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LAMPIRAN 

 

BAB/Halaman Terjemah Keterangan 

I/1 

Dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku. 

QS. Adz-

Dzaariyaat (51) 

ayat 56. 

I/2 

Dari Ibnu ‘Umar ra bahwasanya 

Rasulullah SAW bersabda: Shalat 

berjamaah itu lebih utama dari pada 

shalat sendirian dengan dua puluh tujuh 

derajat. 

HR. Muttafaq 

‘alaih. 

II/14 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. 

QS. An-Nisa (4) 

ayat 59. 

II/19 

Maka apabila kamu telah 

menyelesaikan shalat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk 

dan di waktu berbaring. Kemudian 

apabila kamu telah merasa aman, maka 

dirikanlah shalat itu (sebagaimana 

biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah 

fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yng beriman. 

QS. An-Nisa (4) 

ayat 103. 

II/19 

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, 

tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, 

maka sembahlah Aku dan dirikanlah 

shalat untuk mengingat Aku. 

QS. Thaha ayat 14. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati lingkungan MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. 

2. Mengamati proses pelaksanaan shalat zuhur berjamaah di MTs 

Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. 

3. Mengamati sikap siswa MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin 

terhadap shalat zuhur berjamaah. 

4. Mengamati upaya guru fiqih dalam meningkatkan kedisiplinan shalat zuhur 

berjamaah siswa MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. 

5. Mengamati faktor pendukung dan penghambat upaya guru fiqih dalam 

meningkatkan kedisiplinan shalat zuhur berjamaah siswa MTs Muhammadiyah 

3 Al-Furqan Banjarmasin.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Wawancara dengan guru fiqih. 

a. Biografi singkat guru. 

b. Apakah madrasah memiliki peraturan dalam disiplin shalat berjamaah? 

c. Menurut bapak, pentingkah penerapan disiplin shalaat berjamaah terhadap 

siswa? 

d. Bagaimana kesadaran dan minat siswa dalam disiplin melaksanakan shalat 

berjamaah? 

e. Bagaimana upaya bapak sebagai guru fiqih dalam meningkatkan 

kedisiplinan shalat berjamaah siswa? 

f. Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam pendisiplinan shalat 

berjamaah? Dan hukuman seperti apa yang diberikan kepada siswa yang 

melakukan pelanggaran? 

g. Hal apa saja yang dapat mendukung dan menghambat bapak sebagai guru 

fiqih untuk meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah siswa? 

h. Pertanyaan lain yang dapat menunjang data pokok sehingga mampu 

memaksimalkan hasil data yang diinginkan. 

 

2. Wawancara dengan kepada madrasah. 

a. Adakah peraturan tertulis tentang wajibnya mengikuti shalat berjamaah? 
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b. Menurut ibu, bagaimana upaya guru-guru, terutama guru fiqih di MTs 

Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin dalam meningkatkan 

kedisiplinan shalat berjamaah siswa? 

c. Pernahkah ibu menemukan siswa yang melanggar dan bagaimanakah 

hukuman yang diberikan? 

d. Pertanyaan lain yang dapat menunjang data pokok sehingga mampu 

memaksimalkan hasil data yang diinginkan. 
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DOKUMENTASI 

 

 
1. Anggota-anggota OSPM yang sedang bertugas mengawasi kegiatan shalat zuhur berjamaah. 

 
2. Anggota-anggota OSPM yang sedang bertugas mengawasi kegiatan shalat zuhur berjamaah. 
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3. Anggota-anggota OSPM yang sedang bertugas mengawasi kegiatan shalat zuhur berjamaah. 

 
4. Guru Fiqih ketika sedang melakukan demonstrasi tentang gerakan shalat. 
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5. Guru Fiqih ketika sedang melakukan demonstrasi tentang gerakan shalat. 

 
6. Guru Fiqih ketika sedang melakukan demonstrasi tentang gerakan shalat. 



91 

 

 
7. Guru Fiqih ketika sedang melakukan demonstrasi tentang gerakan shalat. 

 

8. Masjid Qalbun Salim Pontren Modern Al-Furqan
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