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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik merupakan salah satu 

faktor pengajaran yang sangat penting. Karena pendidik itulah yang akan 

menentukan dalam keberhasilan Pembiasaan, terutama dalam tugas 

Pembiasaan. Berhasil atau tidaknya guru tergantung pada guru itu sendiri. 

Sebagai seorang pendidik, hendaknya menanamkan nilai-nilai 

agama kepada peserta didik sedini mungkin yang nantinya akan 

mengantarkan peserta didik menjadi masyarakat muslim yang mempunyai 

kualitas ilmu dan iman yang prima. Salah satu pondasi awal dalam 

menanamkan agama adalah tauhid, yaitu pengenalan tentang hakekat 

Tuhan kepada anak didik. Karena bagaimanapun juga manusia memiliki 

potensi tauhid yang mana dalam membentuknya memerlukan pembinaan 

sedini mungkin. Diharapkan dengan ditanamkannya Pembiasaan sholat, 

nilai-nilai tauhid dapat terpatri dalam hati serta menghias lisan dan 

jasadnya. 

Oleh karena itu Pembiasaan shalat fardlu berjamaah sangat 

penting. Sehingga dalam pelaksanaan belajar mengajar harus mendapat 

perhatian sebaik mungkin agar dapat mencapai hasil yang sesuai harapan. 

Rasulullah sendiri memerintahkan untuk belajar Shalat sejak usia dini 

seperti termaktub dalam sebuah hadits berikut: 

ال: قال النيّب عن عبد اهلل امللك بن الربيع بن سربه عن ابيو عن جده ق
الصيّب بالصالة إذا بلغ سبع سنني. وإذا بلغ عشر سنني اص.م : مرو 

 1 ه عليها )رواه أبو داود(و فأضرب

                                                 
1
 Abi Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz I, t.kp : Maktabah Dahlan Indonesia, t.th, h. 161. 
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Dari Abdul Malik bin Rabi'ah bin Subroh dari bapaknya dan kakeknya 

berkata, Nabi Saw bersabda: "Perintahkanlah Shalat pada anak-anak 

kalian apabila telah mencapai umur tujuh tahun dan jika telah memasuki 

usia sepuluh tahun, maka pukullah ia apabila meninggalkan Shalat'." 

(H.R. Abu Dawud). 

 

Dalam hadits tersebut menunjukkan betapa Rasulullah sangat 

memperhatikan Shalat kepada umatnya, sehingga mereka diperintahkan 

untuk belajar Shalat sedini mungkin. Perintah Rasulullah ini harus 

ditindaklanjuti oleh setiap orang tua, sebab taat kepada Rasulullah sama 

dengan taat kepada Allah. 

Shalat sebagai salah satu ibadah maghdah mempunyai kedudukan 

yang sangat penting. Shalat merupakan tiang (rukun) sebagai tempat 

tegaknya agama Islam, sarana untuk membuktikan tentang ke-Islaman dan 

keimanan seseorang. Hal ini dapat dipahami karena iman dan Islam tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Iman adalah membenarkan dan 

patuh mengerjakan segala yang dikehendaki oleh kepercayaan hati 

(mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya). 

Karena itu, apabila seseorang telah mengaku beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya tetapi tidak mengerjakan Shalat, maka pengakuannya itu tidak 

dibenarkan oleh syara'; selain itu, Shalat juga merupakan salah satu amal 

yang paling disukai oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi: 

عن عبداهلل بن مصعود قال: سألت النيّب ص.م : اّي العمل احّب إىل 
قلت: مثّ  ال: برالولدين,اهلل؟ قال: الّصالة على وقتها قلت: مّث اّي؟ ق

 2 (ل اهلل )رواه البخارىيباّي؟ قال: اجلهاد يف س
"Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Saya bertanya kepada Nabi Saw, 

"Amal apa yang paling disukai oleh Allah?” Nabi menjawab, "Shalat 

pada waktunya." Saya berkata, 'Kemudian apa?' Nabi menjawab, 'Berbuat 

baik kepada orang tua.' Saya berkata, 'Kemudian apa?', Nabi menjawab, 

'Jihad di jalan Allah." (H.R. al-Bukhari). 

 

                                                 
2
 Imam al-Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut, Libanon: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th, h. 15. 
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Dalam al-Qur'an juga disebutkan: 

الَ  الَ َوأَِقِم الصَّ َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ َة ِإنَّ الصَّ  (٥٤ )العنكبوت : َة تَ ن ْ
"Dan dirikanlah Shalat, karena Shalat itu mencegah dari perbuatan keji 

dan munkar." (Q.S. al-Ankabut: 45).
3
 

 

Dari kedua sumber di atas jelas bahwa Shalat merupakan amal 

yang paling disukai oleh Allah, di samping berbuat baik kepada orang tua 

dan jihad di jalan Allah. Hal ini dapat dipahami karena di dalam Shalat 

berisi do'a di samping pengagungan terhadap Allah SWT dan manifestasi 

rasa syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini Syeikh 

Abdul Mun'im Qindil berkata sebagaimana dikutip oleh al-Hifnawi bahwa 

apabila seorang muslim senantiasa melakukan Shalat pada waktunya sejak 

mulai baligh (dewasa), serta melakukan Shalat-Shalat sebatas 

kemampuannya, maka ia akan sehat wal afiat karena dalam pelaksanaan 

Shalat itu terdapat gerakan-gerakan untuk semua otot badan dan 

menggerakkan setiap persendian dalam setiap rakaat, yang karenanya 

dapat memicu detak jantung dan melancarkan aliran darah. 

Selain untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, Shalat yang 

juga merupakan kumpulan do'a dan dzikir ini sangat besar manfaatnya 

bagi ketenangan jiwa sebagaimana firman-Nya: 

 (۸۲)الرعد :  ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  ألَ 
"….Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, 

…" (ar-Ra'd: 28).
5
 

 

Dari beberapa manfaat dan keutamaan Shalat di atas itulah yang 

memungkinkan Rasulullah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk 

mengajarkan dan memerintahkan Shalat kepada anaknya sejak dini. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus Mujiran yang menyatakan 

                                                 
3
 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 81. 

5
 Ibid., h. 373   
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bahwa kalau anak semenjak dini telah ditanami dengan nilai-nilai agama 

dan moralitas yang baik, amat kecil kemungkinan untuk melakukan 

tindakan yang tidak terpuji.
4
 

Dari uraian di atas telah jelas bahwa Pembiasaan shalat fardlu 

berjamaah pada usia anak sangat penting. Di samping sebagai sarana 

untuk melatih anak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepada Sang 

Khalik, Shalat juga sangat besar manfaatnya dalam kehidupan rohani 

manusia. Dengan demikian, selain sebagai tugas dari orang tua, guru 

sebagai sosok pengganti orang tua dalam dunia pendidikan juga memiliki 

persamaan tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan dan 

melaksanakan Pembiasaan untuk anak didik, termasuk dalam Pembiasaan 

shalat fardlu berjamaah. Untuk itu, dalam rangka Pembiasaan shalat fardlu 

berjamaah kepada anak didik, menurut Nana Sudjana guru harus mengatur 

semua komponen yang ada dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), 

antara lain, tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian pengajaran.
5
 

Dalam pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah pada 

siswa di SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupten Kendal, guru telah 

mempersiapkan dan melaksanakan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah 

sesuai dengan keadaan siswa agar dapat mencapai hasil yang sebaik-

baiknya. Dalam kenyataan pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu 

berjamaah di SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupten Kendal 

membawa hasil yang lumayan, walaupun hasil yang ditunjukkan ada yang 

belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Berangkat dari uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti dan 

mengkaji bagaimana Pembiasaan shalat fardlu berjamaah di SMA NU 05 

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang akan tertuang dalam 

sebuah judul penelitian: "Studi tentang Implementasi Pembiasaan 

shalat fardlu berjamaah dalam membentuk karakter religius siswa di 

                                                 
4
 Paulus Mujiran, Pernik-pernik Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 50. 

5
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

1987, h. 30. 
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SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 

Pelajaran 2017-2018”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah 

dalam membentuk karakter religius siswa di SMA NU 05 Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2017-2018. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

Pembiasaan shalat fardlu berjamaah dalam membentuk karakter 

religius siswa di SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal Tahun Pelajaran 2017-2018. 

3. Manfaat Implementasi Pembiasaan shalat fardlu berjamaah dalam 

membentuk karakter religius siswa di SMA NU 05 Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2017-2018 antara lain 

untuk mewujudkan generasi yang lebih baik. 

 

C. Telaah Pustaka 

Untuk memperjelas posisi penulis dalam penelitian ini, perlu 

ditinjau beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian 

yang akan penulis laksanakan sebagai berikut: 

Penelitian yang berjudul "Pengaruh Pelaksanaan Shalat terhadap Akhlak 

Siswa di Madrasah Aliyah Salafiyah Simbang Kulon Buran Pekalongan" 

yang disusun oleh Farid Ma'ruf (3197024).
6
 Dalam penelitian ini, penulis 

membahas tentang pengaruh pelaksanaan Shalat terhadap akhlak siswa 

dan peneliti menggunakan analisis hipotesis. 

Penelitian yang disusun oleh Misbahuddin yang berjudul "Studi 

Analisis Hadits-Hadits tentang Pendidikan Shalat pada Anak Usia 7 s/d 10 

                                                 
6
 Farid Ma'ruf, "Pengaruh Pelaksanaan Salat terhadap Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah 

Salafiyah Sumbang Kulon Buran Pekalongan", Skripsi, Semarang: Perpustakaan Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2002. 
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tahun".
7
 Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada analisis hadits-

hadits yang berhubungan dengan Shalat. 

Kemudian dalam skripsi yang berjudul tentang "Nilai-nilai tentang 

pendidikan kedisiplinan Shalat dalam Al-qur'an" yang disusun oleh 

Gusyanto skripsi ini lebih menekankan tentang konsep Alqur'an tentang 

pendidikan kedisiplinan Shalat.
8
 

Kemudian skripsi yang disusun oleh Yeni Maryati yang berjudul 

"Hubungan antara nilai prestasi PAI dengan pengalaman Shalat", pada 

skripsi ini membahas tentang hubungan antara nilai PAI dengan 

pengalaman Shalat siswa.
9
 

Disamping sejumlah literatur tersebut di atas, masih banyak 

literatur yang membahas tentang Pembiasaan ataupun pendidikan Shalat 

yang semuanya itu bersifat mendukung pada tema skripsi ini. Namun dari 

literatur yang ada, penulis berkeyakinan bahwa fokus penelitian ini jelas 

berbeda meskipun terdapat kesamaan dalam beberapa hal dengan hasil 

penelitian sebelumnya.  

Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada proses 

pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah di SMA NU 05 

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan bukan untuk mencari 

sebuah hubungan atau pengaruh antar variabel. 

 

D. Fokus Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah di SMA 

NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 

2017-2018? 

                                                 
7
 Misbahuddin, "Analisis Hadits-Hadits tentang Pendidikan Salat Pada Usia 7-10 Tahun", 

Skripsi, Semarang: Perpustakaan Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002. 
8
 Gusyanto, "Nilai tentang pendidikan kedisiplinan salat dalam Al-Qur’an" skripsi Semarang: 

Perpustakan Tarbiyah IAIN, Walisongo, 2002. 
9
 Yeni Maryati, "Hubungan antara nilai prestasi PAI dengan pengalaman salat" skripsi 

Semarang: Perpuskaan Tarbiyah IAIN, Walisongo, 2002. 
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2. Bagaimana karakter religius siswa dalam Pembiasaan shalat fardlu 

berjamaah di SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

Tahun Pelajaran 2017-2018? 

3. Apa saja faktor pendukung dan factor penghambat siswa dalam 

pembiasaan shalat fardlu berjamaah di SMA NU 05 Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2017-2018? 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Implementasi 

Dalam kamus ilmiah populer, implementasi berarti pelaksanaan 

atau penerapan.
10

 Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

sendiri cenderung kepada pelaksanaan. 

2. Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku 

yang relative menetap dan bersifat otomatis melalui proses 

pembelajaran yang berulang-ulang.
11

 

3. Shalat 

Shalat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan yang dibuka 

(dimulai) dengan ucapan takbir dan ditutup dengan salam dengan 

beberapa syarat tertentu.
12

 

4. Fardlu 

Fardlu adalah kata dari bahasa arab yang berarti apa yang 

pembuat hukum mewajibkan untuk dikerjakan.
13

 

5. Berjamaah 

Secara bahasa jamaah berasal dari bahasa arab yang memiliki 

arti kumpul. Dan secara istilah dapat diartikan sebagai pelaksanaan 

                                                 
10

 Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994, 

h. 247. 
11

 www.referensimakalah.com, tanggal 23 Oktober 2017, jam 21.00 WIB. 
12

 Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Semarang: Toha Putra, t. th, h. 82 
13

 M.hakikatislam.com, tanggal 23 Oktober 2017, jam 21.00 WIB 

http://www.referensimakalah.com/
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ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. 

Misalnya jamaah shalat, jamaah haji, dll.
14

 

6. Karakter 

Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. 

Sedangkan menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem 

keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang 

individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu 

dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu 

tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Dilihat dari 

sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu 

tindakan yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi karena sudah 

tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, keduanya dapat disebut 

dengan kebiasaan. 
15

 

7. Religius 

Hawari menyebutkan bahwa religius merupakan penghayatan 

keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan 

melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci. 

Ancok dan suroso mendefinisikan religius sebagai 

keberagamaan yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi 

yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual 

(beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong 

oleh kekuatan supranatural. Sumber jiwa keagamaan itu adalah rasa 

ketergantungan yang mutlak (sense of depend). Adanya ketakutan-

ketakutan akan ancaman dari lingkungan alam sekitar serta keyakinan 

manusia itu tentang segala keterbatasan dan kelemahannya. Rasa 

ketergantungan yang mutlak ini membuat manusia mencari kekuatan 

sakti dari sekitarnya yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pelindung 

                                                 
14

 http://id.m.wikipedia.org.wiki.jamaah, tanggal 23 Oktober 2017, jam 21.10 WIB.  
15

 http://definisimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-karakter.html, Tanggal 14 Desember 

Jam 12.00 WIB. 

http://id.m.wikipedia.org.wiki.jamaah/
http://definisimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-karakter.html


 9 

dalam kehidupannya dengan suatu kekuasaan yang berada di luar 

dirinya yaitu Tuhan. 

Karakter Religius adalah sebagai sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam 

menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini siswa 

diharapkan mampu memiliki dan berprilaku dengan ukuran baik dan 

buruk yang di dasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. 

8. Siswa 

Siswa adalah pelajar atau siswa yang dididik di sekolah dasar, 

lanjutan, ataupun perguruan tinggi, dan sebagainya.
16

 Sedangkan siswa 

yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah mereka yang 

belajar di SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

Tahun Pelajaran 2017-2018. 

Dengan demikian yang penulis maksud dalam judul studi 

tentang  implementasi Pembiasaan shalat fardlu berjamaah dalam 

membentuk karakter religius siswa di SMA NU 05 Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2017-2018 adalah 

bagaimana pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah yang ada 

di SMA NU 05 Brangsong Kendal melalui metode pendekatan dan 

evaluasi yang digunakan.  

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah 

dalam membentuk karakter religius siswa di SMA NU 05 Brangsong 

Kendal. 

                                                 
16

 W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, Jakarta: PT. Gramedia, 

1983, h. 30. 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

Pembiasaan shalat fardlu berjamaah 

Sedangkan manfaat skripsi, yaitu hasil penelitian dalam skripsi ini 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap 

Pembiasaan shalat fardlu berjamaah dalam membentuk karakter religius 

siswa di SMA NU 05 Brangsong Kendal maupun lembaga pendidikan 

lainnya sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan 

kebijakan-kebijakan selanjutnya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan 

(Field Research), dimana penelitian ini mempunyai ciri khas yang 

terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan tentang segala sesuatu 

yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan pada proses pembiasaan 

shalat fardlu berjamaah di SMA NU 05 Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal. Jadi pendekatan ini sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar 

belakang alamiah dan individu tersecara holistik (menyeluruh). 

2. Subyek dan obyek penelitian 

Subyek penelitian disini melibatkan seluruh siswa, karyawan 

dan dewan Guru SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal. 

3. Sumber data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam sebuah penelitian 

adalah subyek dari mana data diperoleh.
17

 Dalam penelitian ini sumber 

datanya diperoleh dari: 

a. Kepala Sekolah SMA NU 05 kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal. 

                                                 
17

 Ibid., h. 107. 
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b. Guru PAI, Siswa-siswi dan Karyawan SMA NU 05 kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal. 

c. Kepustakaan, arsip, maupun dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan, penulis akan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah alat untuk mengumpulkan data dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
18

 Hal ini senada dengan pendapat Sutrisno Hadi yang 

menyatakan bahwa sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-

fenomena yang diselidiki.
19

 

Sehingga dari sini dapat dijelaskan bahwa observasi 

merupakan teknik untuk mengamati langsung terhadap kegiatan-

kegiatan yang sedang berlangsung, yakni metode pengamatan 

lapangan yang terkait dengan pelaksanaan Pembiasaan shalat 

fardlu berjamaah dalam membentuk karakter religius siswa di 

SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 

pelajaran 2017-2018. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

observasi langsung dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung fenomena-fenomena yang diselidiki yang meliputi 

kondisi umum SMA NU 05 Brangsong Kendal dan proses 

pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah fardlu berjamaah. 

 

 

                                                 
18

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, 

cet. ke-4, h. 70 
19

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, h. 150. 
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b. Interview / Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi dan komunikasi.
20

 Wawancara adalah proses tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua 

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan.
21

 

Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti kepada Kepala  

Sekolah, Staff Tata Usaha, guru PAI dan juga 4 siswa dan 3 siswi 

SMA NU 05 sebagai perwakilan untuk mendapatkan data tentang 

pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu berjamaah, problem-problem 

yang timbul dalam pelaksanaan Pembiasaan shalat fardlu 

berjamaah. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
22

 Metode 

ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum 

SMA NU 05 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang 

meliputi keadaan siswa, guru, struktur organisasi sekolah, dan hal-

hal lain yang didokumentasikan dan memiliki hubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

5. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut S. 

Margono, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
23

 

                                                 
20

 Masri Singarimbun dan Sofyan Hadi, Metodologi Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES, 1989, 

h. 192. 

 
21

 Cholid Narbuko, op. cit., h. 83. 
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

2002, edisi V, h. 60. 
23

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Cet ke 2, h. 

36. 
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Jadi dalam penelitian ini, analisis data tidak menggunakan 

rumus statistik melainkan dengan teknik analisa deskriptif analisis, 

yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka 

melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif dengan cara 

berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah cara menarik 

kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus kongkrit kemudian 

ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.
24

 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai sebuah temuan.
25

 

Sebagai metode analisis data digunakan deskriptif 

penjelasannya sebagai berikut: 

a. Metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki, menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek 

penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya.
26

 

b. Metode Kualitatif, yaitu metode menganalisis hasil data dengan 

landasan teoritis yang telah ditetapkan.
27

 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memperoleh ilustrasi yang jelas mengenai penulisan skripsi 

ini maka penulis memilih sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 

tiga bagian sebagi berikut:  

 

 

                                                 
24

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h. 42. 
25

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 

104. 
26

 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarta, 

2002, h. 3 
27

 Ibid, h.23 
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1. Bagian Awal  

Pada bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, deklarasi, halaman abstrak, halaman 

motto dan halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, 

kata pengantar, daftar isi dan halaman, daftar tabel. 

2. Bagian Isi  

Bab Satu pendahuluan meliputi : latar belakang, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, rumusan masalah, penegasan istilah, 

tujuan dan manfaat penelitian, rumusan hipotesis, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi.  

Bab Dua landasan teori meliputi : Pengertian pembiasaan, 

Konsep shalat, pengertian shalat, dasar kewajiban melaksanakan 

shalat,tujuan shalat berjamaah dan pembiasaan shalat . 

Bab Tiga laporan hasil penelitian meliputi : laporan situasi 

umum populasi, gambaran umum SMA NU 05 Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal, letak SMA, struktur keorganisasian, sarana 

prasarana dan implementasi pembiasaan shalat fardlu berjamaah. 

Bab Empat analisis hasil penelitian meliputi : analisis deskriptif 

terhadap implementasi pembiasaan shalat fardlu berjamaah dalam 

membentuk karakter religius siswa di SMA NU 05 Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal, dan faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan pembiasaan shalat fardlu berjamaah. 

Bab Lima merupakan penutup yang terdiri dari simpulan, saran, 

kata penutup. 

3. Bagian Akhir  

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, angket, lampiran-

lampiran dan daftar riwayat hidup penulis. 


