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Pembiasaan salat Zuhur berjamaah siswa di MTs Al-Ikhwan Banjarmasin 

sangat penting untuk diterapkan, karena kita ketahui bahwa salat merupakan ibadah  

yang wajib dilaksanakan bagi kaum muslimin dan salat merupakan ibadah paling 

utama dihisab diakhirat kelak. Maka dari itu, perlunya guru untuk mengajarkan 

ataupun mempraktikkan serta membiasakan siswa agar terbiasa melaksanakan salat 

bauk itu yang wajub atau yang sunnah, karena seorang guru bertanggung jawab 

memberikan bimbingan, motivasi, suri tauladan, dan pengawasan terhadap siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan 

terhadap disiplin persuasif dalm pembiasaan salat Zuhur berjamaah, serta respon 

siswa terhadap disiplin persuasif dalam pembiasaan salat Zuhur berjamaah. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan mixed method (metode campuran). Metode ini merupakan 

penggabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu dengan pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun teknik 

pengolahan data yang digunakan adalah editing, tabulating, interprestasi data, dan 

klasifikasi data. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang guru yaitu guru fikih 

dan guru akidah akhlak di MTs Al-Ikhwan Banjarmasin, dan 38 orang siswa yang 

diambil dari kelas IX A IX B, dan IX C. Sedangkan objek penelitian ini adalah 

penegakan disiplin persuasif dalam pembiasaan salat Zuhur berjamaah siswa di 

MTs Al-Ikhwan Banjarmasin. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin siswa melalui 

pembiasaan salat Zuhur berjamaah sangat efektif, terbukti dari antusias siswa ketika 

mengikuti salat Zuhur berjmaah. Melalui kegiatan ini sebagian siswa sudah dapat 

berperilaku  disiplin dan bertingkah laku yang baik. Hampir jarang ditemukan setiap 

harinya siswa yang melanggar kedisiplinan dan tata tertib sekolah. Aspek-aspek 

kedisiplinan yang perlu ditanamkan pada siswa antara lain ketepatan waktu hadir ke 

sekolah, keaktifan hadir dalam pelajaran,kesiapan mengikuti pelajaran, sikap dan 

perhatian siswa dalam belajar, kepatuhan siswa mengerjakan tugas. Maka dari itu 

penegakan disiplin siswa dalam pembiasaan salat Zuhur berjamaah yang efektif itu 

tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan guru, motivasi, nasihat, keteladanan, 

pembiasaan, pengawasan, dan sanksi. 


