam 

d. Nomor SK Pengangkatan :  

188.45/ 09/ 19/ 2014  

e. Tanggal pengangkatan : 1 Juni 2017 

f. TMT   : 1 Juni 2014 

g. Pejabat yang mengangkat :  

Kepala Desa Bedikulon 

Sebagai seorang kepala madrasah, ustad 

Muhammad Sofi pernah melakukan pelatihan-pelatihan 
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guna meninjang profesinya. Berikut pelatihan serta 

seminar yang pernah diikuti oleh ustad Muhammad Sofi. 

NO TAHUN JENIS PELATIHAN TEMPAT 

1 2016 
Pelatihan kurikulum k 

13 

Rumah Makan 

Marno 

2 2017 
Seminar peningkatan 

profesionalisme guru 

Aula 

KEMENAG 

3 2018 
Peningkatan kualitas 

Guru Madin 

MTS Al Ishlah 

Bungkal 

4 2019 

Strategi 

Pembelajaran 

Madrasah Diniyah 

Masjid Al-

Husain 

 

Hal di atas sesuai dengan kutipan berikut ini.  

Tahun 2016 kemarin ada pelatihan kurikulum 2013 di Rumah 

Makan Bu Marno Bungkal, tahun 2017 Seminar peningkatan 

profesionalisme guru di Aula Kemenag, dan yang terakhir tahu 



96 

 

 

2018 saya pernah mengikuti seminar Peningkatan kualitas 

Guru Madin di Madrasah Aliyah Al-Ishlah.
55

 

 

5. Domisili Madrasah 

Madrasah Diniyah An-Nadzir berdomisili di 

SDN 2 Bedikulon. Tepatnya, di Jalan Ahmad Yani 

No. 08 Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, 

Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut tampak dari 

kutipan berikut dari Muhamaad Sofi: “Iya sejak 

dulu memang bergabung dengan gedung SD, 

soalnya kan pihak madrasah bekerja sama dengan 

pihak SD. Jadi semua santri disini adalah murid 

SDN 2 Bedikulon.”
56

 

 

 

 

6. Susunan Pengurus 
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Susunan kepengurusan di Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Nadzir tergolong sangat 

lengkap. Di sana, ada Kepala Madrasah, Komite 

Madrasah, Sekretaris, bendahara, Wakil Kepalaa 

Kurikulum, Wakil Kepala Kesiswaan dan Tata 

Usaha. Berikut struktur kepengurusan di Madrasah 

ini.
57

 

1. Kepala Madrasah : Muhammad Sofi S.Pd.I 

2. Komite Madrasah : Drs.Imam Barokah M.S.I 

3. Bendahara  : Siti Sholihatunnisa 

4. Sekertaris   : Via Febriyanti 

5. Waka Kurikulum : Sartika Diana Pratiwi 

6. Waka Kesiswaan : Aprila Saintin Ferin 

7. Tata Usaha : Wahyui Qoiri Baiturochmah 

7. Data Guru-guru Madrasah Diniyah An-Nadzir 
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Agar pembelajaran dapat terlaksana, 

diperlukan tenaga pegajar, yaitu guru. Di Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Nadzir, semua guru-guruny 

berasal dari Desa Bedikulon. Hal itu diinstruksikan 

oleh Kepala Desa untuk memberdayakan potensi 

anak muda di desa Bedikulon. Berikut kutipan 

tentang hal tersebut. Menurut Siti Sholihatunnisa: 

“Iya, kemarin tahun 2016 setelah lulus dari pondok. 

saya dihubungi oleh ustad Bash. Yang kebetulan 

rumahnya itu depan rumah saya. Saya diajak untuk 

ikut mengajar di MADIN . dan itu menjadi awal 

mula saya bergabung di sini.”
58

 

 Kutipan di atas adalah kutipan jawaban ibu 

Siti Sholihatunnisa yang merupakan sekertaris dari 

Madrasah Diniyah Awaliiyah An-Nadzir. Dan 

untuk awal mula bu Via masuk ke madrasah, 
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berikut kutipan jawabannya. Via febriyanti berkata: 

“Ya awalnya saya kan baru lulus kuliah, dan 

dihubungi bapak Sofi diminta untuk membantu 

mengajar di madrasah. terus kebetulan pas hari itu 

saya kosong ya saya akhirnya berangkat, sampai 

sekarang.”
59

 

 

Dan untuk bu Sartika Diana Pratiwi, berikut 

kutipan cerita awal mula beliau masuk ke madrasah.  

Iya, dulu itu bapak Sofi datang ke rumah. Beliau 

meminta saya untuk membantu mengajar di 

MADIN. Dan bilang kalau ada temannya bu Wahyu 

itu yang sudah mengajar di MADIN. Begitu. Jadi 

saya Bismillah berngkat dan sampai sekarang ini.
60

 

 

 

Namun, sejak awal pendirian sering guru-

gurunya berganti. Dalam laporan penelitian saat ini, 

peneliti akan menyajikan data guru-guru yang 
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terbaru selama Bapak Muhammad Sofi menjabat 

sebagai kepala madrasah. Hal tersebut tampak 

dalam kutipan berikut. 

Untuk guru-gurunya selama saya menjabat sebagai 

kepala madrasah itu ada 9. Dan yang masih bertahan 

sejak awal berdiri sampai saat ini hanya tinggal 3. 

bapak Imam Bashori, bapak Syaiful Amin, ibu Siti 

Sholihatunnisa, ibu Sartika Diana Pratiwi, ibu Via 

Febriyanti, ibu Aprila Saintin Ferin, ibu Wahyu 

Qoiri Baiturrohmah dan anda sendiri.
61

 

 

Untuk lebih jelasnya, data guru-guru 

Madrasah Diniyah An-Nadzir akan disajikan dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 

8. Data Murid 

Murid Madrasah Diniyah Awaliyah 

mayoritas berasal dari Desa Bedikulon, hanya ada 

satu dua dari desa lain. Mereka yang dari desa lain 

karena sekolah paginya di Desa Bedikulon. 

Mayoritas usia santri Madrasah Diniyah Awaliyah 
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An-Nadzir adalah usia SD/MI. Hanya dua smurid 

yang yang masih TK. Sesuai dengan kutipan 

jawaban dari Ustad Muhammad Sofi berkata: “Iya 

memang mayoritas santrinya berasal dari desa 

Bedikulon, hanya satu dua yang berasal dari luar 

Bedikulon. Mereka itu yang sekolah paginya di 

SDN 2 Bedikulon maka MADIN nya juga disini.”
62

  

Hal serupa juga dipaparkan oleh ibu Siti 

Sholihatunnisa berkata: “Iya hampir semua dari 

Bedikulon. Hanya ada beberapa murid yang berasal dari 

selain desa Bedikulon.”63 

Pembagian kelas berdasarkan jenjang 

sekolah paginya dan tingkat membaca Alqurannya. 

Kelas 1 untuk murid yang masih iqra’. Kelas 2 

untuk murid yang kelas 1 dan 2 SD dan sudah 
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mencapai tingkat Alquran. Kelas 3 untuk murid 

kelas 3 dan 4 SD yang sudah Alquran. Terakhir, 

kelas tertinggi, yaitu kelas 4. Kelas 4 diisi oleh 

murid yang sudah kelas 5 SD dan yang sudah 

Alquran. Berikut kutipan wawancara peneliti 

dengan Ustad Muhammad Sofi. 

Kelas 1 – 4 itu diperuntukkan untuk santri yang 

sudah Al-Quran. Dan untuk rinciannya yang kelas 1 

untuk murid yang masih iqra. Kelas 2 MADIN untuk 

murid yang kelas 1 dan 2 SD. Kelas 3 MADIN untuk 

murid kelas 3 dan4 SD. Dan yang terakhir kelas 4 

MADIN untuk murid kelas 5 SD.
64

 

 

 

Peneliti juga menanyakan hal serupa kepada 

ibu Siti Sholihatunnisa berkata: “Untuk kelas 1 

digunakan murid yang masih iqra, kelas 2 

digunakan untuk kelas 1 dan 2 SD, kelas 3 
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digunakan untuk kelas 3 dan 4 SD, kelas 4 

digunakan untuk kelas 5 SD.”
65

 

 

 

Untuk yang masih iqra’ meskipun sudah 

kelas atas, murid akan ditempatkan di kelas TPQ. 

Sebagian besar, murid di sana masuk Madrasah 

Diniyah untuk memperdalam ilmu agama yang 

belum mereka dapat di sekolah pagi. Sebab dalam 

madrasah Diniyah ini, hanya fokus pada ilmu 

agama..
66

 Berikut peneliti akan menyajikan tabel 

tentang jumlah santri dan pembagian kelasnya. 

No. Kelas L P Jumlah 

1. 
I 15 19 34 

2. 
II 8 13 21 
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No. Kelas L P Jumlah 

3. 
III 13 6 19 

4. 
IV 6 12 18 

Jumlah  
92 

Jumlah tersebut dapat terlihat dari kutipan 

dari wawancara kepada Ustad Muhammad Sofi 

berkata: “Saat ini jumlah santri ada sekitar 90an. 

Untuk lebiih jelasnya nanti anda biasa meminta ke 

Tata Usaha Madin, ustazah Wahyu.”
67

 

Selanjutnya, dari wawancara dengan ibu Siti 

Sholihatunnisa tentang jumlah murid di Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Nadzir, berikut jawabannya: 
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“Untuk murid yang belajar di sini itu ada 92 

murid.”
68

 

Dan jumlah murid yang belajar di Madrasah 

Diniyah Awaliyah ini tahun ini mengalami 

peningkatan. Hal tersebut disebabkan jumlah murid 

kelas 1 SD juga menurun. Sesuai dengan kutipan 

berikut: “Kalau untuk tahun ini ada penuran. 

Karena semakin sedikit murid kelas 1 SD yang 

masuk maka semakin sedikit pula yang masuk 

MADIN.”
69

 

9. Buku Setoran 

Awal mulanya adanya Buku Setoran di 

madin ini karena sangat rendahnya kesadaran 

dalam salat berjmaah. Buku Setoran ini inisiatif 

dari kepala madrasah dan para guru yang mengajar 
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di madarasah diniyah tersebut. Di madrasah diniyah 

awaliyah an-nadzir dalam meningkatkan kesadaran 

salat berjamaah salah satunya dengan Buku Setoran 

untuk mengecek salat saat berada di rumah. Buku 

setoran tersebut hampir setiap masuk madin selalu 

di cek oleh guru-guru yang mendapat jadwal masuk 

kelas.  

Buku setoran ini berisi tentang praktek 

pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan 

keaktifan salat lima waktu dengan berjamaah. 

Pembiasaan tersebut meliputi mempraktekkan 

wudu secara tertip, mempraktekkan tata cara salat, 

menghafalkan asmaul husna, dan menghafalkan 

surat-surat pendek mulai dari surat an-nas sampai 

surat  

an-naba’. Dan ada juga kolom tentang salat 

berjamaah atau tidak dalam salat lima waktu satu 
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lembar untuk satu bulan dan dimintakan tanda 

tangan orang tua.
70

   

B. Data Khusus 

1. Latar belakang penggunaan Buku Setoran di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

Berdirinya madrasah diniyah An-Nadzir 

karena sangat rendahnya pendidikan agama pada 

masa anak-anak. Maka dari itu kepala desa serta 

perangkat desanya dan mengajak para guru-guru 

agama yang berada di desa Bedikulon untuk 

mendirikan madrasah tersebut. Di dalam 

pembelajaran madrasah diniyah tersebut di 

khususkan dalam pembelajaran agama seperti 

akidah, akhlak, al-quran, hadits, fiqih, bahasa arab. 

Sebelum menuju kepada latar belakang penggunaan 

Buku Setoran tersebut berawal karena masih 
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rendahnya tentang salat berjamaah murid yang ada 

di madrasah diniyah tersebut. Madrasah ini sangat 

menekankan tentang salat berjamaah muridnya 

dalam salat lima waktu. Maka dari itu untuk 

mengetahui bagaimana salat berjamaah murid saat 

berada dirumah, pihak madrasah diniyah 

berkeinginan untuk diadakannya Buku Setoran. 

Buku setoran disini bertujuan untuk meningkatkan 

minat dan kesadaran dalam menjalankan salat 

berjamaah. 

Buku Setoran bermula saat rendahnya 

tingkat kesadaran dan minat murid dalam 

menjalankan salat berjamaah di madrasah diniyah 

an-nadzir. Dan pada saat itu Buku Setoran tersebut 

meniru seperti buku saat bulan suci ramdhon. Buku 

Setoran ini berisi tentang pembiasaan seperti 

prakter wudhu, prakter salat, hafalan asmaul husna, 
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dan kolom untuk mengetahui salat berjamaah saat 

ditumah. Setiap selesai salat murid wajib 

memintakan tanda tangan kepada orang tua dan 

setiap kali masuk madin pasti di kontrol oleh para 

guru-guru yang sedang masuk waktu jam pelajaran.  

Menurut bapak Muhammad Sofi kepala 

madrasah diniyah an-nadzir diadakannya Buku 

Setoran murid karena untuk mengetahui salat 

berjamaah lima waktu bagi murid saat berada 

dirumah. Pada usia anak-anak tersebut harus 

ditanamkan pada diri murid tentang kebiasaan 

secara mandiri ataupun tentang kesadaran bagi 

murid, apalagi dalam konteks agama terutama 

tentang salat berjamaah. Usia anak-anak SD harus 

wajib menuntut dan memaksa dalam salat 

berjamaah biar terbiasa menjalankan salat 

berjamaah maka dari itu diperlukan adanya 
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pembiasaan di dalam Buku Setoran terutama dalam 

hal salat berjamaah.
71

 

Menurut ibu Siti Sholihatunnisa guru di 

madrsah diniyah an-nadzir dengan adanya buku 

setoran tersebut terinspirasi dengan adanya seperti 

Buku Ramadhan. Setelah itu pihak dari kepala 

madrasah dan semua guru-guru berinisiatif untuk 

membuat Buku Setoran. Dalam proses penggunaan 

Buku Setoran bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar murid dalam kesadaran untuk menjalankan 

salat berjamaah saat berada dirumah.
72

 

Menurut ibu Via Febriyanti selaku guru di 

madrasah diniyah an-nadzir. Buku Setoran disini 

merupakan faktor utama mengetahui keadaan salat 

saat berada di rumah. Via Febriyanti berkata: 
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“Menurut saya latar belakang Buku Setoran disini 

setahu saya faktor utana dalam mengetahui 

bagaimana kesadaran salat berjamaah berada 

dirumah. Maka dari itu guru-guru bisa memantau 

semua murid dalam melaksanakan salat berjamaah 

saat dirumah”. 
73

 

Menurut ibu Sartika Diana Pratiwi guru di 

madrasah diniyah an-nadzir. Awalnya dalam salat 

berjamaah apalagi kesadaran salat berjamaahnya 

dimadrasah diniyah an-nadzir tersebut sangat 

rendah. Maka dari itu diadakannya Buku Sotoran 

tersebut untuk meningkatkan kesadaran salat 

berjamaah saat dirumah. Sartika Diana Pratiwi 

berkata: “Awalnya dalam salat berjamaah apalagi 

kesadaran salat berjamaahnya yang sangat rendah 

murid MADIN maka diadakannya Buku Setoran 
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tersebut dalam meningkatkan kesadaran salat 

berjamaah”.
74

  

2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaksanaan 

Salat Berjamaah Murid melalui Buku Setoran 

di Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

Sesuai dengan nama dan visi misi serta 

tujuan madrasah diniyah awaliyah An-Nadzir, yaitu 

An-Nadzir yang berarti mencegah dari segala mara 

bahaya kerusakan moral, para guru-guru 

mempunyai tugas untuk membentengi muridnya 

dari perbuatan yang termasuk tanda-tanda 

kerusakan moral dan menanamkan akhlakul 

karimah. Lalu, cara kepala madrasah serta guru-

guru dalam mengupayakan meningkatnya 

kesadaran salat berjamaah murid adalah hal yang 

penting dan harus diusahakan. Sebab, dalam hal ini, 
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salat adalah amalan pertama yang dihisab di hari 

kiamat kelak. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan 

bapak Muhammad Sofi selaku kepala madrasah 

sekaligus guru yang mengajar di madrasah diniyah 

awaliyah An-Nadzir, dipaparkanlah segala upaya 

yang ia lakukan dalam meningkatkan kesadaran 

salat berjamaah muridnya melalui Buku Setoran, 

dan sebagai berikut kutipan hasil wawancara: 

“Dengan uswatun hasanah. Kita memberikan 

teladan yang baik terlebih dahulu. Dengan itu, 

santri dengan sendirinya akan mengikutinya.”
75

 

Selanjutnya, bapak Muhammad Sofi 

menjelaskan juga tentang Buku Setoran salat 

berjamaah yang tengah beliau galakkan 

pelaksanaanya. Karena hal ini merupakan sesuatu 
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yang baru yang belum pernah ada di madrasah ini. 

Berikut kutipan paparan jawabannya: “Penggunaan 

buku setoran salat. hal ini menurut saya sangat 

efektif. Karena melibatkan peran wali murid. 

Karena di saat murid berada di rumah wali murid 

yang mengawasi salat berjamaah muridnya.”
76 

Setelah Buku Setoran salat berjamaah 

Kepala Madrasah juga megungkapkan salah satu 

upaya yang ia lakukan, yaitu dengan memberikan 

materi salat berjamaah secara optimal dan lengkap 

seperti pada kutipan berikut: “Memberikan materi 

tentang salat berjamaah. dengan mengetahui rukun, 

sunah, hal yang membatalkan serta akibat dari tidak 

mengerjakan salat berjamaah. sehingga mereka 

benar-benar paham tentang salat berjamaah.”
77 
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Saat ini bapak Muhammad Sofi juga sedang 

merintis guru-gurunya yang pandai mengajar 

dengan bercerita. Para guru-guru dituntut untuk 

lihai dalam menyampaikan kisah-kisah teladan 

tentang salat berjamaah. Dengan harapan murid 

dapat termotivasi dan akhirnya rajin mengerjakan 

salat berjamaah. Seperti yang tampak dalam 

kutipan berikut: “Menceritakan kisah-kisah teladan 

yang bertemakan salat berjamaah. diharapkan 

dengan mendengarkan kisah-kisah tersebut murid 

akan termotivasi untuk aktif dalam menjalankan 

salat berjamaah.”
78

 

Melatih murid untuk melakukan salat 

jamaah asar  seusai pembelajaran di madrasah. 

Berikut kutipan jawaban bapak Muhammad Sofi: 
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“Melakukan jamaah salat asar setelah pelajaran di 

madrasah selesai.”
79

 

Yang terakhir adalah selalu mengingatkan 

murid waktu masuk madrasah diniyah selalu 

mewajibkan untuk mengisi Buku Setoran dan 

memintakan tanda tangan kepada orang tuanya 

sendiri-sendiri. Berikut kutipan jawaban bapak 

Muhammad Sofi: “Selalu mengingatkan murid 

waktu masuk MADIN selalu mewajibkan untuk 

mengisi Buku Setoran dan memintakan tanda 

tangan kepada orang tua sendiri-sendiri”.
80

 

Menurut beberapa guru-guru pengajar di 

madarasah diniyah awaliyah an-nadzir tentang 

upanya peningkatan kesadaran salat berjamaah. 

Bawasannya ibu Siti Sholihatunnisa melontarkan 

jawabannya tentang upaya peningkatan salat 
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berjamaah yakni membuat pertemuan satu tahun 

sekali dengan wali murid untuk mengetahui 

bagaimana mengisi Buku Setoran dengan baik 

dalam peningkatan kesadaran salat berjamaah, 

selalu mengingatkan muridnya waktu masuk 

madrasah diniyah, memberi sangsi bila tidak 

mengisi Buku Setoran. Berikut kutipan jawaban ibu 

Siti Sholihatunnisa. 

Membuat pertemuan khusus selama satu tahun sekali 

dengan wali murid untuk mengetahui bagaimana 

mengisi Buku Setoran dengan baik dalam 

meningkatkan kesadaran salat berjamaah, Selalu 

memberi tahu dan mengingatkan murid setiap masuk 

MADIN selalu mengisi Buku Setoran, Memberi 

sangsi bila tidak mengisi Buku Setoran dan tidak 

melaksanakan salat berjamaah.
81

 

 

 

Peneliti juga mewawancarai ibu Via 

Febriyanti guru yang mengajar di madrasah diniyah 

bawasannya upaya meningkatkan kesadaran 

pelaksanaan salat berjamaah murid melalui Buku 
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Setoran bawasannya selalu mengingatkan dan 

mengecek BukuSetoran saat masuk madrasah 

diniyah. Dan apabila ada murid yang tidak mau 

mengisi dan tidak melaksanakan salat berjamaah 

memastikan semua guru yang masuk di kelas 

wajiib memberikan sebuah sangsi. Berikut kutipan 

jawaban ibu Via Febriyanti berkata: “Selalu 

mengingatkan dan mengecek Buku Setoran saat 

masuk MADIN. Dan apabila ada murid yang tidak 

mau mengisi dan tidak melaksanakan salat 

berjamaah memastikan semua guru yang masuk di 

kelas wajib memberikan sebuag sangsi.”
82

 

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu 

Sartika Diana Pratiwi seorang guru yang mengajar 

di madrasah diniyah an-nadzir mengatakan dalam 

meningkatkan kesadaran pelaksanaan salat 
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berjamaah melalui buku setoran itu faktor utama 

untuk meningkatkan salat berjamaah. Dari itulah 

pihak guru-guru harus setiap masuk madrasah 

diniyah mengecek satu persatu Buku Setoran. 

Berikut kutipan jawaban ibu Sartika Diana Pratiwi 

berkata: “Menurut saya dalam meningkatkan 

kesadaran pelaksanaan salat berjamaah melalui 

buku setoran itu faktor utama untuk meningkatkan 

salat berjamaah. Dari itulah pihak guru-guru harus 

setiap masuk MADIN mengecek satu persatu Buku 

Setoran tersebut.”
83

 

  

Untuk mengetahui bagaimana kesadaran 

salat berjamaah murid melalui Buku Setoran 

madrasah diniyah An-Nadzir peneliti mengadakan 
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observasi dan wawancara, dan hasilnya adalah 

sebagai berikut. 

a. Tetap menjalankan salat berjamaah lima waktu 

meskipun tidak semua dilaksanakan 

Hasil wawancara terhadap 5 murid (M) 

dari kelas 1. Hanya satu yang menjawab dia 

salat lima waktu dengan berjamaah, itupun 

karena dimarahi ibunya. Berikut kutipan 

jawabannya: “Iya, saya salat 5 waktunya selalu 

berjamaah. Karena dimarahi ibu.” 

Ketika peneliti menanyai salat apa yang 

jarang dilaksanakan dengan berjamaah, 

jawabannya pun berbeda. Ada yang menjawab 

jarang salat Subuh berjamaah karena masih 

mengantuk, dan tidak disuruh orang tuanya. 

Salat Magrib dan Isa’ juga jarang mereka 
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kerjakan karena mereka masih asik menonton 

televisi. 

 

M1 : Pernah saya tidak salat isak berjamaah 

karena ketiduran. 

M2 : Salat isak dan salat subuh karena ngantuk. 

M3  : Salat subuh karena masih ngantuk salat 

asar karena masih bermain salat isak 

karena menonton tv. 
M4   : Selain salat dhuhur dan sakat magrib 

karena tidak disuruh.
84

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh 

jawaban salah satu wali murid kelas 1. Ia 

mengatakan salat berjamaah anaknya masih 

bolong-bolong. Berikut kutipannya: “Kalau 

anak saya itu masih bolong-bolong salat 

berjamaahnya. Kadang Isa’ berjamaah, kadang 

cuma salat Magrib berjamaah. Kalau pas 

hatinya terbuka bisa 2 sampai 4 kali.
85
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Peneliti melanjutkan mewawancarai 

murid kelas 2 madrasah diniyah tentang salat 

berjamaah lima waktunya. Dari 4 orang murid, 

di sini juga hanya 1 yang menjawab ia 

menjalankan salat 5 waktu dengan berjamaah. 

Jawaban mengapa tidak salat juga hampir sama 

dengan anak kelas 1. Mereka tidak salat Magrib 

karena masih menonton TV dan tidak salat 

Subuh karena masih mengantuk. Namun, ada 

satu jawaban berbeda dari satu murid laki-laki. 

Ia jarang melakukan salat Asar karena masih 

bermain di lapangan. Hal tersebut tampak pada 

kutipan berikut. 

M1 : Saya sering tidak salat berjamaah Asar.  

  Karena masih di lapangan. 

M2 : Saya sering kesiangan bangun jadi tidak salat 

         Subuh berjamaah. 

M3 : Kalau sore hari saya masih lihat TV. Jadi tidak salat 

  berjamaah Magriban. 
M4 : Saya tidak salat isak berjamaah karena malas dan 



123 

 

 

  udah ngantuk.
86

 

 

Menurut salah satu wali murid kelas 2 

yang telah diwawancarai oleh peneliti, anaknya 

memang sangat susah dibangunkan ketika salat 

Subuh. Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“Biasanya anak saya itu yang tidak 

mengerjakan salat itu pas salat subuh 

berjamaah. Dia itu sangat sulit dibangunkan.”
87

 

Untuk kelas 3 MADIN, hanya 1 dari 5 

anak yang menjawab bahwa ia melakukan salat 

5 waktu dengan berjamaah. Mereka sering 

meninggalkan salat berjamaah Asar, Magrib 

dan Subuh. Berikut kutipan wawancara dengan 

5 murid dari kelas 3 MADIN, tentang salat apa 

yang sering ia tinggalkan. 
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M1 : Salat Asar, karena masih bermain di  

  lapangan. 
M2 : Salat Asar. Karena masih main. 

M3  : Salat Subuh, karena belum bangun. 

M4 : Salat Subuh dan Asar. Subuh karena 

kesiangan dan Asar masih belum pulang.” 

M5 : Salat Maghrib, karena acara TV bagus-

bagus.
88

 

Menurut wali santri, anakanya memang 

setiap sore pergi ke lapangan untuk bermain 

sepak bola. Sehingga tidak mau menjalankan 

salat Asar berjamaah. Kondisi tersebut sesuai 

dengan kutipan berikut: “Kan anak saya laki-laki 

, setiap sore pasti ke lapangan, bermain bola, dia 

sering pulang Magrib. Jadi kan tidak salat Asar 

apalagi salat berjamaah. Paling dia itu tidak ke 

lapangan pas MADIN nya masuk.”
89

 

 

Selanjutnya, murid kelas 4 rata-rata 

sudah melaksanakan salat 5 waktu dengan 

                                                           
88

Lihat transkrip wawancara nomor: 07/W/28-2/2019  dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini  
89

Lihat transkrip wawancara nomor: 09/W/2-2/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 



125 

 

 

berjamaah. Keempat murid yang telah peneliti 

wawancarai, mereka mengatakan bahwasanya 

salat itu wajib apalagi salat berjamaah. Karena 

itu, mereka melaksanakan secara tertib dan tepat 

5 waktu dengan berjamaah. Hal seperti ini 

tampak pada beberapa kutipan atas pertanyaan 

salat apa yang sering mereka tinggalkan dengan 

tidak berjamaah berikut. 

M1 : Tidak ada. Nanti berdosa 

M2 : Tidak ada. Karena salat itu wajib. 

M3  : Tidak ada. Nanti dimarahi Allah.  

  Tetapi pernah pas kesiangan bangun terus 

   tidak salat Subuh karena cepat-cepat  

   ke sekolah. 

M4 : Tidak ada. Salat itu wajib lo bu.
90

 

 

 

Jawaban di atas sepertinya sedikit 

berbeda dengan wawancara peneliti terhadap 

wali murid salah satu murid kelas 4. Ia 

mengatakan, bahwa anak perempuannya masih 
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asik menonton TV ketika waktu Magrib telah 

tiba, berikut kutipannya: “Anak saya itu kalau 

sudah duduk di depan TV, apalagi waktu 

Magrib, sudah tidak bisa diganggu dan akhitnya 

tidak mau salat berjamaah.”
91

 

b. Menunggu perintah orang tua 

Untuk memperoleh data tentang 

kesadaran salat berjamaah murid yang tidak lagi 

menunggu perintah orang tua, peneliti 

mengadakan wawancara dengan 5 murid di 

kelas 1. Hanya satu anak yang menjawab tidak 

menunggu perintah orang tua ketika akan 

mengerjakan salat berjamaah. berikut kutipan 

jawaban mereka.  

M1 : Iya. Kalo ibu belum marah-marah ya 

saya menjalankan belum salat berjamaah. 

M2 : Iya. Karena kewajiban orang tua untuk 

mengingatkan. 
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M3 : Iya. Kan masih kecil. 

M4 : Iya. Enakan main. 

M5 :: Tidak. Karena salat itu kan perintah 

Allah.
92

 

 

Selanjutnya untuk kelas 2, peneliti juga 

menemukan hal yang sama. Hanya ada satu 

santri yang menjawab tidak menunggu perintah 

orang tua ketika akan menjalankan salat 

berjamaah. Hal ini seperti seperti ungkapan 

para murid dalam kutipan berikut. 

M1 : Iya. Ayah pasti marah-marah terus  

  teriak-teriak kalau saya tidak mau  

  salat berjamaah 

M2 : Tidak. Saya berangkat sendiri  

tanpa disuruh. 

M3 : Iya. Kalau nenek tidak menyuruh untuk 

salat berjamaah ya saya tidak berangkat 

salat berjamaah. 

M4 : Iya. Biasanya ibu membawakan air satu 

teko kalau saya tidak berangkat kemasjid 

belum salat. 

M5 : Iya. Kan saya belum baligh, jadi belum  

  wajib salat.
93
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Untuk kelas selanjutnya, yaitu kelas 3, 

di sini mulai berbeda jawaban-jawaban dari 

murid yang diwawancarai. Ada 3 dari 5 murid 

yang menjawab tidak menungu perintah orang 

tua jika akan mendirikan salat. Berikut peneliti 

akan menyajikan kutipan-kutipan tentang hasil 

wawancara yang telah dilakukan. 

M1 : Iya. Kalau orang tua belum teriak-teriak ya   

 belum berangkat ke mudhola. 
M2 : Iya. Biasanya kalau diajak ayah salat ke  

  masjid ya salat. kalau tidak  

  ya tidak. 

M3 :Tidak. Kan sudah besar jadi sudah  

  kewajibannya. 

M4 : Tidak. Kalau di mushola sudah adzan ya  

  terus ke mushola salat. 

M5 : Tidak. Harus sadar sendiri kalau salat  

  jamaah bu.
94

 

 

Yang terakhir adalah kelas 4 madrasah 

diniyah, dan ternyata masih lebih baik kelas 3 

tingkat kesadaran salatnya. Sebab, hanya ada 2 
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murid yang menjawab tidak menunggu perintah 

orang tua. Berikut kutipan tentang ungkapan-

ungkapan mereka. 

M1 : Iya. Ayah biasanya yang menyuruh salat  

  ke mushola. 

M2 :Iya. Ibu itu lo sering marah-marah kalau 

belum salat dengan   berjamaah. Terus saya 

memang menunggu itu. 

M3 : Iya bu guru. Ibu yang sering nyuruh-nyuruh         

  salat dengan berjamaah. 

M4 : Tidak. Udah besar gak perlu salat  

  menunggu perintah orang tua. 

M5 : Tidak. Harus sadar sendiri bu guru.
95

 

 

c. Menjalankan salat berjamaah karena adanya 

Buku Setoran 

Lima murid kelas 1 yang diwawancarai 

oleh peneliti berbagai macam pendapatnya 

masing-masing murid. Salah satu dari mereka 

melontarkan jawaban bahwasannya salat 

berjamaah itu sudah menjadi kewajibannya. 
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Lalu, ada lagi yang mengatakan bahwa sejak 

kecil sudah di ajari untuk melakukan salat 

berjamaah di masjid tanpa adanya buku setoran. 

Ada juga yang salat berjamaah karena takut ada 

sangsi kalau meninggalkan salat berjamaah. 

Berikut kutipan jawaban mereka. 

M1 : Tidak karena sejak kecil ibuku selalu   

mengajariku tentang salat berjamaah di 

mushola. 

M2 : Iya karena takut dengan sangsi yang diberi 

oleh guru. 

M3  :Tidak, karena sudah kewajiban. 

M4 :  Iya karena saya sangat takut dengan sangsi. 

M5 : Tidak, karena sejak kecil saya sudah sering 

dilatih salat berjamaah lima waktu.
96

  

Hal tersebut juga diperkuat dengan 

jawaban wali muridnya. Dia mengatakan ada 

peningkatannya kalau ada Buku setoran akan 
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tetapi sering sekali lupa untuk mengecek Buku 

Setoran.  

Untuk murid kelas 2, hanya 1 dari 5 

murid yang menjawab dia melaksanakan salat di 

masjid dan jarang meninggalkan. Berbagai 

alasan mereka ungkapkan seperti dalam kutipan 

berikut. 

M1 : Tidak. Karena sudah terbiasa sejak kecil salt 

berjamaah. 

M2 : Iya aku sangat takut jika tidak mengisi Buku 

Setoran. 

M3  : Iya. 

M4 : Iya soalnya kata bu guru wajib diisi. 

M5 : Iya soalnya saya jarang meninggalkan.
97

 

 

Ungkapan-ungkapan di atas diperkuat 

dengan jawaban wali murid yang mengatakan 
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bahwa anaknya sering melaksanakan salat 

berjamaah kemasjid . Sesuai kutipan jawaban 

berikut: “Iya, ada peningkatanya sekarang sering 

melaksanakan salah berjamaah di masjid.”
98

 

Selanjutnya, wawancara dengan kelas 3 

hasilnya adalah sebagai berikut. Hampir semua 

murid yang menjawab tidak . Bahkan ada yang 

mengatakan pengaruh salat berjamah karena 

adanya Buku Setoran. Pertanyaan yang 

dilontarkan apakah kamu menjalankan salat 

berjamaah karena adanya Buku Setoran. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

M1 : Tidak. 

M2 : Tidak. 

M3  : Tidak. 

M4 : Tidak. 

M5 : Tidak.
99
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Wali muridnya pun menguatkan dengan 

mengatakan benar, dengan sendirinya 

mengerjakan salat berjamaah seperti kutipan 

berikut ini: “Iya, dia dengan sendirinya 

mengerjakan salat berjamaaah.”
100

 

Untuk kelas terakhir yang 

diwawancarai, yaitu kelas 4, mereka justru 

sebagian besar menjawab tidak karena sudah 

pada besar. Seperti tampak pada kutipan-

kutipan berikut. 

M1 : Tidak. 

M2 : Tidak. 

M3  : Tidak. 

M4 : Tidak. 

M5 : Tidak.
101

 

 

 

Menurut salah satu wali murid dari kelas 

4, beliau adalah seorang ibu. Ia mengungkapkan 
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bahwa musholanya sangat dekat sekali dan tidak 

tanpa disuruh ke mushola apa lagi ada Buku 

Setoran tambah semangat untuk menjalankan 

salat berjamaah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu 

Semi berikut ini: Iya, karena musholanya sangat 

dekat sekali dan tidak tanpa disuruh ke mushola 

apalagi ada Buku Setorannya tambah semangat 

untuk menjalankan salat berjamaah.
102

 

d. Tertib mengisi buku setoran setiap hari  

Untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman murid dalam mengisi dan 

mengetahui kesadarn salat berjamaah saat 

berada dirumah. Apakah hampir setiap hari 

mengisi Buku Setorannya ataukah jarang 

mengisi Buku Setoran tersebut. Jawaban dari 5 

murid kelas 1 yaitu, dari kesemua jawaban 
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murid berbeda-beda seperti yang dapat dilihat 

dari kutipan berikut. 

M1 : Iya. Karena Buku Setoran saya selalu 

dipegang oleh ibuku. 

M2 : Iya. Tapi kadang-kadang lupa. 

M3  : Iya. Kalau waktu mau diperiksa oleh 

guru. 

M4 : Gak pernah saya isi sama sekali. 

M5 : Iya hamper setiap hari saya isi setelah 

salah berjamaah.
103

 

 

Maka dari itu untuk murid kelas satu 

masih sangat antusias dengan adanya Buku 

Setoran dan untuk wali murid masihseing 

mengontrol muridnya saat berada dirumah. 

Wawancara selanjutnya, yaitu kepada 

santri kelas 2, ada 2 murid yang menjawab 

jarang-jarang dalam pengisian Buku 

Setorannya, dan hampir yang lainnya tertib 

dalam pengisian Buku Setorannya. Hal ini 
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tampak pada beberapa kutipan yang disajikan 

peneliti berikut. 

M1 : Tertiblah. 

M2 : Jarang-jarang biasanya lupa. 

M3  : Iya tapi ngisinya kadang-kadang 2 hari 

sekali. 

M4 : Iya setiap hari. 

M5 : Iya. Setiap hari.
104

 

 

Untuk yang murid kelas 3, yang saya 

wawancarai ada 5 murid, hampir semua 

muridnya tertib dalam mengisi Buku Setoran 

setelah selasi salat lima waktu dengan 

berjamaah. Hal ini tampak pada beberapa 

kutipan yang disajikan peneliti berikut 

 

M1 : Ya. 

M2 : Iya. 

M3  : Iya. 

M4 : Iya. 

M5 : Iya.
105

 

 

 

Terakhir, yaitu kelas 4. Hampir murid 

yang saya wawancarai semua tertib dalam 
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pengisian Buku Setoran soalnya untuk murid 

kelas 4 rata-rata sudah dewasa dan sudah 

paham dalam pengisian Buku Setorannya. Hal 

ini tampak pada beberapa kutipan yang 

disajikan peneliti berikut 

 

M1 : Iya tertib. 

M2 : Iya tertib. 

M3 : Iya tertib. 

M4 : Iya tertib. 

M5 : Iya tertib.
 106

 

 

 

e. Setiap masuk madrasah diniyah Buku Setoran 

di kontrol guru saat di kelas 

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui 

Buku Setoran setiap masuk apakah masih di 

kontrol. Dari wawancara kepada murid kelas 1, 

peneliti mendapatkan data, bawasannya semua 

murid menjawab setiap masuk madrasah 

diniyah pasti dikontrol oleh pihak guru yang 
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masuk di kelas. Hal ini tampak pada beberapa 

kutipan yang disajikan peneliti berikut 

M1 : Iya hamper setiap masuk dikumpulkan dan 

dicek. 

M2 : Iya setiap hari masuk. 

M3  : Hampir setiap masuk dikontrol. 

M4 : Kayakya iya soalnya saya jarang masuk 

MADIN. 

M5 : Iya sering dikontrol
107

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara 

berikutnya bersama 5 murid dari kelas 2. 

Jawaban mereka adalah setiap hari masih 

dikontrololeh guru yang masuk kelas. Dari 

kelima murid tersebut ada satu murid yang 

mengatakan bahwasannya kayaknya di kontrol 

pada waktu masuk soalnya saya jarang untuk 

masuk madin. Hal ini tampak pada beberapa 

kutipan yang disajikan peneliti berikut 

M1 : Iya selalu di kontrol. 

M2 : Iya rutin dikontrol. 
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M3  : Iya kayaknya. 

M4 : Iya. 

M5 : Iya
 108

 

 

 

Hasil wawancara kepada murid kelas 3 

ada 5 murid yang diwawancarai bawasannya 

mengatakan setiap masuk pasti diperiksa atau 

dikontrol oleh guru-guru yang terjadwal masuk 

madrasah diniyah. Hal ini tampak pada 

beberapa kutipan yang disajikan peneliti berikut 

M1 : Iya setiap masuk selalu diperiksa oleh 

guru. 

M2 : Iya setiap hari masuk di kontrol. 

M3  :Iya kalau masuk di cek 

M4 : Iya pasti di cek. 

M5 : Iya selalu di kontrol.
109  

 

 

Hasil wawancara kepada murid kelas 4, 

ada 5 murid yang menjawab hampir sama. Jika 

setiap masuk madrasah diniyah selalu di cek. 
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Hal ini tampak pada beberapa kutipan yang 

disajikan peneliti berikut 

M1 : Pasti di cek oleh guru. 

M2 : Iya setiap masuk di cek. 

M3  :Iya hampir setiap masuk MADIN. 

M4 : Iya pasti di cek. 

M5 : Iya selalu di cek.
110

 

 

 

3. Kesadaran Salat Berjamaah Murid Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Nadzir tahun 2017-2018 

Sebelum menuju kepada keaktifan murid 

dalam menjalankan salat berjamaah, peneliti akan 

mengulas minat murid dalam menjalankan salat 

berjamaah. Minat adalah suatu sifat psikologis yang 

menimbulkan perasaan ingin tahu, senang, 

perhatian, dan kesadaran bahwa sesuatu itu 

berhubungan dengannya. 

Minat sangat mempengaruhi hasil belajar. 

Belajar dengan minat akan menghasilkan sesuatu 
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yang maksimal. Begitu juga dengan salat 

berjamaan, murid harus mempunyai minat untuk 

menjalankan salat berjamaah. Dengan minat, ia 

merasa senang dan tertarik untuk menjalankan salat 

berjamaah. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 

kepala madrasah, kesadaran dalam menjalankan 

salat berjamaah sebagian murid itu masih rendah. 

Perlu upaya yang harus disegerakan supaya 

masalah tersebut cepat teratasi. Sebab salat adalah 

hal paling penting dalam beragama Islam apalagi 

dalam salat berjamaah. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 

Salat berjamaah masih seumuran anak SD atau pun 

masih belum balig masih sangat sulit sekali. Maka 

dari itu untuk kesadaran salat berjamaah masih 

sangat kurang. Untuk itu dalam menyadarkan murid 

salat berjamaah dengan cara menyuruh atau 

memaksanya untuk salat berjamaah biar kelak saat 
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murid tersebut sudah besar akan berangkat dengan 

sendirinya untuk menjalankan salat berjamaah.
111

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu 

Siti Sholihatunnisa, peneliti juga mendapatkan 

informasi bahwa mayoritas para murid sangat sulit 

untuk menjalankan salat berjamaah. Meskipun 

sudah pasti akan diberikan hukuman untuk anak 

yang tidak mau menjalankan salat berjamaah. 

Mereka belum menyadari betapa pentingnya salat 

berjamaah bagi kehidupannya di akhirat kelak. 

Tidak cukup dengan hukuman, bahkan guru-guru 

mencari ke sawah belakang madrasah karena tidak 

jarang murid berlari dan bersembunyi di sana. Hal 

ini tampak pada kutipan berikut ini: “Kesadaran 

salat murid menurut saya masih rendah.mereka 

selalu menghindar untuk melaksanakan salat 
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berjamaah saat madin masuk Dan harus segera 

diupayakan untuk mengatasinya. Karena salat 

sangat penting dalam Islam.”
112

 

 

Hal senada juga dituturkan oleh Via 

Febriyanti, seorang guru yang baru masuk dua 

tahun ini di madrasah. Beliau mengatakan bahwa 

kesadaran salat murid masih rendah, dan saat ini 

sedang dilakukan upaya penanganan hal tersebut. 

Kondisi tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara 

berikut ini: “Setahu saya selama tahun ini memang 

sedikit kurang untuk kesadaran murid dalam 

menjalankan salat berjamaah. Oleh karenanya saat 

ini pak sofi sedang gencar dalam program 

peningkatan kesadaran salat berjamaah.”
113
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Peneliti juga mewawancarai seorang guru di 

madrasah ini, yakni ibu Sartika Diana Pratiwi. 

Dikatakan bahwa kesadaran dalam salat para santri  

masih sangat rendah. Hal seperti ini dibuktikan dari 

sulitnya mereka ketika disuruh untuk salat 

berjemaah Asar setelah sekolah di madrasah usai. 

Tidak hanya itu, mereka masih ramai ketika 

menjalankan salat. Hal seperti ini tampak pada 

kutipan hasil wawancara berikut ini: “Sejauh 

pengamatan saya di sini kesadaran salat berjamaah 

murid tergolong rendah. Ya terbukti dari sulitnya 

mereka untuk di suruh salat Asar di masjid waktu 

MADIN masuk. Dan mereka masih ramai saja 

waktu menjalankan salat berjamaah.”
114

 

Kesadaran salat berjamaah murid di sini ada 

bayak kriteria mulai dari yang kesadaran salat 
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berjamaah rendah, kesadaran salat berjamaah 

sedang, kesadaran salat berjamaah tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang penggunaan Buku Setoran di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 
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Berdirinya madrasah diniyah An-Nadzir karena 

sangat rendahnya pendidikan agama pada masa anak-

anak. Maka dari itu kepala desa serta perangkat 

desanya dan mengajak para guru-guru agama yang 

berada di desa Bedikulon untuk mendirikan madrasah 

tersebut. Di dalam pembelajaran madrasah diniyah 

tersebut di khususkan dalam pembelajaran agama 

seperti akidah, akhlak, al-quran, hadits, fiqih, bahasa 

arab. Sebelum menuju kepada latar belakang 

penggunaan Buku Setoran tersebut berawal karena 

masih rendahnya tentang salat berjamaah murid yang 

ada di madrasah diniyah tersebut. Madrasah ini sangat 

menekankan tentang salat berjamaah muridnya dalam 

salat lima waktu. Maka dari itu untuk mengetahui 

bagaimana salat berjamaah murid saat berada dirumah, 

pihak madrasah diniyah berkeinginan untuk 

diadakannya Buku Setoran. Buku setoran disini 
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bertujuan untuk meningkatkan minat dan kesadaran 

dalam menjalankan salat berjamaah. 

Buku Setoran bermula saat rendahnya tingkat 

kesadaran dan minat murid dalam menjalankan salat 

berjamaah di madrasah diniyah an-nadzir. Dan pada 

saat itu Buku Setoran tersebut meniru seperti buku saat 

bulan suci ramdhon. Buku Setoran ini berisi tentang 

pembiasaan seperti prakter wudhu, prakter salat, 

hafalan asmaul husna, dan kolom untuk mengetahui 

salat berjamaah saat ditumah. Setiap selesai salat murid 

wajib memintakan tanda tangan kepada orang tua dan 

setiap kali masuk madin pasti di kontrol oleh para 

guru-guru yang sedang masuk waktu jam pelajaran.  

Dengan adanya Buku Setoran murid karena 

untuk mengetahui salat berjamaah lima waktu bagi 

murid saat berada dirumah. Pada usia anak-anak 

tersebut harus ditanamkan pada diri murid tentang 
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kebiasaan secara mandiri ataupun tentang kesadaran 

bagi murid, apalagi dalam konteks agama terutama 

tentang salat berjamaah. Usia anak-anak SD harus 

wajib menuntut dan memaksa dalam salat berjamaah 

biar terbiasa menjalankan salat berjamaah maka dari itu 

diperlukan adanya pembiasaan di dalam Buku Setoran 

terutama dalam hal salat berjamaah. 

Buku Setoran tersebut terinspirasi dengan 

adanya seperti Buku Ramadhan. Setelah itu pihak dari 

kepala madrasah dan semua guru-guru berinisiatif 

untuk membuat Buku Setoran. Dalam proses 

penggunaan Buku Setoran bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar murid dalam kesadaran untuk 

menjalankan salat berjamaah saat berada dirumah. 

Buku Setoran disini merupakan faktor utama 

dalam mengetahui bagaimana kesadaran salat 

berjamaah saat berada dirumah. Maka dari itu guru-
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guru bias memantau semua murid dalam melaksanakan 

salat berjamaah saat berada dirumah. Awalnya dalam 

salat berjamaah apalagi kesadaran salat berjamaahnya 

dimadrasah diniyah an-nadzir tersebut sangat rendah. 

Maka dari itu diadakannya Buku Sotoran tersebut 

untuk meningkatkan kesadaran salat berjamaah saat 

dirumah.  

B. Upaya Peningkatan Kesadaran Pelaksanaan Salat 

Berjamaah Murid Melalui Buku Setoran di 

Madrasah Diniyah An-Nadzir  

Dalam sebuah organisasi seperti pada sebuah 

madrasah, pastilah ada seseorang yang menjadi 

pemimpin. Pemimpin sebuah madrasah disebut kepala 

madrasah, dialah yang mengatur jalannya madrasah dan 

yang menentukan maju mundurnya madrasah. Seorang 

kepala madrasah harus mempunyai beberapa kompetensi 

yang dimiliki. Kompetensi tersebut, yaitu kompetensi 



150 

 

 

kepribadian yang meliputi integritas kepribadian yang 

kuat sebagai pemimpin, keinginan yang kuat untuk 

mengembangkan diri, bersikap terbuka, mampu 

mengendalikan diri dalam menghadapi masalah serta 

memiliki bakat dan minat sebagai kepala madrasah. 

Selain kompetensi kepribadian, kepala madrasah 

haruslah juga mempunyai kompetensi manejerial yang 

mampu mengatur dan memanejeri segala urusan di 

madarasah.  

Selain kedua kompetensi di atas, kepala madrasah 

juga harus mempunyai kompetensi kewirausahaan, yang 

berani mengambil sebuah tindakan dan berani 

menanggung resiko untuk perubahan yang lebih baik 

bagi madarasahnya. Selanjutnya, kompetensi supervisi 

juga harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah. 

kompetensi tersebut meliputi pembinaan dan penilaian 

serta pembinaan kepada bawahannya. Terakhir, 
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kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madarsah 

adalah kompetensi sosial yang berhubungan dengan 

orang lain, misalnya, hubungan guru-guru, wali murid, 

komite, staf dan kepada para murid.
115

 

Di Madarasah Diniyah An-Nadzir, ada hal yag 

harus segera di selesaikan, yaitu tentang kesadaran salat 

berjamaah murid melalui Buku Setoran, seperti yang 

telah diulas dalam pembahasan sebelumnya. Oleh 

karena itu, dalam rangka mengatasi kesadaran salat 

berjamaah murid melalui Buku Setoran yang masih 

kurang, kepala madrasah dan semua guru melakukan 

berbagai hal yang dapat meningkatkan kesadaran salat 

berjamaah murid melalui Buku Setoran. Berikut upaya 

peningkatan kesadaran salat berjamaah melalui Buku 

Setoram 
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1. Uswatun hasanah. 

Sebagai seorang pendidik haruslah menjadi 

teladan bagi muridnya. Karena semua gurunya 

bertempat tinggal di Desa Bedikulon, maka rumahya 

juga berdekatan dengan murid. Oleh karena itu, 

guru-gurunya dapat melaksanakan salat berjamaah 

secara aktif dan rajin. Dengan demikian, murid 

dengan sendiriya akan menjalankan salat berjamaah. 

Sebab, ada pepatah yang berbunyi guru itu digugu 

dan ditiru. Maksudnya, jika seorang guru melakukan 

sebuauh tindakan yang benar, maka muridnya akan 

menirunya dan mengindahkanya begitu juga 

sebaliknya. 

2. Penggunaan buku setoran salat.  

Menurut Kepala Madrasah, penggunaan 

kartu salat ini sangat efetif untuk membuat muridnya 

menjalakan salat berjamaah. Progam Buku Setoran 
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salat ini dikatakan efektif karena melibatkan peran 

wali murid. Dalam buku tersebut terdapat kolom 

paraf wali. Setiap murid telah menjalankan salat 

berjamaah atau salat sendirian, dia harus 

memberikan tanda pada kolom salat dan memintakan 

paraf kepada walinya. Selanjutnya, setiap minggu, 

buku tersebut dikumpulkan dan diperiksa oleh guru 

yang telah mendapat jadwal piket. Apabila ada 

kolom salat yang kosong, guru-guru yang piket 

berhak memberikan sanksi. 

3. Memberikan materi salat 

Materi yang diberikan mulai dari tatacara, 

rukun, sunah, syarat sah, syarat wajib dan semua 

yang berkaitan dengan salat berjamaah, serta tidak 

lupa untuk selalu mengingatkan akibat dari tidak 

menjalankan salat berjamaah. Dengan demikian, 

anak tidak akan beralasan tidak tahu tentang salat 
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berjamaah. Setrategi ini diterapkan sejak murid 

mulai masuk madrasah. seperti yang pernah 

diungkapkan Bapak Muhammad Sofi bahwa orang 

tua harus menanamkan benih sedini mungkin agar 

dapat tumbuh seperti yang kita inginkan.
116

 

4. Selalu memotivasi murid dengan menceritakan 

kisah-kisah teladan tentang salat berjamaah 

Anak kecil usia SD akan senang jika 

mendengarkan cerita. Dan mereka lebih mudah 

untuk mengingat isi materi melalui dongeng dan 

cerita daripada membaca buku maupun 

mendegarkan gurunya menerangkan pelajaran. Oleh 

karena itu, Kepala Madrasah merencanakan untuk 

mengadakan pelatihan bercerita bagi para guru-guru 

madrasah diniyah an-nadzir 

                                                           
116

Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/16-2/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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5. Melakukan salat berjemaah Asar seusai pelajaran di 

madrasah 

Karena jadwal pulang di madrasah diniyah 

An-Nadzir pukul 16.30 WIB, (telah masuk waktu 

Asar sebelum jam pulang), Kepala Madrasah serta 

guru-guru mengajak muridnya untuk salat berjemaah 

di masjid yang letaknya juga dekat dengan 

madrasah. 

Kurangnya kesadaran murid dalam menjalankan 

salat berjamaah erat kaitannya dengan bagaimana upaya 

yang akan dilakukan oleh kepala madrasah dan guru-

guru dalam meningkatkan kesadaran salat berjamaah 

melalui Buku Setoran. Sebagai langkah awal dalam 

program peningkatan salat berjamaah murid melalui 

Buku Setoran, kepala madrasah haruslah terlebih dahulu 

mengetahui seberapa jauh kesadaran salat berjamaah 

muridnya. Dari seluruh data yang penulis kumpulkan 
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dari lapangan dan penulis sajikan, tahap selanjutnya 

yang akan penulis lakukan adalah analisis data 

kesadaran salat berjamaah murid melalui Buku Setoran 

di Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir. Berikut 

kesadaran salat berjamaah murid melalui Buku Setoran 

di Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir. 

1. Tetap menjalankan salat berjamaah lima waktu 

meskipun tidak semua dilaksanakan 

Murid madrasah diniyah An-Nadir memang 

melaksanakan salat berjamaah, namun masih sangat 

jarang yang melakukannya tepat lima waktu dengan 

berjamaah. Sudah seharusnya setiap muslim yang 

balig. harus menjalankan kewajibannya dalam 

melaksanakan salat apalagi salat berjamaah. Hal 

tersebut tidak serta merta bisa dilakukan tanpa 

pembiasaan. Oleh karena itu, harus dibiasakan 
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menjalankan salat lima waktu sejak kecil dengan 

berjamaah. 

2. Menunggu perintah orang tua 

Murid madrasah diniyah An-Nadzir, 

mayoritas masih menjalankan salat berjamaah atas 

dasar perintah orang tua. Jika tidak ada campur 

tangan dari orang tua, mereka ogah-ogahan (malas) 

dalam menjalankannya. Bahkan, tidak menjalankan 

salat sama sekali sebelum dimarahi orang tuanya. 

3. Menjalankan salat berjamaah karena adanya Buku 

Setoran 

Salat jamaah di masjid, mempunyai pahala 

yang berlipat. Namun, dengan adanya Buku Setoran 

murid sangat tertari untuk menjalankan salat lima 

waktu dengan salat berjamaah. Peran orang tua 

dalam salat berjamaah juga sangat berpengaruh, 

orang tua yang seharusnya mengajak anaknya untuk 
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pergi ke masjid menjalankan salat. tetapi mereka 

justru salat di rumah atau bahkan tidak salat. 

4. Tertib mengisi Buku Setoran 

Ketika adanya Buku setoran untuk murid di 

madrasah diniyah an-nadzir. Semua murid di 

wajibkan untuk mengisi Buku Setoran tersebut dan 

memintakan tanda tangan kepada wali muridnya 

setelah menjalankan salat berjamaah. Namun apabila 

ada salah satu murid yang tidak mengisi Buku 

setoran tersebut akan mendapatkan sangsi dari guru 

yang mendapat jadwal piket masuk kelas. 

5. Setiap masuk madrasah diniyah Buku Setoran di 

kontrol guru saat di kelas 

Adanya Buku Setoran di madrasah diniyah 

sangat berpengaruh dengan tingkat kesadaran salat 

berjamaah murid. Maka dari itu jika masuk 

madrasah diniyah dikontrol oleh guru-gurunya. Buku 
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setoran disini dapat menarik kesadaran salat 

berjamaah murid dikarenakan bila tidak mengisi 

ataupun tidak menjalankan salat berjamaag akan 

mendapatkan sangsi. 

C. Kesadaran Salat Berjamaah Murid Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

Sebelum menuju kepada keaktifan murid dalam 

menjalankan salat berjamaah, peneliti akan mengulas 

minat murid dalam menjalankan salat berjamaah. 

Minat adalah suatu sifat psikologis yang menimbulkan 

perasaan ingin tahu, senang, perhatian, dan kesadaran 

bahwa sesuatu itu berhubungan dengannya. Minat 

sangat mempengaruhi hasil belajar. Belajar dengan 

minat akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. 

Begitu juga dengan salat berjamaan, murid harus 

mempunyai minat untuk menjalankan salat berjamaah. 
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Dengan minat, ia merasa senang dan tertarik untuk 

menjalankan salat berjamaah. 

Kurang kesadaran muridnya yang sangat rendah 

dalam menjalankan salat berjamaah. Perlu upaya yang 

harus disegerakan supaya masalah tersebut cepat 

teratasi. Sebab salat adalah hal paling penting dalam 

beragama Islam apalagi dalam salat berjamaah.  

Meskipun sudah pasti akan diberikan hukuman untuk 

anak yang tidak mau menjalankan salat berjamaah. 

Mereka belum menyadari betapa pentingnya salat 

berjamaah bagi kehidupannya di akhirat kelak. Tidak 

cukup dengan hukuman, bahkan guru-guru mencari ke 

sawah belakang madrasah karena tidak jarang murid 

berlari dan bersembunyi di sana.  

Berdasarkan data penulis simpulkan kesadaran 

salat berjamaah murid di Madarasah Diniyah Awaliyah 

An-Nadzir Bedikulon Bungkal bisa di bilang sangat 
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rendah. Dalam rekapitulasi di Buku Setoran tidak ada 

murid setiap hari melakukan salat berjamaah. Dengan 

adanya Buku setoran sebagai alat kontrol untuk murid 

menjalankan salat berjamaah.  Maka saat ini sedang 

dilakukan upaya penanganan hal tersebut. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari sulitnya mereka ketika disuruh 

untuk salat berjemaah Asar setelah sekolah di 

madrasah usai. Tidak hanya itu, mereka masih ramai 

ketika menjalankan salat berjamaah.  

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Latar Belakang Penggunaan Buku Setoran di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir Tahun 

2018/2019 

Buku Setoran di madrasah diniyah awaliyah 

an-nadzir bermula dari adanya Buku pondok 

ramadhon yang ada saat bulan ramadhon. Maka 

dari itu pihak kepala madrasah dan semua guru-

guru pengajar di madrasah diniyah berinisiatif 

untuk membuat Buku Setoran untuk mengetahui 

salat berjamaah murid saat berada dirumah. Buku 

Setoran tersebut juga menarik para murid untuk 

kesadaran salat berjamaah dirumah dan orang tua 

bisa memantau anaknya jika tidak menjalankan 

salat berjamaah 
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2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Salat 

Berjamaah Murid Melalui Buku Setoran di 

Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir Tahun 

2018/2019 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran salat berjamaah murid melalui buku 

setoran adalah sebagai berikut. 

a. Kepala Madrasah dan seluruh guru-guru 

menerapkan program uswatun hasanah kepada 

muridnya. 

b. Pengoptimalan buku setoran salat berjamaah 

sebagai  alat untuk pengontrol salat murid saat 

berada di rumah. 

c. Pemberian materi tentang salat berjamaah dan 

mengajarkannya dengan metode berkisah yang 

berisi kisah-kisah teladan tentang salat 

berjamaah. 
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d. Salat jamaah Asar di masjid seusai 

pembelajaran di madrasah diniyah An-Nadzir. 

e. Guru-guru yang masuk jadwal mengajar di 

madrasah diniyah untuk mengontrol Buku 

Setoran murid dan memberi sangsi jika ada 

muring yang tidak mengisi Buku Setoran dan 

meninggalkan salat berjamaahnya. 

3. Kesadaran Salat Berjamaah Murid Madrasah 

Diniyah Awaliyah An-Nadzir tahun 2018/2019 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kesadaran murid dalam menjalankan salat 

berjamaah adalah sebagai berikut. 

a. Salat berjamaah seumuran anak SD atau masih 

belum baligh sangat sulit, maka dari itu 

kesadaran salat berjamaahnya masih rendah. 

Untuk menyadarkan murid untuk salat 
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berjamaah dengan cara menyuruh atau 

memaksanya untuk salat berjamaah biar kelak 

saat murid tersebut dewasa akan berangkat 

menjalankan salat berjamaah.  

b. Masih selalu menghindar untuk melaksanakan 

salat berjamaah. 

c. Membuatkan program dalam meningkatkan 

kesadaran salat brjamaah murid. 

d. Sulitnya untuk menjalankan salat berjamaah 

asar di masjid saat madrasah diniyanya masuk 

dan masih rame saat menjalankan salat 

berjamaah.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan 

memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Disarankan kepada murid Madrasah Diniyah 

Awaliyah An-Nadzir supaya lebih giat dalam 
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menjalankan salat berjamaah tanpa harus diperintah 

guru-guru dan orang tuanya. 

2. Guru-guru Madrasah Diniyah Awaliyah An-Nadzir 

lebih giat dalam meningkatkan kesadaran salat 

santri. Tidak hanya berupa perintah sesaat.  

3. Kepada lembaga Madrasah Diniyah Awaliyah An-

Nadzir untuk menyediakan lebih banyak buku-buku 

referensi sebagai sumber belajar untuk metode 

berkisah para guru-gurunya. 

4. Bagi peneliti berikutnya yang hendak meneliti hal 

serupa, hendaknya peneliti tersebut direfleksikan 

dalam konteks perkembangan teknologi dan 

informasi yang dihubungakn dengan berbagai teori 

belajar.  
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