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BAB  IV 

PAPARAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

Keadaan singkat obyek adalah sesuatu gambaran umum tentang daerah atau 

obyek penelitian. Hal ini perlu dikemukakan agar peneliti mengetahui latar 

belakang keadaan obyek penelitian, sehingga dapat menghindarkan adanya salah 

penafsiran. Adapun deskripsi singkat dari obyek penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Sejarah singkat berdirinya SDN 2 Mangliawan-Pakis Kabupaten 

Malang  

SDN 2 Mangliawan berada di bawah naungan dinas pendidikan kabupaten 

Malang yang didirikan tepatnya pada tanggal 2 Mei tahun 1973 awalnya berstatus 

inpres dan pada tahun 1992 berubah status menjadi sekolah dasar negeri (SDN). 

Pendirian sekolah ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam rangka 

mencerdaskan bangsa, mencetak generasi yang pandai, serta diharapkan dapat 

menciptakan lapangan kerja yang baru. 

Pada awalnya SDN 2 Mangliawan-Pakis dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar ada yang masuk pagi dan ada juga yang masuk siang karena ruang 

kelas yang kurang mencukupi, kelas 1, 2, 3 masuk pagi dan kelas 4, 5, 6 masuk 

siang. Pada tahun 2009 SDN 2 Mangliawan-Pakis memiliki beberapa ruang kelas 

baru dan musolah baru. 
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2. Letak Geografis SDN 2 Mangliawan-Pakis Kabupaten Malang  

Menurut pengamatan penulis, letak geografis SDN 2 Mangliawan-Pakis 

Kabupaten Malang adalah : SDN 2 Mangliawan berada di Desa Mangliawan 

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, tepatnya di Jl. Raya Mangliawan No. 34. 

Berada di perbatasan antara kota Malang dan Kabupaten Malang.                                        

SDN 2 Mangliawan-Pakis letaknya strategis yaitu dekat perbatasan kota Malang 

dan dekat juga bandara Abd. Rahman Saleh. Adapun batas-batasnya adalah sebagai 

berikut :  

a. Sebelah utara Desa Tirtomoyo 

b. Sebelah selatan Desa Sekar puro 

c. Sebelah timur Desa Saptorenggo 

d. Sebelah barat Desa Pandanwangi  

Letak SDN 2 Mangliawan  mudah dijangkau oleh siswa dengan kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum, karena posisi depan sekolah merupakan jalan 

lintas angkutan umum jurusan Tumpang-Arjosari.  

3. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 2 Mangliawan-Pakis Kabupaten Malang 

a. Visi sekolah 

Mewujudkan insan beriman dan bertaqwa, terdidik, terampil, mandiri, serta 

berwawasan lingkungan. 

b. Misi sekolah  

1. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan melalui ajaran agama.  

2.   Mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran.  

3.   Memberdayakan potensi ketrampilan yang dimiliki peserta didik.  
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4.   Meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pelestarian 

lingkungan.  

c. Tujuan Sekolah  

1. Sekolah mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan 

keagamaan bagi peserta didik. 

2. Sekolah mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode dan 

pembelajaran yang bermakana bagi peserta didik.  

3. Sekolah mampu menyelenggarakan program ekstrakurikulerdengan 

optimal. 

4. Sekolah mampu membentuk budaya cinta lingkungan. 

5. Sekolah mampu meningkatkan pengetahuan keagamaan bagi peserta 

didik.   

4. Keadaan Guru dan pegawai SDN 2 Mangliawan-Pakis Kabupaten 

Malang  

 SDN 2 Mangliawan-Pakis juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler Baca 

Tulis Alquran (BTQ) yang bertujuan untuk membina akhlak peserta didik. 

          Sesuai dengan observasi peneliti, SDN 2 Mangliawan-Pakis pada tahun 

ajaran 2018-2019 memiliki 16 Guru, 1 tukang kebun dan penjaga, 1 operator. 

Sesuai dengan tuntutan kompetensi dan profesionalisme guru, para guru yang ada 

di SDN 2 Mangliawan-Pakis dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam 

mengajar memiliki latar belakang yang sesuai bidang pendidikannya, yang mana 

sebagian besar dari mereka telah menepuh pendidikan sarjanah strata satu (S1), ada 

juga guru yang masih menempuh jenjang pendidikannya. Para guru mengakui, 
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bahwa untuk meningkatkan hasil yang maksimal, maka sesuia dengan latar 

belakang pendidikannya. 

Selain keberadaan guru, keberadaan karyawan di SDN 2 mangliawan-Pakis 

juga memiliki arti yang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan 

proses pendidikan itu sendiri. Untuk itu SDN 2 Mangliawan-Pakis terus berusaha 

melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) terhadap karyawannya 

dengan cara pembinaan kerja dan memperhatikan kesejahteraan hidup mereka. 

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai jumlah guru di  SDN 2 Mangliawan-Pakis 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :       

TABEL 4.1 

TENTANG KEADAAN GURU DAN PEGAWAI 

“SDN 2 MANGLIAWAN-PAKIS” 

TAHUN AJARAN 2018-2019 

NO NAMA L/P JABATAN 

1 Drs. SUMANTRI L Kepala Sekolah 

2 LAILI MAGFIROH, S. Pd P Guru Kelas 

3 GENOT SUGENG HERMANTO, S. Pd L Guru Mapel 

4 NUNUK MISTIANINGSIH, S. Pd P Guru Kelas 

5 WAHYU DWI ANGGRAENI, S. Pd P Guru Kelas 

6 MARIADI L Guru Kelas 

7 SUYITNO L Penjaga Sekolah 

8 DILLYARNI RETNO PALUPI, S. Pd P Guru Kelas 

9 AROFATUL KHUSNA, S. Pd.I P Guru Kelas 

10 LIA DWI SRI UTAMI, S. Pd P Guru Kelas 

11 LEILA ISABELLA, S. Pd P Guru Kelas 

12 FATMA KHOIRUN NISA, S. Pd P Guru Kelas 

13 HIMAWAN ARIEF, S. Pd L Guru Mapel 
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14 DWI ENDRA NOVIYANTO, SE L Operator 

15 PUTRI AYU ANDANI, S. Pd P Guru Kelas 

16 NILA SETYO RESMI, S. Pd P Guru Kelas 

17 AYU CHUSNUL CHOTIMAH P Guru Kelas 

18 RESITA EKA NOVITA PUTRI, S. Pd P Guru Kelas 

                               

5. Keadaan Siswa SDN 2 Mangliawan-Pakis  

Di dalam proses belajar menagajar di sekolah, maka adanya guru atau 

pendidik sebagai obyek pemberi ilmu dan siswa sebagai subyek penerima ilmu 

keduanya itu sangat penting. Karena tanpa adanya keduanya proses belajar 

mengajar tidak akan berjalan dengan lancar.  

Siswa merupakan sentral dalam proses belajar mengajar, bahwa siswalah 

yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tujuan perhatian di dalam proses belajar 

mengajar. Siswa sebagai perihal yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan 

kemudian ingin mencapai secara optimal. 

TABEL 4.2 

JUMLAH SISWA 

“SDN 2 MANGLIAWAN-PAKIS” 

TAHUN AJARAN 2018-2019 

NO KELAS L P JUMLAH 

1 I 32 20 52 

2 II 25 25 50 

3 III 22 34 56 

4 IV 30 20 50 

5 V 34 26 60 

6 VI 28 30 58 

JUMLAH 171 155 326 
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6. Keadaan Sarana dan Prasarana SDN 2 Mangliawan-Pakis 

Sarana dan prasarana suatu lembaga pendidikan, mutlak sekali 

diperlukan karena merupakan penunjang yang sangat penting dalam 

pelaksaaan proses belajar mengajar. 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di SDN 2 Mangliawan-Pakis dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

TABEL 4.3 

TENTANG JUMLAH SARANA DAN PRASARANA 

“SDN 2 MANGLIAWAN-PAKIS” 

TAHUN AJARAN 2018-2019 

NO JENIS BANGUNAN JUMLAH KEADAAN 

1 Ruang Belajar 10 Baik 

2 Ruang Kepala 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 baik 

4 Ruang Lab. Komputer 1 Baik 

5 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

6 Dapur 1 Baik 

7 Mushola 1 Baik 

8 Proyektor/LCD 10 Baik 

9 Kamar Mandi/WC Guru 2 Baik 

10 Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki 4 Baik 

11 Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan 4 Baik 

 

B. Paparan Hasil Penelitian 

Berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa melalui pembiasaan shalat dhuha 

di SDN 2 Mangliawan-Pakis maka penulis berusaha mendapatkan informasi dari 
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guru yang biasa mendapat giliran menjadi imam dan ketertiban shalat dhuha. Hal 

ini dikarenakan oleh penulis dipandang lebih mengetahui terhadap pelaksanaan 

shalat dhuha dalam pembinaan akhlak peserta didik dan dampak pembinaan akhlak 

peserta didik dalam pembiasaan shalat dhuha di SDN 2 Mangliawan-Pakis ini.  

Bapak Drs. Sumantri adalah kepala sekolah SDN 2 Mangliawan -Pakis  

yang bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang ada di SDN 2 

Mangliawan-Pakis termasuk kegiatan shalat dhuha yang rutin dilaksanakan 

sebelum jam pelajaran dimulai. 

1. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Melalui Pembiasaan Shalat Dhuha di 

SDN 2 Mangliawan -Pakis 

Salah satu misi SDN 2 Mangliawan -Pakis  adalah siswa dapat menanamkan 

keimanan dan ketaqwaan melalui pengamalan agama, salah satu contoh kegiatan 

untuk merealisasikan misi tersebut adalah dengan adanya kegiatan shalat dhuha 

berjamaah yang rutin diadakan di SDN 2 Mangliawan -Pakis  

Menurut Bapak Drs. Sumantri selaku kepala sekolah, kegiatan ini diadakan 

sudah sejak lama sekali, ketika Bapak Drs. sumantri masuk di SDN 2 Mangliawan-

Pakis mulai tahun 2016 kegiatan shalat dhuha ini sudah berjalan. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, untuk membentuk akhlakul 

karimah pada peserta didik, serta untuk melatih kedisiplinan siswa dalam 

melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dalam kesempatan yang sama Bapak 

Drs. Sumantri selaku kepala sekolah menjelaskan lebih lanjut hal ini bahwa, 

“Siswa berasal dari keluarga yang bermacam-macam, meskipun beragama 

Islam kadang dari keluarga tidak ada dukungan. Bahkan mungkin ada orang tua 

siswa yang tidak shalat. Mungkin dari faktor-faktor tersebut yang melatar belakangi 
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siswa. Setidaknya di sekolah terbiasa, meskipun tidak ada dukungan dari rumah tapi 

ada bekal untuk membiasakan shalat’’. 

Dalam upaya melaksanakan shalat dhuha berjamaah dari pihak sekolah 

membuat jadwal shalat dhuha yang berisi nama-nama yang bertugas sebagai imam, 

pendamping serta ketertiban shalat dhuha. Di samping itu, pihak sekolah juga 

membuat jadwal untuk siswa yang bertugas sebagai pujian/iqomah. Hal ini 

mendapat respon yang sangat baik dari para guru dan siswa. Setiap guru yang 

bekerja disini sangat setuju dengan pembiasaan shalat dhuha di SDN 2 

Mangliawan, karena memandang kegiatan ini memberikan banyak manfaat untuk 

sekolah pada umumnya dan peserta didik itu sendiri pada khususnya. Dalam 

wawancara penulis dengan beberapa guru di dapat keterangan yang sama bahwa 

Ibu Arofah selaku guru Agama Islam mengatakan   

“Shalat dhuha itu adalah bagian dari amaliah sunah dan banyak sekali 

manfaatnya,salah satunya untuk membentuk mental siswa”. 

Hal itu juga diungkapkan oleh Pak Mariadi guru kelas 3 yang juga mendapat 

tugas memimpin shalat dhuha, 

“Alhamdulillah kegiatan ini sangat baik sekali direspon positif oleh semua 

pihak termasuk wali murid dan masyarakat sekitar. 

Dalam pelaksanaan kegiatan shalat dhuha ini, pihak sekolah mengatur 

sedemikian rupa mengenai waktu pelaksanaan shalat dhuha yang pastinya diluar 

jam pelajaran baik sebelum jam pelajaran dimulai atau jam istirahat. Dijelaskan 

lebih lanjut oleh Bu Arofah selaku guru Agama Islam bahwa, 

“Untuk shalat dhuha ada jamnya sendiri yakni sebelum pelajaran dimulai 

(jam 06.30 Wib), dan jam istirahat (jam 09.30 Wib). 
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Pak Mariadi juga menambahkan bahwa, 

“shalat dhuha dikerjakan 4 rakaat 2 kali salam dan selalu berjamaah, karena 

berjamah lebih besar pahalanya. Jadi dengan berjamaah akan mudah 

mengkondisikan peserta didik. 

Dalam hal ini Ibu Arofah menjelaskan bahwa, 

“Bagi siswa yang tidak mengikuti shalat dhuha berjamaah tanpa alasan yang 

jelas akan di beri hukuman, salah satunya hukuman membaca istigfar 100 kali di 

depan kantor SD 2 Mangliawan-Pakis dan membersihkan musolah. 

Pak Mariadi juga menambahkan bahwa, 

“Namanya juga anak-anak SD  ada aja alasannya. Ada yang bisa menerima, 

ada juga yang takut diberi hukuman atau sekedar menjalankan aturan jadi membuat 

mereka khusu dan tertib dalam shalat itu juga masih kesulitan. Sebagian ada yang 

tertib, sebagian juga masih ada yang bercanda”. 

Kegiatan shalat dhuha ini bukan hanya kegiatan yang bersifat sunnah seperti 

hukum yang berlaku seharusnya namun sudah menjadi kegiatan yang wajib diikuti 

oleh siswa kelas atas yaitu klas 4, 5, dan 6. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh 

guru pada khususnya dan seluruh warga sekolah pada umumnya demi 

berlangsungnya kegiatan shalat dhuha ini.                                      

2. Faktor pendukung dan penghambat : 

Faktor Pendukung : 

a. Adanya fasilitas musolah yang memadai 

b. Adnya tempat wudhu yang memadai 

c. Dukungan dari bapak ibu guru. 
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Faktor penghambat : 

a. Sulit mendisiplinkan anak, banyak anak yang pergi ke kantin dulu jadi 

bapak ibu guru harus selalu mengawasi. 

b. Ada guru yang sudah terjadwal tapi berhalangan hadir. 

c. Ketika shalat banyak anak yang bercanda. 

3. Dampak pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat dhuha peserta didik 

di SDN 2 Mangliawan -Pakis 

       Dalam kegiatan shlat dhuha ini lebih banyak dampak positifnya di banding 

dampak negatif, bahkan hampir tidak ada dampak negatifnya. Walaupun tidak 

sepenuhnya shalat dhuha ini dapat membina akhlak peserta didik. 

       Kegiatan shalat dhuha di SDN 2 Mangliawan ini, telah menjadi peraturan 

yang harus ditaati oleh setiap murid khususnya kelas 4, 5, dan 6, yang mana 

kegiatan ini selalu rutin dilaksanakan sebelum jam pelajaran di mulai dan jam 

istirahat. 

          Akan tetapi tidak semua peserta didikmenyadari arti dan manfaat shalat 

dhuha karena masih ada saja yang masih malas-malasan melaksanakan shalat dhuha 

kadang mereka masih menunggu aba-aba dari guru untuk menuju musolah. 

Ditamabah lagi ketika guru yang dapat jadwal sebagai imam shalat dhuha dan tidak 

masuk dan tidak dapat diganti oleh guru lain anak-anak cenderung lebih malas-

malasan lagi dan sedikit mengabaikan hal ini dilihat sendiri oleh penulis ketika 

penulis datang ke musolah untuk melihat langsung kegiatan shalat dhuha. Namun 

terkadang hal ini dilakukan oleh beberapa anak saja yang nota bene dikenal oleh 

guru guru sebagai anak yang sudah biasa kurang menaati peraturan sekolah. 
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C. TEMUAN PENELITIAN  

Dari seluruh data yang penulis kumpulkan dan penulis sajikan tahap 

selanjutnya yang penulis lakukan adalah analisis data. 

       Data-data tersebut akan penulis analisis data deskriptif, induktif 

kualitatifyang dilakukan dengan pola berpikir nasional. 

1. Temuan tentang pelaksanaan pembinaan akhlak melalui pembiasaan 

shalat dhuha di SDN 2 Mangliawan-Pakis 

a. Diadakan jadwal imam dan pendamping shalat dhuha 

Untuk pelaksanaan shlaat dhuha diikuti oleh siswa kelas 5 SDN 2 

Mangliawan -Pakis . dan untuk imam, pendamping sudah guru yang di jadwal. 

b. Kebijakan waktu pelaksanaan shalat dhuha 

Kebijakan waktu pelaksanaan shalat dhuha di SDN 2 Mangliawan-Pakis 

adalah 20 menit sebelum jam pelajaran dimulai yakni jam 06.30-06.50 Wib. 

Tujuan pelaksanaan shalat dhuha : 

Pelaksanaan shlalat dhuha di SDN 2 Mangliawan-Pakis ini bertujuan untuk 

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, untuk membentuk akhlakul karimah 

pada peserta didik, serta untuk melatih kedisiplinan peserta didik dalam 

melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. 

c. Memberikan sosialisasi dan pengawasan  

Dalam melaksanakan pembiasaan shalat dhuha guru memberikan sosialisasi 

dan pengawasan yang terus menerus kepada seluruh peserta didik. Hal ini dilakukan 

setiap sebelum dan saat berlangsungnya shalat dhuha. Sosialisasi tersebut berupa 

himbauan dan ajakan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan guru dengan menjadi 

imam serta pendampingmelaksanakan shalat dhuha. 
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d. Adanya kerjasama antar sesama guru 

Kerjasama antar sesama guru ini dengan adanyahubungan yang harmonis 

diantara semua guru baik guru yang mendapat giliran menjadi imam shalat dhuha 

maupun yang tidak bahkan pada guru yang tidak mendapat jadwal menjadi imam 

shalat dhuha yaitu dengan saling membantu untuk saling untuk memberikan 

sosialisasi dan pengawasan kepada peserta didik mengenai shalat dhuha. 

e. Membina hubungan baik dengan peserta didik 

Membina hubungan baik dengan peserta didik adalah dengan cara 

memperlakukan peserta didik seperti anak sendiri di manapun dan kapanpun serta 

memposisikan dirinya bukan sebagai guru yang ditakuti tetapi lebih sebagai sebagai 

teman yang bisa diajak bertukar pendapat tanpa menghilangkan wibawa sebagai 

guru. 

Dengan kedekatan guru ini memudahkan guru melaksanakan pembinaan 

akhlak melalui pembiasaan shalat dhuha. 

f. Adanya sanksi  

Sanksi merupakan hukuman atau kebijakan yang diberikan dari pihak 

sekolah kepada peserta didik yang tidak melaksanakan shalat dhuha dengan alasan 

yang jelas. Sanksi bagi yang tidak berjamah berjamaah membaca istighfar 100x di 

depan kelas dan bagi yang tidak melaksanakan shalat dhuha melaksanakan shalat 

dhuha di ruang kepala sekolah. 

2.  Faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan akhlak melalui 

pembiasaan shalat dhuha peserta didik yaitu : 
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1. Faktor penghambat 

a. Sulit mendisiplinkan anak, banyak anak yang pergi  ke kantin dulu 

jadi bapak ibu guru harus selalu mengawasi. 

b. Ada guru yang sudah terjadwal tapi gurunya berhalangan hadir. 

c. Ketika waktu shalat banyak anak yang bercanda. 

 

2. Faktor pendukung 

a. Adanya fasilitas musolah yang memadai. 

b. Adanya tempat wudhu yang memadai.  

c. Dukungan dari bapak dan ibu guru. 

 

3. Temuan tentang dampak pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat 

dhuha peserta didik di SDN 2 Mangliawan-Pakis. 

Hasil dari dampak pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat dhuha 

peserta didik SDN 2 Mangliawan-Pakis, yaitu:  

a) Akhlak terhadap Allah  

1.  Pesesrta didik mampu menerapkan rasa syukur mereka atas segala  

nikmat yang diberikan Allah melalui ucapan maupun perbuatan. 

2. Dapat melatih peserta didik untuk memperkuat keimanan kepada 

Allah SWT. 

3. Peserta didik merasa lebih tawakal setelah mereka berusaha 

semaksimalnya dengan cara giat dan rajin belajar,baik di rumah 

maupun di sekolah . 
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b) Akhlak terhadap manusia  

1. Dampak pembiasaan shalat dhuha ini ditunjukan dengan rasa 

persaudaraan diantara mereka. Hal ini diaplikasikan dengan 

menyambung tali silaturahmi,baik antar siswa maupun siswa antar 

guru 

2. Peserta didik mampu menerapkan adab kesopanan terhadap setiap 

orang,terutama orang tua dan guru, baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. Hal ini diaplikasikan jika bertemu dengan atau guru 

selalu mengucapkan salam dan berjabat tangan. 

3. Peserta didik dapat mengontrol emosi atau amarah, selain itu 

pikiran dan hati peserta didik juga menjadi lebih tenang,sehingga 

akan memperlancar proses belajar. 

 

D. PEMBAHASAN PENELITIAN  

 

1. Pelaksanaan pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat dhuha 

peserta didik di SDN 2 Mangliawan-Pakis 

     Sebagaimana pemaparan dalam bab empat dapat kita ketahui bahwa 

pelaksanaan shalat dhuha di SDN 2 Mangliawan-Pakis yaitu pertama 

diadakan jadwal imam dan pendamping shalat dhuha hal itu dilakukan untuk 

mengefektifkan kegiatan tersebut, jadi setiap hari imam,dan pendamping 

sudah terjadwal. Tentu saja hal itu mendapat respon yang sangat baik dari 

para guru dan siswa. Selain itu adanya kebijakan waktu pelaksanaan shalat 
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dhuha yaitu sebelum pembelajaran dimulai jam 06.30 Wib dan jam jam 

istirahat jam 09.30 Wib. 

         Selanjutnya adanya tujuan pelaksanaan shalat dhuha yaitu untuk  

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, membentuk akhlakul karimah  

pada peserta didik, serta untuk melatih kedisiplinan peserta didik dalam 

melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. 

      Kemudian adanya pembinaan tentang shalat dhuha yaitu kegiatan 

rutin yang dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai dan jam istirahat. 

Memberikan sosialisasi dan pengawasan dalam melaksanakan pembiasaan 

shalat dhuha guru memberikan sosialisasi dan pengawasan yang terus 

menerus kepada seluruh peserta didik. Hal ini dilakukan setiap hari pada 

saat sebelum dan saat berlangsungnya shalat dhuha.  

Adanya kerajasama antar guru yang baik, apabila bapak dan ibu guru 

kerjasama antar sesama guru ini dengan adanya hubungan yang harmonis 

diantara semua guru baik yang mendapat giliran menjadi imam shalat dhuha 

maupun yang tidak bahkan pada guru yang tidak medapat jadwal imam 

shalat dhuha yaitu dengan saling membantu memberikan sosialisasi dan 

pengawasan kepada peserta didik. 

Membina hubungan yang baik dengan peserta didik adalah dengan 

cara memperlakukan peserta didik seprti nak sendiri dimana pu dan kapan 

pun serta memposisikan dirinya bukan sebagai guru yang ditakuti tetapi 

lebih sabagai teman yang bisa diajak bertukar pendapat tanpa 

menghilangkan kewibawaan sebagai guru.  
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Adanya sanksi, sanksi merupaka hukuman atau kebijakan yang 

diberikan dari pihak sekolah kepada peserta didik. 

2. Dampak pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat dhuha peserta 

didik 

Dalam kehidupan bermasyarakat tingkah laku atau akhlak 

mempunyai nilai yang sangat penting dalam perannya. Baik bagi kehidupan 

dirinya atau terhadap orang lain dalam bermasyarakat, karena baik 

buruknya seseorang dalam bermasyarakat bisa dinilai dari akhlaknya. 

Apabila akhlaknya baik maka ia akan diterima oleh masyarakat, begitu juga 

sebaliknya jika seseorang dalam bermasyarakatnya berakhlak buruk maka 

biasanya lingkungan atau masyarakatnya sulit menerimanya. 

Hasil dari dampak pembinaan akhlak melalui pembiasaan shalat dhuha 

peserta didik di SDN 2 Mangliawan-Pakis yaitu : 

a. Akhlak terhadap Allah 

Peserta didik mampu menerapkan rasa syukur mereka atas segala 

nikmat yang diberikan Allah SWT melalui ucapan mau pun perbuatan. 

“syukur yaitu sikapyang ingin memanfaatkan dengan sebaik-

baiknya, nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya, baik yang 

bersifat fisik maupunnon fisik. Lalu sisertai dengan peningkatan pendekatan 

diri kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 153 dan 

172, Allah SWT, memerintahkan agar hamba selalu ingat pada-Nya, lalu 

mensyukurinya karena Dia-lah yamg memberikan nikmatnya yang selalu 

dikonsumsi oleh manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 14, menerangkan 

bahwa nikmat itu bukan hanya nikmat yang didapat didarat, tetapi di laut 
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pun banyak nikmat yang disediakan oleh Allah SWT dan pada ayat 114 

dikemukakan, bahwa orang-orang yang menyembah sesuatu selain Allah 

SWT, tidak mendapatkan rizki dari Allah SWT.” 

b. Akhlak terhadap sesama manusia  

Dampak pembiasaan shalat dhuha ini ditunjukkan dengan rasa 

persaudaraan diantara mereka. Hal ini diaplikasikan dengan menyambung 

tali silaturahmi, baik antar siswa mau pun siswa antar guru.  

Shalat dhuha juga sebagai sarana untuk menentramkan hati dan jiwa. 

Karena pada waktu itu seorang hamba merasakan kedekatan kepada Allah 

SWT. Sikap berdiri pada waktu shalat dihadapan Allah SWT dalam keadaan 

khusuk, berserah diri dan pengosongan diri dari kesibukkan dan 

permasalahan hidup dapat menimbulkan persaan tenang, damai dalam jiwa 

manusia serta dapat mengatasi rasa gelisah yang ditimbulkan oleh tekanan 

jiwa dan masalah kehidupan. 

3. Temuan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan 

akhlak siswa melalui pembiasaan shalat dhuha  yaitu : 

1. Faktor pendukung 

a. Adanya fasilitas mushola yang memadai. 

b. Adanya tempat wudhu yang memadai.  

c. Dukungan dari bapak dan ibu guru. 

2. Faktor penghambat 

a.   Sulit mendisiplinkan siswa, karena banyak siswa yang pergi ke 

kantin dulu sehingga bapak dan ibu guru harus selalu mengawasi. 

b.   Ada guru yang sudah terjadwal tapi gurunya berhalangan hadir 
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c.   Ketika shalat banyak siswa yang bercanda. 

 

 

 


