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Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al.-Mujadalah : 

11) 
 

2 II 15 Wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan 

kepada Allah dengan kesabaran dan salat [Al Baqarah 153]. 

3 II 15 Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan 

kemungkaran. (Al Ankabuut 45). 

4 II 15 Abu Hurairah radhiyallahu „anhu berkata, Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya 

amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada 

hari kiamat adalah shalatnya. Maka, jika shalatnya baik, 

sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika shalatnya 

rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang 

sedikit dari shalat wajibnya, maka Allah Ta‟ala berfirman, 

„Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki shalat sunnah.‟ Maka 

disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat wajibnya. 

Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.” (HR. 

Tirmidzi, ia mengatakan hadits tersebut hasan.)  

5 IV 55 Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 

Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 

demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al- Bayyinah : 5) 
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Instrumen Pengumpulan Data 

1. Pedoman Observasi 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

upaya musyrif dalam pembinaan salat mahasantri di Ma‟had Al-Jami‟ah UIN 

Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2017/2018: 

a. Tujuan : 

Untuk memperoleh informasi dan data, baik mengenai kondisi fisik 

maupun non fisik tentang upaya musyrif dalam pembinaan salat mahasantri 

di Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 

2017/2018 

1) Aspek yang diamati : 

a) Pembinaan Musyrif Di Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Antasari 

Banjarmasin Tahun Akademik 2017/2018 

b) Faktor yang mempengaruhi Pembinaan Salat Mahasantri Di 

Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 

2017/2018, meliputi: Faktor Pendukung, Faktor Penghambat. 

2. Pedoman Wawancara 

Dalam wawancara yang dilakukan adalah pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

mengenai upaya musyrif dalam pembinaan salat mahasantri di Ma‟had Al-Jami‟ah 

UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2017/2018 meliputi: 

a. Tujuan : 
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Untuk mengetahui bagaiamana upaya musyrif dalam pembinaan salat 

mahasantri di Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 

2017/2018 Pertanyaan panduan: 

1)  Musyrif  

a) Identitas Diri 

Nama : 

Agama : 

Pekerjaan: 

Alamat :  

Pendidikan Terakhir: 

b) Pertanyaan penelitian 

i. Apa saja pembinaan keagamaan yang ada di ma‟had al-

jami‟ah? 

ii. Apa saja upaya anda dalam membina salat mahasantri ?  

iii. Apa saja kendala yang anda alami dalam membina salat 

mahasantri? 

iv. Adakah mahasantri yang tidak salat pada waktunya?  

v. Jika jawaban ya apa yang anda lakukan, jika tidak apa 

yang anda lakukan ? 

vi. Hukuman apa yang anda berikan ketika ada mahasantri 

yang tidak salat tepat pada waktunya? 

vii. Apa saja faktor menghambat anda dalam melakukan 

pembinaan salat di ma‟had al-jamiah? 
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viii. Apa saja faktor yang mendukung anda dalam melakukan 

pembinaan salat di mahad al-jami‟ah? 

ix. Pertanyaan yang lainnya yang dapat menunjang data pokok 

sehingga dapat memaksimalkan hasil data yang diinginkan. 

2) Mahasantri Mahad Al-Jami‟ah 

a) Identitas diri  

Nama : 

Agama : 

Pekerjaan: 

Alamat : 

Pendidikan Terakhir: 

b) Pertanyaan penelitian  

i. Apakah kamu mengetahui apa itu ma‟had al-jami‟ah? 

ii. Selama anda berada ma‟had al-jami‟ah apakah anda pernah 

salat tidak tepat pada waktunya? 

iii. Biasanya, sanksi apa yang diberikan oleh musyrif kepada 

mahasantri yang tidak salat tepat pada waktunya ? 

iv. Bagaimana musyrif dalam melakukan pembinaan salat di 

ma‟had al-jamiah? 

v. Apakah dengan adanya ma‟had al-jamiah ini berpengaruh 

terhadap disiplin waktu salat anda?  

vi. Pertanyaan yang lainnya yang dapat menunjang data pokok 

sehingga dapat memaksimalkan hasil data yang diinginkan. 
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3) Informan 

a) Identitas diri  

Nama : 

Agama : 

Pekerjaan:  

Alamat :  

Pendidikan Terakhir: 

b) Pertanyaan penelitian  

i. Kegiatan apa saja yang ada di ma‟had al-jam‟iah ini? 

ii. Bagaimana menurut anda tentang kegiatan yang ada di 

ma‟had al-jami‟ah ini? 

iii. Bagaimana menurut anda peran musyrif dalam membina 

salat mahasantri di ma‟had al-jam‟iah ? 

iv. Sepengetahuan anda apakah mahasantri disini sudah 

disiplin dalam melakukan salat? 

v. Sanksi apa yang biasa diberikan kepada mahasantri yang 

tidak disiplin dalam melakukan salat ? 

vi. Faktor apa saja yang dapat mendukung musyrif dalam 

melakukan pembinaan salat di ma‟had al-jamiah ? 

vii. Faktor apa saja yang dapat menghambat musyrif dalam 

melakukan pembinaan salat di ma‟had al-jami‟ah ? 
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viii. Usaha apa saja yang dilakukan untuk memberikan solusi 

pada musyrif dalam melakukan pembinaan salat di ma‟had 

al-jamiah  ini? 

ix. Pertanyaan yang lainnya yang dapat menunjang data pokok 

sehingga dapat memaksimalkan hasil data yang diinginkan. 

3. Kisi-Kisi Dokumenter 

a. Alamat/Lokasi penelitian  

b. Gambaran umum lokasi penelitian 

c. Keadaan mahasantri, musyrif, dan murobbi. 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama lengkap :   Muhammad Zaini 

2. Tempat/ Tgl Lahir  :   Banjar 25 Januari 1996 

3.  Status :   Kawin 

4. Jumlah Saudara :   - 

5.  Alamat : Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten 

Barito Kuala 

6.  Pendidikan  : a.  MI Raudhatul Islamiyah Banjar lulus tahun 2008 

  b. Ponpes Nurul Hidayah Banjar lulus tahun 2011 

  d. MA Nurul Hidayah Banjar lulus tahun 2014 

  d. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Program S-1 Angkatan 2014 lulus tahun . 

7.  Pengalaman Organisasi : 

 a. Intra Kampus  - Wakil Ketua Umum PSBD Mardha Yudha Periode 

2016-2017 

   - Devisi Pengembangan Silat dan Bela Diri UKM 

PSBD Mardha Yudha periode 2015-2016 

   - Anggota Antasari Voice Periode 2015-2016 

   -  Anggota Komunitas Peta Merah Periode 2015-2016 
 b. Ektra Kampus  -  
8.  Orang Tua : 
 a. Ayah   -  Nama : M. Sya‟rani 

  -   Pekerjaan : Petani 
  -  Alamat : Sungai Lengi RT 03 Desa Sungai 

Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk 
Kabupaten Banjar 

   b.Ibu  - Nama : Antung Darmatasiah 
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

  - Alamat : Sungai Lengi RT 03 Desa Sungai 
Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk 
Kabupaten Banjar 
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