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DAFTAR TERJEMAH 

No BAB Kutipan Halaman Terjemah 

1 I Q.S. An-Nisa 

ayat 103 

3 “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 yang beriman”. (Q.S. An-

Nisa 4 : 103). 

2 I Q.S. Luqman 

ayat 17 

3 “Hai anakku, dirikanlah shalat dan 

suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa 

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh 

Allah)”. (Q.S. Luqman 31 : 17). 

3 II Q.S. Al-

Mujadalah 

ayat 11 

14 “Hai orang-orang 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” (Q.S. Al-

Mujadalah ayat 11) 

3 II Q.S. Al-Ashr 

ayat 1-2 

20 “Demi masa, sesungguhnya manusia itu 

benar-benar dalam kerugian” (Q.S Al-

Ashr: 1-2) 

4 II Q.S. Al-Hajj 

ayat 77 

26 “Hai orang-orang yang beriman, 

ruku’lah kamu, sujudlah kamu, dan 

sembahlah olehmu akan Tuhanmu serta 
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No BAB Kutipan Halaman Terjemah 

berbuatlah kebajikan agar kamu 

memperoleh kemenangan” (Q.S. Al-Hajj 

: 77). 

5 II Q.S. Thoha  

ayat 14 

27 “Sesungguhnya aku ini adalah Allah, 

tidak ada tuhan (yang hak) selain aku, 

maka sembahlah aku dan dirikanlah 

shalat untuk mengingat aku.” (Q.S. 

Thoha : 14). 

6 II Q.S. An-Nisa 

ayat 102 

27 “Dan apabila engkau (Muhammad) 

berada ditengah-tengah mereka 

(sahabatmu) lalu engkau hendak 

melaksanakan shalat bersama-sama 

mereka, maka hendaklah segolongan 

dari mereka berdiri (shalat) besertamu 

dan menyandang senjata mereka”. (Q.S 

An-Nisa’ 4: 102). 

7 II Q.S. Al-Baqarah 

ayat 43 

28 “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 

zakat dan ruku´lah beserta orang-orang 

yang ruku”. (Q.S. Al-Baqarah : 43) 

8 II Q.S. Al-

Ankabut ayat 45 

30 “Sesungguhnya shalat itu (dapat) 

mencegah dari perbuatan keji dan 

mungkar”. (Q.S. Al-Ankabut : 45). 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjar. 

2. Mengamati sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Banjar.  

3. Mengamati kondisi mushola Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjar. 

4. Mengamati proses pelaksanaan shalat berjamaah di waktu dzuhur. 

5. Mengamati sikap siswa terhadap shalat berjamaah di waktu dzuhur. 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Letak geografis Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjar. 

2. Sejarah singkat berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjar . 

3. Visi, misi, tujuan dan strategi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjar. 

4. Keadaan kepemimpinan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjar. 

5. Keadaan para guru, staf tata usaha, karyawan berikut jumlah dan jabatan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjar. 

6. Keadaan sarana dan prasarana serta fasilitas Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Banjar. 
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WAWANCARA GURU FIQIH 

1. Siapa nama bapak ? 

2. Apa pendidikan terakhir yang bapak miliki ? 

3. Sudah berapa lama bapak mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Banjar? 

4. Apakah ada peraturan sekolah yang mewajibkan siswa/i nya untuk 

mengikuti shalat berjamaah ? 

5. Bagaimana cara bapak mengajarkan materi shalat berjamaah ? 

6. Metode apa saja yang di gunakan dalam mengajarkan materi shalat 

beramaah ? 

7. Selama bapak mengajar apa saja kendala dalam menanamkan sikap 

disiplin pada siswa ? 

8. Menurut ibu, kegiatan rutin shalat berjamaah yang selama ini di terapkan 

oleh sekolah ini, apakah sudah menunjang terhadap penanaman disiplin 

siswa atau belum ? 

9. Menurut Bapak pentingkah aksistensi/peran guru dalam meningkatkan 

pengamalan ibadah shalat berjamaah di kalangan siswa/i ? 

10. Bagaimana menurut Bapak tingkat pengamalan ibadah shalat berjamaah 

dikalangan siswa di Madrasah ini ? 

11. Menurut bapak dalam melakanakan shalat berjamaah teman memberikan 

pengaruh ?  

12. Apa saja upaya yang dilakukan guru dalam penanaman disiplin siswa ? 



76 
 

13. Apakah Bapak memberikan motivasi kepada siswa dan 

Dorongan/motivasi seperti apakah yang Bapak berikan ? 

14. Bagaimana Menyikapi siswa yang tidak melaksanakan ibadah shalat 

berjamaah ? 

15. Apakah Bapak sendiri saja dalam meningkatkan pengamalan ibadah shalat 

ini, atau bekerjasama dengan guru mata pelajaran lain yang tidak mengajar 

fiqih, kerjasama apa yang Bapak lakukan dengan guru mata pelajaran lain? 

16. Bagaimana cara bapak untuk mengetahui pemahaman siswa tentang shalat 

berjamaah ? 
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WAWANCARA UNTUK SISWA 

1. Bagaimana cara guru mengajarkan materi shalat berjamaah ? 

2. Apakah guru fiqih memberikan contoh dalam materi shalat berjamaah ? 

3. Seperti apa keteladanan yang guru fiqih berikan ? 

4. Apakah guru fiqih memberikan nasehat kepada siswa yang masbuk atau 

meninggalkan shalat ? 

5. Motivasi seperti apakah yang Bapak kalian berikan dalam meningkatkan 

ibadah shalat ini ? 

6. Menurut adik apakah guru fiqih memberikan pengawasan dalam 

pelaksanaan meningkatkan pengamalan ibadaah shalat berjamaah ? 

7. Menurut adik pengawasan seperti apakah yang guru fiqih berikan dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah shalat ini ? 

8. Apakah ada hukuman yang diberikan oleh guru fiqih jika adik tidak 

mengerjakan shalat berjamaah ? 

9. Penilaian seperti apa yang guru lakukan untuk materi shalat berjamaah. 
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FOTO HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

Mushola Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Banjar 

Suasana belajar di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Banjar 
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Foto wawancara dengan guru mata pelajaran 

fiqih di Madarasah Tsanawiyah Negeri 2 

Banjar 

Suasana belajar di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Banjar 



80 
 

 

 

 

Foto wawancara dengan siswa-siswa di Madarasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Banjar 

Jadwal kegiatan shalat dzuhur berjamaah di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Banjar 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama    : AH. MUJAHID 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Handil Lima, 13 september 1996 

3. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

4. Agama    : Islam 

5. Kebangsaan   : Indonesia 

6. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

7. Alamat    : Handil Lima, Desa Makmur kec Gambut 

kab Banjar 

8. Pendidikan 

a. MI Ahsanul Insan   : Tahun 2003-2008 

b. MTs Al Falah Putera   : Tahun 2009-2012 

c. MA Al Falah Putera   : Tahun 2013-2015 

 

9. Orang Tua 

a. Ayah 

Nama   : M. Daud 

Pekerjaan   : Petani 

Alamat    : Handil Lima Desa Makmur kec Gambut 

kab Banjar 

b. Ibu 

Nama    : Sa’diana 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Alamat    : Handil Lima Desa Makmur kec Gambut 

kab Banjar 

 

10.  Saudara    : Anak Pertama dari 2 bersaudara 

1. AH. MUJAHID 

2. Fauziah 


