
 

63 
 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil 

observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini peneliti tidak 

mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara 

yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terstruktur atau dapat 

dikatakan sebagai wawancara informal, sehingga proses wawancara 

bersifat santai namun masih sesuai dengan topic pertanyaan yang peneliti 

ajukan terhadap narasumber. Peneliti akan mendeskripsikan data hasil 

penelitian yang peneliti peroleh melalui wawancara atau interview dengan 

waka. Kurikulum, guru pelajaran fikih Mts Ma‟arif Nu 2 Sutojayan Blitar, 

pendamping santri Ponpes Nurul Ulum Sutojayan Blitar, dan juga 

sebagian siswa MTs Ma‟arif Nu 2 Sutojayan Blitar. 

Berikut ini adalah data dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang akan peneliti paparkan berdasarkan focus penelitian 

yang telah peneliti perolah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Strategi Guru Fikih dalam Menanamkan 

Kedisiplinan Sholat Berjamaah di MTs Ma’arif NU 2 Sutojayan 

Blitar. 

Pada dasarnya guru merupakan orang yang berperan dalam 

terlaksananya program yang diselenggarakan oleh sekolah, melalui 
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pembelajaran didalam kelas tentang bagaimana pentingnya shalat 

berjamaah. Guru haruslah memiliki strategi agar tercapainya program 

tersebut, strategi pembelajaran merupakan sebuah siasat, taktik, cara 

yang cermat untuk guru sebagai upaya nyata dari tercapaanya 

kompetensi. Terutama guru fikih, karena pelajaran yang memuat dan 

mengajarkan pentingnya shalat terdapat dalam pelajaran. Shalat 

berjamaah sangat diutamakan dilingkungan sekolah/ madrasah, dengan 

ini dibarengi oleh kehadiran guru fikih sebagai salah satu rumpun guru 

pendidikan agama islam (GPAI), seorang guru fikih haruslah memiliki 

strategi yang dapat menumbuhkan semangat untuk melaksanakan 

shalat berjamaah. Terkai dalam hal ini peneliti menggali bagaimanakah 

upaya yang harus guru fikih laksanakan untuk mencapai terlaksananya 

strategi penanaman kedisiplinan shalat berjamaah di lingkungan 

sekolah/madrasah tersebut. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh 

Ustadz Khusnuddin selaku guru fikih dalam kaitannya strategi 

penanaman kedisiplinan shalat berjamaah sebagai berikut: 

…Strategi yang digunakan seorang guru haruslah tepat sasaran 

terhadap peserta didik langsung, saya menugaskan ketua kelas 

dari masing-masing kelas bertanggung jawab untuk 

mengondisikan seluruh anggota kelasnya saat memasuki shalat 

dhuhur harus bergegas untuk mengambil air wudhu dan segera 

pergi ke tempat ibadah seperti mushola untuk siswa putra dan 

asrama putri lantai satu untuk siswa putri”.
78

 

Beliau juga menambahkan sebuah pernyataan sebagai berikut. 

                                                             
78

 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Sabtu, 13 Februari 2021, pukul 13.15-

13.30 WIB. 
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…Guru juga turun untuk memeriksa kondisi shalat berjamaah 

karena tidak jarang ada segelintir siswa yang tidak ikut 

melaksanakan shalat berjamah maka dengan begitu akan diberikan 

sanksi. Sanksi berupa pelaporan terhadap pendamping asrama 

dengan begitu hukuman akan diberikan oleh pendamping dari 

santri di pondok pesantren.
79

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan dalam hal tercapainya 

strategi penanaman kedisiplinan shalat berjamaah, guru fikih juga 

melibatkan peserta didik yakni ketua kelas. Ketua kelas berperan dalam 

mengkondisikan seluruh anggota kelasnya untuk bergegas melaksanakan 

shalat berjamaah. Penugasan tersebut akan memudahkan guru fikih dalam 

menerapkan strategi, dengan begitu peserta didik juga akan mempunyai 

tanggung jawab terhadap guru fikih yang telah menugaskan. Selain peserta 

didik guru fikih juga ikut andil dalam memeriksa keberlangsungan shalat 

berjamaah, dengan adanya kerjasama antara peserta didik dan guru 

diharapkan strategi tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. 

Kemudian peneliti menanyakan tentang perencanaan apa yang 

dilakukan guru fikih untuk tercapainya strategi tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ustadz Khusnuddin sebagai salah satu Guru Fikih, 

berikut ini merupakan hasil dari wawancaranya: 

…Perencanaan untuk menanamkan kedisiplinan shalat berjamaah 

dimulai sejak awal penerimaan peserta didik baru  pada awal 

masuk akan diadakan sosialissasi yang diberikan oleh sekolah 

untuk menjalankan shalat berjamaah terutama jamaah shalat 

                                                             
79

 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Sabtu, 13 Februari 2021, pukul 13.30-

13.45 WIB. 
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dhuhur yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai 

dilaksanakan.
80

 

 

Gambar 4.1 Dokumentasi Sosialisasi  

Pernyataan tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan waka. 

Kurikulum, Ustadz Chusnul Hadi, berikut ini hasil wawancaranya: 

…Pengadaan sosialisasi shalat berjamaah dilaksanakan tidak hanya 

sekali namun bekali-kali guna terus mengingatkan tentang 

pentingnya shalat berjamaah walaupun hukum shalat berjamaah 

sendiri adalah sunnah mu‟akad, sosialisasi berisikan tentang 

keutamaan yang akan didapatkan  jika mengikuti shalat berjamaah 

dan juga hikmah apa saja yang didapatkan jika mengikuti shalat 

berjamaah.
81

 

Pernyataan tersebut sesuai saat peneliti hadir dalam sosialisasi 

Penanaman shalat berjamah.
82

 Penanaman sejak dini perlu diterapkan guna 

menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari. Untuk merealisasikan strategi guru 

fikih dalam penanaman terhadap shalat berjamaah, perencanaan dimulai 

dari sejak awal penerimaan peserta didik  yang akan diberikan sosialisasi 

tentang pentingnya menjalani shalat berjamaah. Sosialisasi tersebut 

diberikan dengan harapan  menjadi sebuah budaya yang baik untuk peserta 

                                                             
80

 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 13.45-

14.01 WIB. 
81

 Wawancara dengan Waka. Kurikulum, Chusnul Hadi: kamis, 25 Februari, Pukul 13.57-

14.05 WIB. 
82

 Observasi pada tanggal 22 September 2020 pukul 08:15 WIB 
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didik. Sosialisasi tersebut berisikan tentang keutamaan shalat berjamaah 

dan juga hikmah yang dapat diambil dari shalat berjamaah karena pahala 

shalat berjamaah lebih besar dari pada shalat yang dilaksanakan secara 

sendiri (munfarid).. 

2. Pelaksanaan Strategi Guru Fikih dalam Menanamkan 

Kedisiplinan Sholat Berjamaah di MTs Ma’arif NU 2 Sutojayan 

Blitar. 

Guru merupakan contoh teladan yang baik bagi setiap peserta 

didik, dengan begitu seorang guru haruslah mencontohkan perilaku 

yang baik terhadapa siswanya. Sebagai seorang teladan guru akan 

mendapat sorotan baik peserta didik maupun orang disekitas 

lingkungannya. 

Untuk mencapai strategi yang telah direncanakan baik dari guru 

fikih maupun pihak madrasah/sekolah peran guru sangatlah besar. 

Dengan memberikan pengarahan hingga membuat ketentuan bahwa 

pentingnya disiplin shalat berjamaah haruslah diterapkan sejak dini 

sehingga akan memunculkan kebiasaan terhadap peserta didik dengan 

begitu sikap terbiasa akan menimbulkan sikap kecanduan. Sikap 

tersebut akan menjadikan anak seolah ada yang kurang jika tidak 

melaksanakan shalat berjamaah baik di madrasah, lingkup pondok, 

maupun saat perpulangan ke rumah masing-masing. Sebagaimana 

yang peneliti tanyakan tentang pelaksanaan guru fikih terhadap Ustadz 

Khusnuddin, berikut ini adalah hasil wawancaranya: 
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…Pelaksanaan strategi penanaman kedisiplinan shalat 

berjamaah sangatlah berpengaruh besar. Seorang guru haruslah 

memberikan sebuah pemahaman berkaitan tentang kedisiplinan, 

selain memberikan penanaman kedisiplinan guru juga harus 

memberikan sebuah teladan yang baik terhadap peserta didik 

dengan cara guru ikut serta melaksanakan shalat dan 

mendapingi peserta didik langsung.
83

 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara dengan 

Ustadz Chusnul Hadi selaku Waka. Kurikulum:: 

…jika hanya memberikan pemahaman saja belum cukup untuk 

dapat mendisiplinkan peserta didik. Salah satu strategi lain 

adalah dengan memasukkan kegiatan shalat berjamaah di 

madrasah sebagai nilai praktek siswa selain praktek dalam 

lingkup pelajaran dikelas, dengan begitu peserta didik akan 

bersemangat untuk menjalankan shalat berjamaah secara tepat 

waktu”.
84

 

 

 

Dari pernyataan diatas, selain memberikan pemahaman dan 

teladan oleh guru fikih. Dalam kaitannya shalat berjamaah pihak 

madrasah akan memberikan penilaian yang akan dimasukkan kedalam 

nilai praktek. Dimana nilai tersebut akan dicantumkan dalam raport 

saat akan memasuki libur akhir semester. Dengan begitu dapat 

diharapkan peserta didik dapat melaksanakan shalat berjamaah dengan 

lebih disiplin dan khidmad. Peneliti menanyakan tentang penilaian 

seperti apa yang dilaksanakan guru fikih. Berdasarkan pernyataan 

Ustadz Khusnuddin selaku guru fikih mengungkapkan: 

…Dalam mata pelajaran fikih terdapat nilai praktik dari peserta 

didik dengan begitu sebagian para guru fikih mengadakan 

MGMP dengan melihat shalat berjamaah peserta didik yang 

masih tolah-toleh maupun bergurau dengan begitu diharapkan 

                                                             
83

 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 14.01-

14.15 WIB. 
84

 Wawancara dengan Waka. Kurikulum, Chusnul Hadi: Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 

14.05-14.15 WIB. 
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akan mengurangi kendala dalam melaksankaan strategi 

penanaman kesdisiplinan shalat berjamaah di madrasah”.
85

 

Pernyataan tersebut diperkuat dari wawancara terhadap salah 

satu peserta didik yang bernama Ahayu Ekky, berikut ini hasil 

wawancaranya: 

…Bahwa ustadz terkadang mengawasi terkadang tidak namun 

selain guru yang mengawasi ada juga pendamping yang 

ditugaskan dari pondok untuk memantau kegiatan peserta 

didik/santri saat melaksanakan shalat berjamaah
86

.  

 

 

Gambar 4.2 Dokumentasi Pengawasan dan Memberikan 

Teladan terhadap Peserta Didik 

Peneliti kemudian langsung menanyakan kebenaran dari 

perkataan peserta didik tersebut kepada Silna Firdausi selaku 

pendamping di Asrama, berikut ini hasil wawancaranya: 

…Saat melaksanakan ibadah shalat berjamaah selain guru 

terdapat pendamping yang akan mengawasi peserta didik dan 

mengingatkan apabila terdapat peserta didik yang masih teledor 

dan selalu bergurau saat shalat berjamaah.
87

 

 

                                                             
85

 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 14.15-

14.17 WIB. 
86

 Wawancara dengan Siswi, Ahayu Ekky: kamis, 25 Februari 2021, Pukul 09.40-09.50 

WIB. 
87

 Wawancara dengan Pendamping Asrama, Silna Firdausi, kamis, 25 Februari 2021, 

Pukul 11.05-11.20 WIB. 
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Gambar 4.3 Dokumentasi shalat berjamaah 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peserta didik 

sudah terbiasa dengan melaksanakan shalat berjamaah. Dengan 

diberikan penilaian praktik diharapkan siswa lebih disiplin lagi dalam 

melaksanakan shalat berjamaah tidak hanya karena takut dengan guru 

fikih namun karena kehendak pribadi untuk menjadi manusia yang 

takut kan perintah Allah SWT. 

Berdasarkan data peneliti yang di kumpulkan melalui 

wawancara maupun observasi, dapat ditemukan beberapa hal yang 

berkaiatan dengan pelaksanakaan strategi guru fikih dalam 

menanamkan kedisiplinan shalat berjamaah di MTs Ma‟arif Nu 2 

Sutojayan sebagai berikut: 1) guru haruslah senantiasa memberikan 

pemahaman betapa pentingnya berdisiplin dalam menjalankan shalat 

berjamaah baik dilingkungan madrasah, pondok, maupun dilingkungan 

masyarakat, 2) memberikan contoh nyata berupa teladan bagi peserta 

didik, dengan begitu peserta didik tidak hanya merasa diperintah 

karena guru sebagai teladan akan tetapi juga melaksanakan apa yang 

beliau perintahkan terhadap peserta didik, 3) mencantumkan shalat 
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berjamaah kedalam nilai praktek yang nantinya akan dimasukkan 

kedalam raport yang akan dibagikan saat akan libur akhir semester. 

Dengan hal-hal yang ditanamkan oleh seorang guru fikih diharapkan 

peserta didik akan menjadi terbiasa. 

3. Evaluasi Guru Fikih setelah melaksanakan Strategi Menanamkan 

Kedisiplinan Shalat Berjamaah di MTs ma’arif NU 2 Sutojayan 

Blitar. 

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang 

paling kompleks, dengan melibatkan banyak latar belakang dan 

hubungan. Sebuah pembelajaran haruslah terdapat penilaian untuk 

menetapkan hasil belajar dan juga menentukan sebuah keberhasilan 

peserta didik. Dalam dunia pendidikan, evaluasi tidak hanya sekedar 

membahas faktor kognitif namun juga membahas dalam aspek efektif 

dan juga psikomotorik yang berupa tingkah laku. Evaluasi sangat 

penting, karena pada dasarnya setiap lembaga pendidikan memiliki 

banyak kekurangan maka dengan diadakan evaluasi diharapkan 

lembaga madrsah terutama guru fikih dapat mengetahui kekurangan 

dan mengetahui penyebab dari tidak terlaksananya strategi kedisiplinan 

shalat berjamaah.  

Peneliti menanyakankepada Ustadz Khusnuddin selaku guru fikih  

tentang evaluasi yang berikan kepada peserta didik agar tercapainya 

strategi tersebut. Berikut ini hasil wawancaranya: 
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…Setiap program haruslah memiliki evaluasi karena untuk 

mengetahui beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Karena 

sejatinya tidak ada seorang guru fikih maupun lembaga yang 

sempurna, dengan begitu tujuan diadakannya evaluasi dapat 

membenahi apa yang telah kurang dari strategi guru fikih, dan 

peserta didik dapat lebih mengikuti apa yang telah disampaiakan 

seorang guru fikih”.
88

 

Hal tersebut diperkuat dari pernyataan dari Ustadz Chusnul Hadi 

selaku  Waka. Kurikulum, berikut hasil wawancaranya: 

…Untuk mengetahui sebuah program terlaksana atau tidak seorang 

guru fikih akan bertanya pada ketua kelas ataupun dari 

pendamping, dengan begitu maka akan mengetahui siapa saja yang 

kurang disiplin dalam menjalankan shalat berjamaah.
89

 

Selanjutnya peneliti menanyakan terhadap Silna Firdausi selaku 

pendamping tentang bentuk ketidak displinan peserta didik saat shalat 

berjamaah, berikut hasil wawancaranya: 

…Bentuk kurang disiplin yang peserta didik banyak lakukan 

adalah saat memasuki waktu shalat sebagian siswa tidak bergegas 

untuk mengambil air wudhu namun masih saling bercanda dengan 

temannya, selain itu setalah selesai shalat ada yang langsung pergi 

meninggalkan tempat.
90

 

Lalu peneliti menanyakan bagaimana evaluasi yang sebaiknya 

dilaksanakan kepada Ustadz Khusnuddin selaku guru fikih, berikut hasil 

wawancaranya: 

…Setelah mendapatkan laporan dari seorang ketua atau 

pendamping maka guru fikih akan menegur dan memberikan 

pemahaman secara mendalam, pemahaman dilaksanakan disela-

sela jam belajar-mengajar. Dengan saat memberikan amteri maka 

                                                             
88

 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Sabtu, 13 Februari 2021, pukul 14.45-

14.57 WIB. 
89

 Wawancara dengan Waka. Kurikulum, Chusnul Hadi: kamis, 25 Februari 2021, pukul 

14.15-14.27 WIB. 
90

 Wawancara dengan Pendamping Asrama, Silna Firdausi: kamis 25 Februari 2021, 

Pukul 11.20-11.32 WIB. 
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guru fikih akan memberikan sisipan tentang perlunya menerapkan 

sikap disiplin saat shalat berjamaah baik di lingkungan madrasah, 

pondok, maupun di masyarakat kelak.
91

 

Peneliti menanyakan saat perpulangan dan guru fikih tidak dapat 

mengamati secara langsung peserta didik melaksanakan shalat berjamaah 

atau tidak dirumah, berikut hasil wawancaranya: 

…Pihak madrasah dan pondok akan memberikan buku 

penghubung, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan selama 

dirumah akan terekam di dalam buku tersebut, yang selanjutnya 

saat libur perpulangan sudah selesai buku tersebut akan 

dikumpulkan dan guru fikih dapat memantau dari hasil catatan 

buku penghubung tersebut”.
92
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 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 14.57-13-

03 WIB. 
92

 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 15.03-

15.10 WIB. 
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Gambar 4.4 Dokumentasi Buku Penghubung 

Pernyataan senada dari wawancara terhadap waka. Kurikulum, 

berikut hasil wawanacranya: 

…Dengan adanya buku penghubung tersebut diharapkan juga 

untuk mengetes kejujuran peserta didik saat dirumah dalam 

menjalankan ibadah dirumah, selain buku penghubung, saat 

pertemuan wali murid, pihak madrasah akan menanyakan tentang 

bagaimana ibadah yang dilaksnakan dirumah, maka dari situ 

seorang guru akan mengetahui mana peserta didik yang 

bersungguh-sungguh dalam mengisi buku penghubung dan yang 

tidak bersungguh-sungguh.
93

 

Penelitipun melaksanakan observasi dan dokumentasi untuk 

memperkuat data tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi: 

…Peneliti melihat terkait tempat yang digunakan untuk 

melaksanakan shalat berjamaah shalat dhuhur usai jam pelajaran 

selesai, untuk tempat berjamaah laki-laki terdapat di mushola 

samping kelas kelas Sembilan, dan untuk tempat berjamaah putri 

terdapat di asrama putri lantai satu. Mengingat madrasah memang 

dilingkup pondok maka untuk kegiatan shalat berjamaah dipisah, 

karena sudah kesepakan dari pihak madrasah maupun pihak 

pondok pesantren.
94

 

Kemudian peneliti bertanya kepada Ustadz; Khusnuddin selaku 

Guru Fikih terkait pelaksanaan shalat berjamaah di Mts Ma‟arif Nu 2 

Sutojayan Blitar setelah evaluasi yang telah dilaksankan. Berikut ini hasil 

wawancaraya: 

…Alhamdulillah untuk kedisiplinan shalat berjamaah sudah bisa 

dinilai baik mungkin saya dapat memberikan nilai 90, untuk 

peserta didik yang masih kurang disiplin saya langsung 

                                                             
93

 Wawancara dengan Waka. Kurikulum, Chusnul Hadi: Kamis 25 Februari 2021, Pukul 

14.27-14.36 WIB. 
94

 Observasi peneliti: kamis 25 Februari 2021, Pukul 13.05-14.15 
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memberikan teguran dan setelah saya berikan teguran sudah lebih 

baik lagi”.
95

 

Dari hasil uraian diatas, peneliti temukan bahwa peran guru dalam 

mengevaluasi sangatlah diperlukan. Guru memiliki tanggung jawab 

teradap terlaksananya setiap program, evaluasi diharapkan dapat 

memberikan kebiasaan terhadap peserta didik. Selain menjadikan 

kebiasaan kejujuran juga perlu diasah sejak dini guna untuk menjadikan 

peserta didik pribadi yang dapat dipercaya dan juga jujur. 

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan dan analisis data diatas maka diperoleh 

temuan data sebagai berikut: 

1. Perencanaan Strategi Guru Fikih dalam Menanamkan 

Kedisiplinan Sholat Berjamaah di MTs Ma’arif NU 2 Sutojayan 

Blitar. 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan peneliti menemukan 

bahwa  seorang guru fikih memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

perencanaan strategi kedisiplinan shalat berjamaah, perencaaan 

tersebut dilaksanakan saat awal peserta didik masuk kedalam 

madrasah/sekolah dengan mengadakan sosialisasi saat awal tahun 

ajaran baru, sosialisasi dilaksanakan beberapa kali guna memberikan 

pemahaman secara berkala terhadap peserta didik. 
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 Wawancara dengan Guru Fikih, Khusnuddin: Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 13.45-

14.15 WIB. 
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Sosialisasi yang diberikan berupa menambah pemahaman 

terhadap peserta didik tentang pentingnya berdisiplin shalat berjamaah, 

karena pada madrasah telah bekerja sama dengan pihak pondok 

pesantren untuk mewajibkan seluruh peserta didik untuk melaksanakan 

shalat berjamaah baik dilingkungan madrasah maupun dalam 

lingkungan pondok pesantren. Selain pemahaman sosialisasi juga 

berisi hikmah dan juga ketentuan shalat berjamaah, diharapkan dengan 

diadakan sosialasisasi yang berulang-ulang akan menjadikan peserta 

didik mudah untuk membiasakan diri untuk shalat berjamaah. 

2. Pelaksanaan Strategi Guru Fikih dalam Menanamkan 

Kedisiplinan Shalat Berjamaah di Mts Ma’arif NU 2 Sutojayan 

Blitar. 

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti laksanakan di Mts 

Ma‟arif Nu 2 Sutojayan Blitar dapat ditemukan beberapa hal yang 

berkaiatan dengan pelaksanakaan strategi guru fikih dalam 

menanamkan kedisiplinan shalat berjamaah di MTs Ma‟arif Nu 2 

Sutojayan bahwa Guru Fikih  senantiasa memberikan pemahaman 

betapa pentingnya berdisiplin dalam menjalankan shalat berjamaah 

baik dilingkungan madrasah, pondok, maupun dilingkungan 

masyarakat 

Selain memberikan pemahaman Guru Fikih memberi teladan 

bagi peserta didik, dengan teladan yang baik ikut serta dalam 
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melaksanakan shalat berjamaah maka peserta didik akan senantiasa 

mengikuti apa yang telah dilaksanakan Guru Fikih. 

Memberikan nilai praktek terhadap shalat berjamaah yang 

nantinya akan dimasukkan kedalam raport yang akan dibagikan saat 

akan libur akhir semester. Dengan hal-hal yang ditanamkan oleh 

seorang guru fikih diharapkan peserta didik akan menjadi terbiasa. 

3. Evaluasi Guru Fikih setelah melaksanakan Strategi Menanamkan 

Kedisiplinan Shalat Berjamaah di MTs ma’arif NU 2 Sutojayan 

Blitar. 

Berdasarkan temuan peneliti yang didapatkan dari Mts Ma‟arif 

Nu 2 Sutojayan Blitar terdapat beberapa evaluasi yang diberikan oleh 

Guru fikih, evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh baik saat 

dilingkungan madrasah/sekolah dengan pemantauan. Pemantauan 

dilaksanakan oleh pendamping asrama atau ketua kelas dengan begitu 

evaluasi akan berjalan dengan maksimal. Guru Fikih akan bertanya 

terhadap pendamping siswa sejauh mana kedisiplinann yang 

dilaksanakan peserta didik saat shalat berjamaah , dengan mengetahui 

hal tersebut maka guru akan memberikan peneguran dan juga 

pemahaman disela pembelajaran didalam kelas. 

Evaluasi tidak hanya dilaksankan di madrasah/sekolah saja 

bahkan saat libur perpulangan madrasah bekerja sama dengan pondok 

untuk memberikan buku penghubung, dengan buku penghubung 

diharapkan siswa akan selalu melaksanakan ibadah shalat berjamaah 
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dirumah. Selain itu saat libur perulangan selesai madrasah bekerja 

sama dengan pondok akan mengdakan pertemuan dengan wali murid 

untuk mengecek dan menanyakan ibadah peserta didik saat dirumah. 

Dengan begitu evaluasi akan mudah dilaksanakan oleh Guru Fikih. 

Untuk mempermudah dalam menganalisis temuan diatas penulis 

paparkan data dalam bentuk table sebagai berikut: 

Penyajian data hasil temuan 

No. Rumusan 

Masalah 

Temuan Peneliti Keterangan  

1.  Perencanaan 

Strategi Guru 

Fikih dalam 

Menanamkan 

Kedisiplinan 

Sholat Berjamaah 

di MTs Ma‟arif 

NU 2 Sutojayan 

Blitar 

 pengadaan 

sosialisasi saat 

awal tahun ajaran 

baru, sosialisasi 

dilaksanakan 

beberapa kali guna 

memberikan 

pemahaman secara 

berkala terhadap 

peserta didik. 

 Pemberian 

tanggung jawab 

terhadap ketua 

kelas 

Sebagai seorang 

pendidik guru 

fikih meiliki 

tanggung jawab 

yang besar 

terhadap 

menanamkan 

kedisiplinan 

shalat berjamaah 

di 

madrsah/sekolah, 

guna menjadikan 

kebiasaan yang 

baik untuk 
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 sosialisasi berisi 

hikmah dan juga 

ketentuan shalat 

berjamaah, untuk 

memperkuat 

pemahaman siswa. 

 Pengadaan 

sosialisasi 

berulang-ulang 

guna memberikan 

pembiasaan shalat 

berjamaah pada 

peserta didik. 

peserta didik 

baik 

dilingkungan 

madrasah 

maupun 

lingkungan 

masyarakat. 

2.   

 

Pelaksanaan 

Strategi Guru 

Fikih dalam 

Menanamkan 

Kedisiplinan 

Shalat Berjamaah 

di Mts Ma‟arif 

NU 2 Sutojayan 

Blitar. 

 

 Guru Fikih  

senantiasa 

memberikan 

pemahaman betapa 

pentingnya 

berdisiplin dalam 

menjalankan shalat 

berjamaah baik 

dilingkungan 

madrasah, pondok, 

Setidaknya terdapat 

tigal hal yang harus 

dilakukan guru 

untuk mewujudkan 

keterlaksanaan 

dalam strategi 

penanaman 

kedisiplinan shalat 

berjamaah dengan 

cara pemberian 
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maupun 

dilingkungan 

masyarakat. 

 Guru Fikih 

memberi teladan 

bagi peserta didik, 

dengan teladan 

yang baik ikut 

serta dalam 

melaksanakan 

shalat berjamaah. 

 Mengikut sertakan 

shalat berjamaah 

sebagai nilai 

praktek yang 

nantinya akan 

dimasukkan 

kedalam raport 

yang dibagikan 

saat akan libur 

akhir semester 

pemahaman didalam 

pembelajaran 

dikelas, pemberian 

teladan/ contoh yang 

baik terhadap 

peserta didik, dan 

memacu semangat 

menanamkan 

kesdisiplinan shalat 

dengan mencantukan 

kedalam nilai 

praktek dalam 

raport. 

3. Evaluasi Guru 

Fikih setelah 

 Pemantauan 

dilaksanakan oleh 

 Dengan 

pemantauan oleh 



81 
 

 
 

melaksanakan 

Strategi 

Menanamkan 

Kedisiplinan 

Shalat Berjamaah 

di MTs ma‟arif 

NU 2 Sutojayan 

Blitar 

pendamping 

asrama atau ketua 

kelas. 

 Evaluasi tidak 

hanya dilaksankan 

di 

madrasah/sekolah 

saja bahkan saat 

libur perpulangan 

madrasah bekerja 

sama dengan 

pondok untuk 

memberikan buku 

penghubung 

pendamping 

asrama maka 

akan 

mempermudah 

evaluasi yang 

akan 

dilaksanakan 

Guru Fikih, guru 

akan lebih 

mudah 

mengetahui 

peserta didik 

yang kurang 

disiplin saat 

shalat 

berjamaah. 

 Pemberian buku 

penghubung 

diharapkan Guru 

fikih dapat lebih 

mudah untuk 

mengontrol 

bagaiamna 
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kesdisiplinan 

peserta didik 

selain itu dapat 

melatih 

kejujuran peserta 

didik saat 

dirumah dengan 

pengawasan 

orang tua. 

 

 

  


