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ABSTRAK 

 

Ari Sri Rahayu, 2022: Pelaksanaan Program Gema Takbir Dalam 

Meningkatkan Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng Banyuwangi 

Kata Kunci: Program Gema Takbir, Akhlak Siswa 

 

Masa remaja ialah masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. 

Kurangnya perhatian, pengawasan, dan bimbingan orang tua, dapat memicu 

kenakalan. Perkembangan zaman membuat dunia pendidikan mengharuskan 

mempunyai sebuah terobosan untuk memperkokoh agama dan budi pekerti siswa. 

Seperti yang dilakukan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng, 

terdapat sebuah program keagamaan yang bernama Gema Takbir yang bertujuan 

untuk membina dan meningkatkan akhlak siswa. Mengingat akhlak remaja 

sekarang sangat memprihatinkan. Agama yang kuat akan melindungi mereka dari 

kejahatan dan hawa nafsu, serta mampu menjaga mereka dari hal yang 

menyimpang dari agama. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan 

Shalat Dhuha Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi? (2) Bagaimana Pelaksanaan Pembacaan 

Al-Qur’an, Hadis, Doa Sehari-hari dan Kultum Dalam Meningkatkan Akhlak 

Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi? 

(3) Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Shalat Dhuha,  

Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa Sehari-hari dan Kultum Dalam Meningkatkan 

Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng 

Banyuwangi? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian lapangan (Field Research). Penentuan subjek penelitian dengan 

purposive dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles, Huberman dan Saldana yaitu 

Data Condensation, Data Display dan Drawing And Verifying Conclusions. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 

Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu: (1) Pelaksanaan shalat dhuha di 

mulai dari pukul 06.30. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh semua pihak 

dengan matang dan maksimal. Dengan adanya kegiatan ini, perubahan siswa 

terlihat, contohnya ibadahnya semakin rajin, hormat dan patuh kepada orang tua 

dan guru, saling menghormati dan menghargai sesama manusia serta 

mengembangkan kecerdasan spritual, intelektual dan emosional. (2) Pelaksanaan 

Pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum semua kelas sudah 

terjadwalkan. Kultum siswa disampaikan oleh siswa di depan dengan tema 

kehidupan sehari-hari yang bertujuan agar audien dapat mengambil hikmahnya. 

(3) Faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: Faktor pendukungnya 

berasal dari dalam diri siswa, kekompakan, dan waktu yang masih pagi.  

Sedangkan faktor penghambatnya kurangnya kesadaran dari siswa, cuaca, dan 

pengaruh dari teman sebaya. Dalam mengatasi hambatan, sekolah melakukan 

komunikasi, bimbingan, dan kerja sama yang baik.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan merupakan sebuah lembaga yang eksistensinya semakin 

tahun semakin berkembang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

menyatakan, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenal akhlak dan 

kecerdasan pikiran. Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Rahmat, 

mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, 

pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu 

hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan 

masyarakatnya.
1
 

Pendidikan merupakan pondasi yang dapat menghindarkan seseorang 

melakukan perbuatan tercela, khususnya Pendidikan Agama Islam. Oleh 

karena itu, tertera dalam Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Bab I Pasal 1 ayat (1), bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.
2
 

 

Dunia pendidikan sekarang ini tidak hanya mengembangkan 

pengetahuan siswa semata, melainkan juga mengembangkan akhlak mulia 

                                                           
1 Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya, (Medan: 

LPPI, 2019), 23-24. 
2 Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 57 

Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 1 Pasal 1 ayat (1). 
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siswa. Akhlak dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam 

kehidupan. Anak yang dibina orang tuanya sejak kecil akan memiliki 

pengaruh besar dalam kepribadiannya. Apabila akhlakul karimah telah 

tertanam dalam jiwa, budaya asing yang masuk dalam masyarakat melalui 

berbagai media teknologi dapat disaring dan diseleksi. Dengan demikian 

dapat mengambil unsur positif dan meninggalkan unsur negatifnya. 

Imam Al-Ghazali yang dikutip Rosihon Anwar menyatakan bahwa, 

akhlak adalah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan 

pertimbangan pikiran.
3
 Sehingga dapat diartikan bahwa akhlak adalah 

perilaku yang tertanam di dalam diri seseorang. Masa remaja adalah masa 

peralihan dari anak-anak, di mana rasa keingintahuannya sangat tinggi 

terhadap sesuatu hal yang baru. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-

Qalam Ayat 4 yang berbunyi: 

         
Artinya: Dan sesungguhnya kamu (Nabi Muhammad) berbudi pekerti yang       

agung.
4
 

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah 

mempunyai budi pekerti yang baik, yang mana kita sebagai umat manusia 

harus mencontohnya. Entah itu berbuat baik kepada sesama umat Islam, 

orang lain, bahkan binatang serta tumbuhan sekali pun. Tidak sampai di sini, 

                                                           
3 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 13. 
4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Al-

Qasbah,  2020) , 68. 
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untuk memperkuat akhlak dan moral seorang Muslim, Nabi menasehati agar 

menjauhi sikap saling dengki, munafik, amarah, suka mencela, dan segala 

keburukan lainnya, yang tentu berimbas pada diri sendiri dan orang lain. 

Seiring berkembangnya zaman, semakin canggihnya teknologi dan 

informasi dan khususnya pada era globalisasi sekarang ini, telah terjadi 

pergeseran dan menurunnya nilai-nilai budi pekerti di tengah masyarakat. 

Sikap atau perbuatan yang semula dianggap tabu, sekarang menjadi sebuah 

hal yang biasa. Krisisnya akhlak siswa tengah ramai menjadi perbincangan 

yang tak lain adalah penerus bangsa Indonesia. 

Kurangnya perhatian, pengawasan, dan pemahaman dari orang tua, 

anak berkembang tidak sesuai dengan usianya. Bahkan dari lingkungan dan 

teman sebaya juga dapat mempengaruhi perilaku anak. Akibatnya anak 

mudah melawan orang tua, berkata kurang sopan dan bertindak semaunya 

sendiri. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya pendidikan akhlak, 

serta menjadikan pondasi yang dapat mencegah perbuatan tidak terpuji dalam 

dunia pendidikan. 

Melalui pendidikan, seorang anak bisa membangun kecerdasan dan 

kepribadian yang lebih baik. Melihat fenomena di sekitar kita, banyak 

dijumpai perbuatan siswa yang menyimpang contohnya, bullying, berkelahi, 

bolos sekolah, kurang hormat dan santun pada guru serta gaya penampilan 

yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Maka dari itu, lembaga pendidikan 

memerlukan terobosan-terobosan untuk menanggulangi hal tersebut.  
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Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng merupakan 

SMP Muhammadiyah tertua di Genteng yang terlelak di Jl. Temuguruh No. 

58, Dusun Krajan, Genteng Wetan, Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi. Meskipun bukan sekolah berbasis pesantren, namun 

mempunyai sebuah program keagamaan, yang di dalamnya terdapat kegiatan-

kegiatan religius untuk memperkuat akhlak siswa. Pendidikan sejatinya 

mengarahkan siswa untuk berakhak yang baik. Namun kenyataannya, di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng  masih banyak 

dijumpai akhlak siswa yang menurun, contohnya sering bolos ketika jam 

pelajaran, berbicaranya kurang sopan, kurang disiplin dan lain sebagainya, 

sehingga sekolah membuat terobosan untuk menanggulanginya. 

Tingkat kesadaran siswa untuk beribadah masih tergolong kurang 

karena masih banyak siswa dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang 

acuh dan kurang taat dalam beribadah, lebih khususnya lagi yang berkaitan 

dengan pembiasaan membaca Al-Qur’an. Hal ini dipengarui oleh berbagai 

faktor. Jika hal ini tidak segera ditangani akan membawa dampak buruk pada 

siswa lainnya, yang nantinya akan membangun persepsi masyarakat bahwa 

sekolah bukan tempat yang baik untuk membangun akhlak yang mulia 

melainkan hanya untuk mencari nilai akademik semata sedangkan untuk 

memperoleh ilmu keagamaan atau akhlak yang mulia hanya dapat ditempuh 

dengan menuntut ilmu di lingkungan pondok pesantren. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, harus ada upaya serius, terprogram secara sistematis dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua stakeholder. “Gema 
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Takbir” (Gerakan Bersama Bertakwa, Berprestasi, dan Ramah) adalah sebuah 

inovasi dalam rangka menyelesaikan masalah siswa, khususnya masalah 

ibadah dan akhlak siswa. 

Selaras dengan pernyataan Ibu Inda Riyani, S. Pd. guru kelas VII PAI,  

“Masa peralihan anak-anak menuju remaja memang sangat rawan akan 

akhlak. Tapi Alhamdulillah dengan diadakannya Gema Takbir banyak 

perubahan yang terjadi kepada siswa, karena program ini dilakukan setiap 

hari mbak. Mulai dari akhlaknya, disiplinnya, dan juga tanggung jawabnya. 

Terbukti karena setiap mereka telat mengikuti shalat dhuha, mereka beranjak 

solat sendiri, setiap mereka berkata yang tidak pantas, mereka langsung 

menutup mulut dan membaca istighfar serta meminta maaf karena berkata 

seperti tadi kepada temannya.”
5
 

Hal tersebut dirasakan juga oleh Salman Nur Khairun siswa kelas VIII 

yang mengungkapkan bahwa: “Gema Takbir ini membawa perubahan yang 

sangat besar ke saya dan teman-teman mbak, karena banyak kegiatan di 

dalamnya. Saya lebih rajin beribadahnya, lebih hormat lagi kepada orang tua, 

dan berusaha menjaga lingkungan sekitar. Karena sudah terbiasa melakukan 

hal-hal itu, sehingga saya senang melakukannya.”
6
 

 Berdasarkan hal tersebut, sebuah kegiatan yang dilakukan setiap hari 

akan menjadi pembiasaan. Pembiasaan merupakan sesuatu dilakukan 

                                                           
5 Inda Riyani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
6 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022. 
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berulang-ulang yang dapat mewujudkan kebiasaan bertindak, berperilaku 

sesuai dengan nilai yang dikehendaki.
7
 

Dengan demikian, adanya pelaksanaan Program Gema Takbir, akhlak 

siswa semakin hari semakin meningkat, siswa menjadi rajin, antusias, 

disiplin, dan bertanggung jawab. Program ini terlaksana karena semua warga 

sekolah saling mendukung dan kerja sama yang baik untuk memperkokoh 

akhlak siswa. Karena mereka menyadari bahwa guru bukan hanya 

menyampaikan materi saja, melainkan menjadi teladan yang baik serta 

memberi perubahan kepada siswanya. Al-Ghazali dikutip oleh Hanapi yang 

menyatakan bahwa pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, 

meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi 

dekat dengan Khaliqnya.
8
 

Kegiatan Gema Takbir dilakukan untuk mewujudkan kegiatan religius 

dalam meningkatkan akhlak siswa melalui shalat dhuha, membaca Al-Qur’an, 

hadis, dan doa sehari-hari beserta terjemahnya, serta kultum dari siswa. 

Tujuan dari program ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, akan  tetapi 

membiasakan siswa untuk menerapkan perilaku yang baik dengan siapa pun, 

kapan pun, dimana pun mereka berada. Dengan diadakannya program ini 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan 

akhlak siswa. 

                                                           
7 Tim Penyusun, Pedoman Umum:Penggalian dan Perwujudan Nilai Akhlak Mulia 

Bagian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), (Jakarta: Kemendikbud, 2017), 67. 
8 Hanapi, “Konsep Pendidikan Menurut Imam Al-Ghazali”, El-Hikam: Jurnal Pendidikan 

dan Kajian Keislaman, no. 1, (Januari-Juni, 2017): 78. 
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Dengan hal ini, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul 

“Pelaksanaan Program Gema Takbir Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di 

SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Bamyuwangi” 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang 

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus 

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat tanya.
9
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan shalat dhuha dalam meningkatkan akhlak siswa 

di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari 

dan kultum dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan shalat dhuha, 

pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum dalam 

meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi? 

 

 

                                                           
9 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universita Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Shalat Dhuha dalam meningkatkan akhlak 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng 

Banyuwangi. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-

hari dan kultum dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan shalat 

dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum  dalam 

meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa 

manfaat yang bersifat teoritis, dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi 

penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian 

harus realistis.
10

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

 

 

                                                           
10 Tim Penyusun, 46. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan dalam dunia pendidikan 

agama Islam, khususnya mengenai pelaksanaan program Gema Takbir 

dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. Selain itu, dapat menjadi 

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Sehingga pengkajian mendalam 

akan terus berlangsung untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan 

wawasan mengenai pelaksanaan program program Gema Takbir 

dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. Menjadikan pengalaman 

untuk menulis karya ilmiah, baik secara teori maupun praktik. 

b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, penelitian ini juga berguna 

sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi calon 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama. 

 



10 

   

  

 

c. Bagi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dan 

wawasan bagi pihak sekolah untuk lebih menanamkan nilai-nilai 

akhlak, sikap dan peilaku serta pemeliharaannya sebagai ciri khas 

yang dapat diaplikasikan dalam lingkungan sekolah maupun diluar 

sekolah. 

d. Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, serta 

dapat memberikan deskripsi informasi tentang Pelaksanaan program 

Gema Takbir Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa Di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar 

tidak menjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud 

oleh peneliti.
11

 

1. Program Gema Takbir 

 Gema Takbir singkatan dari Gerakan Bersama Bertakwa 

Berprestasi dan Ramah. Program ini merupakan sebuah kegiatan 

keagamaan yang ada di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng yang terdiri dari siswa kelas VII, VIII, dan IX serta semua 

warga sekolah, yang di dalamnya terdapat kegiatan religius meliputi 

                                                           
11 Tim Penyusun, 46. 
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shalat dhuha, membaca Al-Qur’an, hadis, dan doa sehari-hari serta 

kultum dari siswa yang dilakukan setiap hari.  

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Cucun selaku Koordinator program 

Gema Takbir, bahwa program ini merupakan kegiatan keagamaan yang 

menjadi pembiasaan untuk siswa mulai dari shalat dhuha, membaca Al-

Qur’an, hadis, dan doa sehari-hari serta kultum dari siswa. Program ini 

bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak yang kuat 

kepada siswa agar terlatih dengan kegiatan-kegiatan religius. Hal ini 

merupakan langkah untuk menerapkan kepada mereka agar nantinya bisa 

tetap dilanjutkan dimanapun mereka berada.
12

 

2. Akhlak Siswa 

Akhlak merupakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan 

sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi sebuah kebiasaan, 

bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah 

tanpa ada pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu atau yang biasa 

yang disebut dengan spontan.  Secara umum akhlak Islam dibagi menjadi 

dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji harus 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik akhlak kepada Allah, 

sesama manusia dan alam, sedangkan akhlak tercela harus dijauhi jangan 

sampai dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

                                                           
12 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. 

Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini: 

BAB Satu, Pendahuluan. Pada bab pendahuluan terdiri dari enam 

sub bab yang merupakan dasar melakukan penelitian yang meliputi: konteks 

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memperoleh 

gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi. 

BAB Dua, Kajian Pustaka. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab 

yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu memuat hasil 

penelitian yang pernah dilakukan relevan dengan penelitian ini, guna 

memberi ketegasan otoritas penelitian peneliti dan menghindari terjadinya 

duplikasi. Sedangkan kajian teori memuat pembahasan teori yang menjadi 

perspektif dalam penelitian, sehingga dapat membantu peneliti saat terjun di 

lokasi penelitian. 

BAB Tiga, Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri dari tujuh sub bab 

yang menyajikan tentang cara menggali data. Pada bab ini mencakup jenis 

dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 
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BAB Empat, Penyajian Dan Analisis Data. Pada bab ini terdiri dari 

tiga sub bab yang berisi tentang pembahasan yang terjadi dari gambaran 

objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan. 

BAB Lima,  Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan terkait 

dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab pertama. Sedangkan 

saran diberikan sebagai masukan bagi penelitian selnajutnya. Bab ini 

berfungsi untuk menyimpulkan hasil yang ditemukan dilapangan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat judul tentang 

meningkatkan akhlak siswa. Penulis menemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah pada tahun 2020 program 

studi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Metro Lampung dengan judul 

Tesis “Pembiasaan Shalat Berjamaah Dalam Peningkatan Akhlak Peserta 

Didik di Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Suka Jawa Kecamatan Bumiratu 

Nuban Kabuapaten Lampung Tengah”.  

Peneliti ini menggunakan pendekatkan penelitian kualitaif dan 

jenis penelitian lapangan (Field Research) yang mendeskripsikan tentang 

pembiasaan shalat berjamaah dalam peningkatan akhlak peserta didik. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan 

triangulasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menjabarkan pembiasaan shalat dhuha dan 

dzuhur berjamaah dalam peningkatkan akhlak peserta didik yaitu 

membimbing peserta didik yang baik dan untuk membentuk peserta didik 

yang berkahlakul karimah, faktor pendukung pembiasaan shalat dhuha dan 

dzuhur berjamaah dalam peningkatan akhlak peserta didik yaitu semua 
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peserta didik dan lingkungan yang mendukung, dan strategi pembiasaan 

shalat dhuha dan dzuhur berjamaah dalam peningkatan akhlak peserta 

didik melalui metode keteladanan, motivasi, dan hukuman.
13

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wanti Rahayu, Retno Triwoelandari, dan 

Syarifah Gustiawati pada tahun 2019 Universitas Ibn Khaldun Bogor 

dengan judul Jurnal “Analisis Program Kegiatan Keagamaan Terhadap 

Peningkatan Akhlak Siswa (Studi Kasus MTsN Kota Bogor).” 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan 

jenis penelitian studi kasus yang mendeskripsikan program kegiatan 

keagamaan yang bertujuan untuk peningkatan akhlak siswa. Adapun 

teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan triangulasi (teknik, metode, dan waktu). Sedangkan 

teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman meliputi reduksi 

data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menjabarkan tentang program kegiatan 

keagamaan  yang dilaksanakan di sekolah yang wajib diikuti oleh seluruh 

warga sekolah yang idealnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

keagamaan yaitu membaca Al-Qur’an 5-10 menit sebelum pembelajaran, 

berdoa secara Islami di awal dan di akhir pelajaran, melaksanakan shalat 

dhuha pada waktu istirahat, melaksanakan shalat dhuhur berjamaah, 

mengadakan pengajian rutin, membiasakan berinfaq di hari jumat, 

mengadakan kegiatan baca tulis atau tilawah Qur’an, mengadakan 

                                                           
13 Nur Hasanah, “Pembiasaan Shalat Berjamaan Dalam Peningkatan Akhlak Peserta 

Didik di Madrasah Aliyah At-Thohiriyah Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten 

Lampung Tengah”, (Master Thesis: IAIN Metro 2020).  
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kegiatan sosial keagamaan, mengadakan pesantren kilat di bulan 

Ramadhan, memasyarakatkan atau membiasakan 3S (senyum, salam, 

sapa), dan pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI).
14

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Qomariah pada tahun 2018 jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogro dengan judul Skripsi “Kesadaran Membaca Al-Qur‟an 

Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa Kelas X A di MA Ma‟arif Al-Islah 

Bungkal Ponorongo.”  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitiannya studi kasus yang mendeskripsikan tentang kesadaran 

membaca Al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak siswa kelas X A di MA 

Ma’rif Al-Islah Bungkal Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpalan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman 

yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Keabsahan data menggunakan ketekunan/keajegan pengamat dan 

triangulasi.  

Hasil penelitiannya juga menggambarkan kesadaran kelas X A MA 

di MA Ma’rif Al-Islah Bungkal Ponorogo dalam mengikuti kegiatan 

membca Al-Qur’an ini muncul karena adanya motivasi dan peraturan yang 

ditetapkan oleh sekolah, kegiatan membaca Al-Qur’an ini dilaksankan 

setiap pagi sebelum pembelajaran selama 20-25 menit, kesadaran 

                                                           
14 Wanti Rahayu, Retno Triwoelandari, dan Syarifah Gustiawati, “Analisis Program 

Kegiatan Keagamaan Terhadap Peningkatan Akhlak Siswa (Studi Kasus MTsN Kota Bogor)”, 

Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar, no. 01 (Maret 2019). 
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membaca Al-Qur’an selain meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an juga dapat memberikan dampak yang positif dan menumbuhkan 

sifat religius  serta akhlak siswa.
15

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maryati pada tahun 2018 jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogo dengan judul Skripsi “Pembinaan Akhlak Siswa Melalui 

Kuliah Tujuh Menit (Studi Kasus di SMPN 4 Ponorogo)”.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan 

jenis penelitiannya studi kasus yang mendeskripikan tentang pembinaan 

akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan konsep Milles dan 

Huberman, suatu analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi.  

Hasil penelitian ini menjabarkan latar belakang adanya pembinaan 

akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit ialah kurangnya akhlak siswa, 

kurangnya karakter siswa, dan adaya bahaya penggunaan internet., 

pelaksanaan kegiatan kuliah tujuh menit dilaksanakan pada pukul 07.00-

07.07 WIB dilakukan tidak secara tatap muka tetapi siswa hanya 

mendengarkan di kelas dan guru yang kultum berada diruangan yang 

berbeda dan implikasi dari kegiatan kuliah tujuh menit adalah terlihat 

                                                           
15 Siti Qomariyah, “Kesadaran Membaca Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa 

Kelas X A di MA Ma’arif Al-Islah Bungkal Ponorongo”, (Skripsi:IAIN Ponorogro, 2018.) 
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banyaknya siswa yang mulai terbiasa untuk melayangkan salam dan jabat 

tangan ketika bertemu dengan guru atau karyawan sekolah.
16

  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra Wijaya pada tahun 2017 jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogo dengan judul Skripsi “Pembiasaan Membaca Asmaul 

Husnah Sebelum Pembelajaran Untuk Meningkatkan Akhlakul Karimah 

Siswa di MTs Al-Banjuri Klaten Gegeran Sukoreji Ponorogo”.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian studi kasus yang mendeskripsikan kegiatan keagamaan yang 

bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan akhlak islami siswa. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan model Miles dan 

Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menjabarkan akhlak siswa yang masih 

kurang, dengan pembiasaan membaca Asmaul Husnah diharapkan dapat 

membina dan mengembangkan akhlakul karimah siswa. 
17

 

 

 

 

 

                                                           
16 Maryati, “Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Kuliah Tujuh Menit (Studi Kasus di 

SMPN 4 Ponorogo), (Skripsi: IAIN Poronogo, 2018). 
17 Adi Putra Wijaya, “Pembiasaan Membaca Asmaul Husnah Sebelum Pembelajaran 

Untuk Meningkatkan Akhlakul Karimah Siswa di MTs al-Banjuri Klaten Gegeran Sukoreji 

Ponorogo”, (Skripsi: IAIN Ponorogi, 2017). 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 

 

No. Nama Peneliti, 

Judul Dan Tahun 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 2 3 4 

1. Nur Hasanah, 

“Pembiasaan Shalat 

Berjamaah Dalam 

Peningkatan Akhlak 

Peserta Didik Di 

Madrasah Aliyah 

At-Thohiriyah Suka 

Jawa Kecamatan 

Bumiratu Nuban 

Kabupaten 

Lampung Tengah”, 

Tesis Tahun 2020. 

a. Variabel yang 

digunakan sama, 

yaitu tentang 

meningkatkan 

akhlak siswa 

b. Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian 

menggunakan 

metode kualitatif 

Perbedaan antara 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian 

 

2. Wanti Rahayu, 

Retno 

Triwoelandari, dan 

Syarifah “Analisis 

Program Kegiatan 

Keagamaan 

Terhadap 

Peningkatan Akhlak 

Siswa (Studi Kasus 

MTsN Kota 

Bogor).”, Jurnal 

Tahun 2019. 

a. Variabel yang 

digunakan sama, 

yaitu mengenai 

meningkatkan 

akhlak siswa 

b. Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian adalah 

metode kualitatif. 

Perbedaan antara 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian 

 

3.  Siti Qomariah, 

“Kesadaran 

Membaca Al-

Qur’an Dalam 

Meningkatkan 

Akhlak Siswa Kelas 

X A di MA Ma’arif 

Al-Islah Bungkal 

Ponorongo”, 

Skripsi Tahun 2018 

c. Variabel yang 

digunakan sama, 

yaitu mengenai 

meningkatkan 

akhlak siswa 

d. Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian adalah 

metode kualitatif. 

Perbedaan antara 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian 

 



20 

   

  

 

No. Nama Peneliti, 

Judul Dan Tahun 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 2 3 4 

4.  Maryati, 

“Pembinaan Akhlak 

Siswa Melalui 

Kuliah Tujuh 

Menit”, Skripsi 

Tahun 2018. 

a. Penelitian ini juga 

membahas tentang 

akhlak siswa. 

b. Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian adalah 

metode kualitatif. 

Perbedaan antara 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian 

5. Adi Putra Wijaya, 

“Pembiasaan 

Membaca Asmaul 

Husnah Sebelum 

Pembelajaran 

Untuk 

Meningkatkan 

Akhlakul Karimah 

Siswa di MTs Al-

Bajuri Klaten 

Gegeran Sukorejo 

Ponorogo”, Skripsi 

Tahun 2017. 

a. Variabel yang 

digunakan sama, 

yaitu mengenai 

meningkatkan 

akhlak siswa  

b. Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian adalah 

metode kualitatif 

Perbedaan antara 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian 

 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya serta posisi peneliti sekarang bukanlah 

plagiasi atau meniru dari peneliti terdahulu, melainkan peneliti saat ini yang 

akan dilakukan yaitu untuk mengembangkan peneliti terdahulu. 

B. Kajian Teori 

1. Program Gema Takbir 

a. Pengertian Gema Takbir 

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, 
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berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam 

suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
18

 

Gema Takbir mempunyai arti yaitu Gerakan Bersama 

Bertakwa, Berprestasi, dan Ramah. Gerakan, berasal dari kata dasar 

gerak, artinya sebuah upaya yang dilakukan tanpa berhenti, terus 

menerus, dan berkesinambungan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia artinya serentak, berbarengan, dalam artian seluruh warga 

sekolah (siswa, guru, dan tenaga kependidikan) ikut terlibat dalam 

melaksanakan inovasi tersebut. Takbir menurut KBBI artinya seruan. 

Seruan yang dimaksud adalah seruan untuk bertakwa, berprestasi, dan 

ramah. Inovasi “Gema Takbir” ini dimaksudkan agar semua 

stakehorlder dan siswa dapat menciptakan lingkungan sekolah yang 

mencerminkan visi dan misi dari sekolah. “Gema Takbir” (Gerakan 

Bersama Bertakwa, Berprestasi, dan Ramah) adalah sebuah inovasi 

dalam rangka menyelesaikan masalah siswa, khususnya masalah 

ibadah dan akhlak siswa.
19

 

Berdasarkan hal tersebut, Gema Takbir dilakukan setiap hari. 

Sebuah kegiatan yang dilakukan setiap hari akan menjadi pembiasaan. 

Pembiasaan merupakan sesuatu dilakukan berulang-ulang yang dapat 

                                                           
18 Suharsimi Arikunto dan Cepi Sarifuddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan 

Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktis Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2018), 4.  
19 SMP Muhammadiyah 1 Genteng, 01 April 2022. 
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mewujudkan kebiasaan bertindak, berperilaku sesuai dengan nilai 

yang dikehendaki.
20

 

b. Bentuk-Bentuk Program Gema Takbir 

Program Gema Takbir mempunyai 3 bentuk kegiatan yaitu 

shalat dhuha, membaca Al-Qur’an, hadis, dan do’a sehari-hari serta 

kultum dari siswa.. Berikut penjelasan dari 3 kegiatan tersebut: 

1) Shalat Dhuha 

Shalat dhuha ialah shalat sunnah yang dikerjakan pada 

waktu matahari sudah naik sekitar satu tombak, atau sekitar 7 hasta 

hingga tergelincirnya matahari menjelang waktu shalat Zuhur. 

Disebut shalat awwabin dhuha karena shalat dhuha sebagai media 

bertobat, kembali kepada jalan Allah dengan jalan meninggalkan 

dosa dan memupuk aneka kebaikan (al-khairat), dan hukumnya 

sunnah muakadah.
21

 

Pelaksanaan shalat Dhuha paling sedikit sebanyak dua 

rakaat, boleh juga 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan paling banyak 12 

rakaat, dengan cara setiap dua rakaat satu salam. Jika mampu, 

setelah membaca Surah Al-Fatihah dianjurkan membaca dua ayat 

terakhir Surah Al-Baqarah atau Surah Asy-Syams (Wasysyamsi wa 

dhuhaha) pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca 

                                                           
20 Tim Penyusun, Pedoman Umum:Penggalian dan Perwujudan Nilai Akhlak Mulia 

Bagian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), (Jakarta: Kemendikbud, 2017), 67. 
21 Muhammad Sholikhin, Panduan Shalat Sunah Terlengkap, (Jawa Tengah: Erlangga, 

2013), 38. 
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Surah Al-Hasyr ayat 22-24 atau Surah Adh-Dhuha (Wadh-dhuha 

wal laili).
22

 

Lafal niat shalat Dhuha adalah sebagai berikut:
23

  

َحى رَْكَعتَ ْْيِ ّلِلَِِّ تَ َعا ََل. هللاُ اَْكبَ رْ  .ُاَصلِّى ُسنََّة الضُّ  

Artinya: Aku niat shalat dhuha dua rakaat,karena Allah Ta’ala. 

Allahu Akbar. 

Sesudah shalat dhuha disunnahkan untuk membaca do’a 

sebagai berikut: 

ُهمَّ ِانَّ الضَُّحآَء ُضَحاءُ  َة اَللّّٰ َك َواْلبَ َهاَء بَ َهاُءَك َواْْلََماَل ََجَاُلَك َواْلُقوَّ
ُتَك َواْلُقْدرََة ُقْدرَُتَك َواْلِعْصَمَة ِعْصَمُتك.  قُ وَّ

َمآِء فَأَْنزِْلُو َوِاْن َكاَن ِِف ْااَلْرِض فََأْخرِْجُو َوِاْن   ُهمَّ ِاْن َكاَن ِرْزِقى ِِف السَّ اَللّّٰ
ْرهُ  ًرا فَ َيسِّ ْرُه َوِاْن َكاَن بَِعْيًدا فَ َقرِّْبُو ِبَقِّ  َكاَن ُمَعسَّ َوِاْن َكاَن َحَراًما َفَطهِّ

ِتَك َوُقْدرَِتَك آِتِِنْ َمآاَتَ ْيَت ِعَباَدَك  ُضَحاِءَك َوبَ َهاِءَك َوََجَاِلَك َوقُ وَّ
 .الصَّاِِلِْيَ 

Artinya: Ya Allah, bahwasanya waktu Dhuha itu waktu Dhuha-Mu, 

kecantikan ialah kecantikan-Mu, keindahan itu keindahan-

Mu, kekuatan itu kekuatan-Mu, kekuasaan itu kekuasaan-

Mu, dan perlindungan itu perlindungan-Mu. Ya Allah jika 

rezekiku masih di atas langit, turunkanlah dan jika ada di 

dalam bumi, keluarkankah, jika sukar mudahkanlah, jika 

haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat 

waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan 

kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang 

telah Engkau limpahkanlah kepada hamba-hamba-Mu 

yang saleh. 

 

 

                                                           
22 Mohammad Sholikhin, 131. 
23 Moh. Rifa’i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 

2017), 84.  
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2) Membaca Al-Qur’an, Hadis, dan Do’a Sehari-hari beserta 

Terjemahnya 

Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang 

berhubungan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Depdikbud 

menuliskan bahwa membaca ialah proses pengolahan bacaan 

secara kritis, kreatif yang dilakukan dengan tujuan memperoleh 

pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang bcaan itu, dan 

terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Anderson 

dalam Tarigan dikutip Nurhayati berpendapat bahwa membaca 

adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan 

lambang-lambang bahasa tulis. Thorndike juga menyatakan 

membaca merupakan proses berpikir atau bernalar.
24

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa 

membaca adalah adalah suau proses kegiatan mengamati tulisan 

dan melafalkan tulisan guna untuk mengetahui makna dari tulisan 

tersebut. 

Al-Qur’an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada 

nabi Muhammad Saw. Dengan perantaraan Malaikat Jibril as., 

sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya surat Asy-Syu’ara 

ayat 193: 

 

                                                           
24Nurhayati Pandawa, Hairudin dan Mislinatul Sakdiyah, Pembelajaran Bahasa, (Jakarta, 

2009), 4. 
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Artinya: Ia (Al-Qur’an) dibawa turun oleh Ruhulamin (Jibril).

25
 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa membaca Al-Qur’an 

adalah suatu aktivitas yang disertai proses berfikir dengan maksud 

memahami yang terkandung dalam hal yang tertulis di Al-Qur’an. 

Setelah membahas tentang membaca Al-Qur’an, 

pembahasan selanjutnya ialah membaca  hadis. Secara bahasa hadis 

bermakna jadid (baru), lawan dari qadim (lama), khabar (berita), 

yaitu sesuatu yang dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. 

Dan juga bisa bermakna qarib (yang dekat), yang belum lama 

terjadi, seperti dalam perkataan hadisul „abdi bil Islam (orang-

orang yang baru memeluk agama Islam).
26

 

Secara istilah hadis dapat dilihat sebagai sebagai berikut: 

menurut Ulama Ushul Fiqh yaitu segala yang  apa yang dinukil dari 

Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau penetapan, 

menurut Ulama Ahli Fiqh adalah segala ketetapan yang berasal dari 

Nabi Saw., yang bukan hukum fardu serta bukan wajib, dan 

menurut Ulama Hadis bahwa hadis adalah segala sesuatu yang 

bersumber dari Nabi Saw., dalam bentuk ucapan, perbuatan, 

penetapan, perangai atau sopan santun ataupun sepak terjang 

                                                           
25 Al-Qur’an, 26:193. 
26Abdullah Dardum, Ikhtisar Ulum Al-Hadis, (Jember: MA Unggulan Nurul Islam, 2014), 

7. 
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perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi 

Rasul.
27

  

Dengan demikian hadis adalah segala perkataan, perbuatan 

dan ketetapan Nabi Muhammad Saw., yang dijadikan landasan 

Syari’at agama Islam.  

Pembahasan terakhir yaitu tentang do’a sehari-hari. Berdo’a 

adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Swt., 

tetapi bukan berarti hanya orang yang terkena musibah saja yang 

layak memanjaktkan do’a. Sebagai seorang Muslim kita layak 

berdo’a walaupun dalam keadaan sehat. Do’a merupakan unsur 

yang paling esensial dalam ibadah.
28

 

Dalam pelaksanaan membaca Al-Qur’an, hadis, dan doa 

sehari-hari beserta terjemahnya di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng tidak dilaksanakan bersamaan, 

melainkan dilaksanakan jika semua kelas sudah mendapat giliran 

membaca Al-Qur’an maka dilanjut dengan membaca hadis 

begitupun juga dengan membaca doa sehari-hari. 

3) Kultum Siswa 

Kultum merupakan kepanjangan dari kuliah tujuh menit. 

Kultum merupakan suatu kegiatan penyampaian ajaran-ajaran 

keagamaan yang dibatasi oleh waktu atau penyampaian ajaran 

                                                           
27 Marhumah, Ulumul Hadis; Konsep, Urgensi, Objek, Kajian, Metode dan Contoh, 

(Yogyakarta: SUKA Press, 2014), 2-3. 
28 Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Kumpulan Doa Sehari-Hari, (Subdit Publikasi 

Dakwah dan HBI, 2013),3. 
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Islam secara singkat. Kultum memiliki tiga unsur penting yang 

harus ada didalamnya yaitu: (1) Penyampai atau penceramah, yaitu 

orang yang menyampaikan kajian kultum tentang kebaikan dan 

pesan-pesan Islam. (2) Penerima atau objek dakwah, yaitu orang 

yang mendengarkan pesan-pesan disampaikan oleh penceramah, 

baik sebagai idividu maupun kelompok. (3) Adanya pesan atau 

nasehat, yakni bahan yang disampaikan dari penceramah kepada 

yang mendengarkan.
29

 

Untuk pembagian kultum ini dimulai dari kelas IX 

terdahulu kemudian kelas VII Dan dilakukan secara rutin, merata 

dan kondusif. Untuk materi dalam kultum lebih menekankan 

kepada kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari kutum dapat 

diterapakan dalam kehidupan. 

c. Pelaksanaan Program Gema Takbir 

Pelaksanaan merupakan suatu upaya untuk merealisasikan 

rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien.
30

 Jadi pelaksanaan adalah sebuah proses, usaha, dan 

cara yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan apa 

yang direncanakan. 

Peneliti fokus kepada pelaksanaan program Gema Takbir. 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa program Gema Takbir adalah 

                                                           
29 Siti Hawa, Syarifah, dan Muhammad, “Pembinaan Akhlak Peserta Didik Melalui  

Kegiatan Kultum (Kuliah Tujuh Menit) di SD Negeri 17 Pangkalpinang”, Jurnal Kajian Mutu 

Pendidikan, no. 2 (2021): 81-82. 
30 Riyuzen Praja Tuala, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah, (Lampung: Lintang Rasi 

Aksara Books, 2017), 9. 
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Gerakan Bersama Bertakwa, Berprestasi, dan Ramah yang diikuti dari 

kelas VII, VIII, dan IX yang didalamnya ada tiga bentuk kegiatan 

keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan akhlak siswa. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari mulai dari jam 06.30 hingga 

07.00. 

Dengan demikian, pelaksanaan program Gema Takbir berarti 

sebuah proses, usaha dan cara yang dilakukan untuk menanamkan dan 

meningkatkan akhlak siswa agar tidak mudah terpengaruh terhadap hal 

yang menyimpang dari syariat Islam. 

2. Akhlak Siswa 

a. Pengertian Akhlak 

Secara etimologis (lughatan) akhlak (Bahasa Arab) adalah 

bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. 

Seakar dengan kata Khaliq (Pencipta), makhluq (yang diciptakan), 

khalq (penciptaan). Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa 

dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara 

kehendak Khaliq (Tuhan) dengan perilku makhluq (manusia). Dari 

pengertian etimologis seperti ini, akhlaq bukan saja merupakan tata 

aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama 

manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.
31

 

                                                           
31 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta:LPPI, 2014), 1. 
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Sedangkan akhlak secara terminologis adalah sebagai 

berikut:
32

 

1). Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

(manusia) yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah 

tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan.  

2). Ibnu Maskawaih, akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong ke 

arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan 

pertimbangan. 

3). Ahmad Amin lebih jelas menampakkan unsur-unsur yang 

mendorong terjadinya akhlak yaitu kebiasaan dan indah 

(kehendak). 

Beni Saebani dalam bukunya juga berpendapat bahwa 

tindakan yang berhubungan dengan akhlak itu ada tiga unsur penting, 

yaitu sebagai berikut: 1. Kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia 

melalui potensi intelektualitasnya. 2. Afektif, yaitu pengembangan 

potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian 

sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. 3. 

Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk 

perbuatan konkret.
33

 

                                                           
32 Badrudin, Akhlak Tasawuf, (Banten: IAIB Press, 2015) 9-10. 
33 Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 

15-16. 
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Mahjuddin dalam bukunya juga berpendapat bahwa dorongan 

manusia untuk melakukan perbuatan itu ada 3, yaitu tabiat 

(pembawaan), akal-pikiran, dan hati nurani.
34

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sebuah 

perilaku seseorang yang sudah tertanam di dalam diri yang akan 

mempengaruhi perbuatannya tanpa membutuhkan pertimbangan. 

b. Landasan dan Kedudukan Akhlak 

Landasan akhlak yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, bukan akal 

pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika 

dan moral.
35

 Sedangkan kedudukan akhlak, menempati kedudukan 

yang istimewa dan sangat penting, meliputi:
36

  

1). Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia 

sebagai misi pokok Risalah Islam. 

2). Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga 

Rasulullah SAW pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak 

yang baik (husn al-khulq). 

 ِرَواََة(:: ِخَيارُِكْم ِإنَّ ِمْن َأْخََيُِكْم )َوِف .....َوقَاَل : قَاَل َرُسْو ُل هللا : 

...: َأْحَسَنُكْم ُخُلًقا4/862), َوِف ُأْخَرى: َأَحبُِّكْم ِإََلَّ 4/611   
Artinya: Dia juga berkata, Rasulullah SAW bersabda. 

“Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian (dalam 

riwayat lain:) sebaik-baik kalian 4/166. Dalam riwayat 

                                                           
34 Mahjuddin, Akhlaq Tasawuf 1 (Mu‟jizat Nabi, Karamah Wali dan Ma‟rifah Sufi), 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2017), 6. 
35 Syahriansah, Ibadah dan Akhlak, (Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2014), 181. 
36 Yunahar Ilyas, 4-7. 
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lain: yang paling aku cintai di antara kalian (4/218) adalah 

yang paling baik akhlaknya di antara kalian.
37

 

 

3). Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan 

seseorang nanti pada hari kiamat.  

4). Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang 

sebagai ukuran kualitas imannya.  

5). Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari 

ibadah kepada Allah SWT. Misalnya shalat, puasa, zakat dan haji. 

6). Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah SWT 

membaikkan akhlaq beliau. 

7). Di dalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan 

dengan akhlaq, baik berupa perintah untuk berakhlak yang baik 

serta pujian dan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang 

mematuhi perintah itu, maupun larangan berakhlak yang buruk 

serta celaan dan dosa bagi orang-orang yang melanggarnya. Tidak 

diragukan lagi bahwa banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an tentang 

akhlak ini membutuktikan betapa pentingnya kedudukan akhlakdi 

dalam Islam. 

c. Klasifikasi Akhlak 

Dilihat dari jenisnya, akhlak menurut Al-Ghazali  yang dikutip 

Hestu, diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
38

 

                                                           
37 ’Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarrta: Pustaka 

Azzam, 2014), 118. 
38 Hestu Nugroho Warasto, “Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus Sekolah Madrasah 

Aliyah Annida Al-Islamy, Cengekareng), Junal Mandiri Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, 

no. 1, (Juni 2018): 69. 
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1). Akhlak Mahmudah (akhlak yang baik) 

Yang termasuk dalam kategori akhlak mahmudah 

diantaranya adalah: al-amanah (setia, jujur, dan dapat dipercaya), 

al-wafa (menepati janji), al-sabru (sabar), ar-rahmah (kasih 

sayang), dan al-ikha (persaudaraan). 

2). Akhlak mazmumah (akhlak tercela) 

Yang termasuk dalam kategori akhlak mazmumah 

diantaranya adalah al-ghadab (pemarah), al-ghibah (pengumpat), 

al-hasad (dengki), al-istikbar (sombong), dan al-kizb (dusta). 

d. Ruang Lingkup Akhlak 

Akhlak memiliki karakteristik yang universal. Artinya ruang 

lingkup dalam pandanngan Islam sama luasnya dengan ruang lingkup 

pola hidup dan tindakan manusia dimana ia berada. Secara sederhana 

ruang lingkup akhlak sering dibedakan menjadi tiga, yaitu akhlak 

terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap 

alam. Berikut penjabarannya:
39

 

1). Akhlak Terhadap Allah 

Yang dimaksud akhlak terhadap Allah atau pola hubungan 

manusia dengan Allah adalah sikap dan perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Akhlak 

terhadap Allah meliputi beribadah kepada-nya, mentauhidkan-

                                                           
39 Syahsiansyah, 201-211. 
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Nya, berdo’a, berdzikir, dan bersyukur serta tunduk dan taat 

kepada Allah. 

Allah berfirmnan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56 yang 

berbunyi: 

                   

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
40

 

 

2). Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia, dapat digolongkan 

menjadi tiga yaitu akhlak terhadap diri pribadi sendiri, akhlak 

terhadap keluarga, dan akhlak terhadap orang lain atau 

masyarakat. 

a) Akhlak Terhadap Diri Pribadi Sendiri 

Akhlak terhadap diri sendiri adalah pemenuhan 

kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, baik yang 

menyangkut jasmani maupun rohani. Diantara macam-macam 

akhlak terhadap diri sendiri adalah: 

(1) Jujur dan dapat dipercaya 

Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya. Ini 

merupakan salah satu sifat terpuji dan menjadi sifat 

Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah 

Ayat 119: 

                                                           
40 Al-Qur’an, 51:56. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah 

kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama 

orang-orang yang benar.
41

 

 

(2) Bersikap sopan santun 

Sikap sopan santun adalah memelihara pergaulan 

dan hubungan sesama manusia tanpa ada perasaan bahwa 

dirinya lebih dari orang lain, sehingga tidak merendahkan 

orang lain. Sopan santun ini menyebabkan dirinya 

mendapat ketinggian dan kemuliaan. Sikap sopan santun ini 

diperintahkan agar dimiliki setiap msulim sebagaimana 

firman Allah sebagai berikut ini: 

                  

              
Artinya: Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang 

itu (ialah) orang-orang yang berjalan diatas bumi 

dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata 

(yang mengandung) keselamatan.
42

 

 

(3) Sabar 

Sabar adalah tidak mengeluh kepada selain Allah 

tentang penderitaan yang menimpanya. Apabila seseorang 

ditimpa penderitaan, maka ia harus memperkuat jiwa 

                                                           
41 Al-Qur’an, 9:119. 
42 Al-Qur’an, 25:63. 
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mampu menanggungnya, di samping harus berikhtiar 

mencari sebab-sebab datangnya penderitaan atau musibah 

tersebut. 

(4) Kerja Keras Dan Disiplin 

Kerja keras adalah kerja dengan batas-batas 

kemampuan maksimal tetapi tidak berlebihan dari 

kemampuan yang maksimal dimiliki. Keberhasilan baik 

duniawi maupun ukhrawi tidak akan dicapai tanpa kerja 

keras. Kerja keras harus disertai dengan disiplin yang 

tinggi, yaitu bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. 

Allah berfirman dalam QS. Al-An’am Ayat 135: 

              

                   

      
Artinya: Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh 

kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat 

(pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah 

(diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang 

baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang 

yang zalim itu tidak akan mendapatkan 

keberuntungan.
43

 

 

(5) Berjiwa Ikhlas 

Akhlak adalah membersihkan diri dari sifat riya 

(pamer) daam mengerjakan perintah Allah. Ikhlas juga 

dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilandasi dan 

                                                           
43 Al-Qur’an, 6:135. 
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berharap pada keridhaan Allah SWT. Sebagaimana firman 

Allah: 

                

               

    

Artinya: Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan 

keadilan dan (katakanlah): Luruskanlah muka 

(diri)mu disetiap sembahyang dan sembahlah 

Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-

Nya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu 

pada permulaan (demikian pulalah kamu akan 

kembali kepada-Nya).
44

 

(6) Hidup Sederhana 

Sederhana artinya tidak berlebihan, baik dalam 

membelanjakan hartanya maupun dalam memenuhi 

kebutuhannya, tetapi hal ini bukan berarti kita dianjurkan 

untuk kikir (pelit) dalam membelanjakan harta dan 

compang camping dalam berpakaian. Allah berfirman: 

                 

        

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 

(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) 

kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian.
45

 

 

                                                           
44 Al-Qur’an, 7:29. 
45 Al-Qur’an, 25:67. 
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b) Akhlak Terhadap Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok orang yang mempunyai 

hubungan darah atau perkawinan. Keluarga merupakan bagian 

dari masyarakat, dan keluarga itulah yang akan mewarnai 

masyarakat. Hubungan antara orang tua dan anak, suami, dan 

isteri hendaklah tetap terjaga serasi. Kewajiban masing-masing 

anggota keluarga dituntut untuk ditunaikan sebaik-baiknya. 

Berikut ini beberapa macam akhlak terhadap keluarga sebagai 

berikut: 

(1) Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua dan Kerabat Dekat. 

Kedua orang kita adalah orang yang paling baik dan 

paling banyak memberikan kebaikan terhadap anak-

anaknya. Ibu misalnya, yang telah mengandung sembilan 

bulan, kemudia menyusui, mengasuh dan mendidik. Bapak 

sebagai kepala rumah tangga yang mengasuh dan mencari 

nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Saudara 

dekat juga banyak memberi kebaikan meskipun tidak 

sebanyak kedua orang tua kita. Allah berfirman dalam QS. 

An-Nisaa ayat 36: 

                   

        

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan 
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berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, 

karib-kerabat.
46

 

(2) Menghormati Hak Hidup Anak 

Anak adalah amanah dari Allah. Kalau orang yang 

mendapatkan amanah dapat melaksanakan dengan baik 

maka ia akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat. Oleh karena itu, orang tua wajib 

mengupayakan agar anak-anak hidup sehat jasmani dan 

mencerdaskan fikirannya serta mengasah spirituanya. Allah 

melarang orang-orang yang menelantarkan dan membunuh 

anaknya lantaran takut miskin. Allah berfirman: 

                     

            
Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu 

karena takut kemiskinan, kamilah yang kan 

memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu 

dosa yang besar.
47

 

 

(3) Membiasakan Bermusyawarah 

Bermusyawarah adalah sarana yang sangat efektif 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

keluarga. Musyawarah juga sangat baik untuk menentukan 

pilihan salah satu anggota keluarga yang bimbang. 

Misalnya ada salah seorang anak yang akan pergi jauh 

                                                           
46 Al-Qur’an, 4:36. 
47 Al-Qur’an, 17:31. 
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karena mendapat tugas dari kantor. Di sinilah musyawarah 

menjadi sangat penting sebagaimana firman Allah: 

.......             .....     
Artinya: Dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik.
48

 

 

(4) Bergaul dengan Baik 

Islam memberikan perhatian pada silaturrahmi antar 

anggota keluarga. Antara anak, orang tua, dan kerabat 

dekat, paman, kakek-nenek harus saling mendekat satu 

sama lain sehingga menjadi pergaulan yang akrab. Bila 

salah satu anggota keluarga sedang memerlukan bantuan, 

maka kita bisa membantunya. 

(5) Menyantuni saudara yang kurang mampu 

Kemampuan dan kekayaan saudara dalam keluarga 

tidak sama. Ada sebagian yang mendapat rezeki yang lebih, 

ada sebagian yang lain cukup, dan ada yang kurang, maka 

Islam sangat menganjurkan agar keluarga yang mampu 

menyantuni keluarga yang kurang mampu. Allah berfirman: 

                    

      
Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 

dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

                                                           
48 Al-Qur’an, 65:6. 
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menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros.
49

 

 

c) Akhlak Terhadap Orang Lain Atau Masyarakat 

Masyarakat adalah sekumpulan keluarga yang hidup 

bersama dalam satu tempat tertentu. Dalam masyarakat, kita 

hidup berdampingan dengan orang lain. Apabila dalam anggota 

masyarakat telah tertanam sikap dan sifat-sifat yang baik dalam 

bermasyarakat, maka hidup akan menjadi tentram, damai, aman 

dan nyaman.  

3). Akhlak Terhadap Alam 

Salah satu tugas khalifatullah fi al-ardh, adalah menjaga 

kelestarian alam. Allah menciptakan alam semesta dan segala 

isinya, daratan, lautam, angkasa, flora fauna adalah untuk 

kepentingan umat manusia. Manusia sebagai khalifah Allah, 

diamanati untuk melkaukan usaha-usaha agar alam semesta dan 

segala isinya tetap lestari. Oleh karena itu manusia dapat 

mengambil dan mengolahnya untuk kesejahteraan umat, sebagai 

bekal dalamberibadah dan beramal shaleh.
50

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjaga kebersihan 

lingkungan dan keindahannya sangat dianjurkan di dalam Islam. 

Sebab hal ini akan membawa pengaruh yang amat besar dalam 

                                                           
49 Al-Qur’an, 17:26. 
50 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, (Jakarta:Amzah, 2016), 226. 
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kehidupan. Kebersihan lingkungan yang terjaga akan menjadikan 

kesehatan yang terjamin sehingga hidup akan lebih bergairah. 

e. Metode Pembinaan Akhlak 

Dalam pendidikan Islam terdapat metode yang sangat efektif 

dalam membina akhlak siswa. Metode tersebut antara lain metode 

mau‟izhah atau nasehat, metode keteladanan, metode kisah, metode 

targhib dan tarhib, metode jaza‟ atau balasan dan metode 

pembiasaan.
51

 

1) Metode Mau‟izhah Atau Nasehat 

Mau‟izhah (perjalanan) adalah bahasa Arab yang berasal 

dari al-Wa‟zhu artinya memberi pelajaran akhlak terpuji serta 

memotivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak tercela serta 

mengingatkannya atau meningkatkan kebaikan dengan apa-apa 

yang melembutkan hati. 

2) Metode Keteladanan 

Muhammad bin Muhammad  al-Hamd yang dikutip oleh 

Muhyidin mengatakan bahwa pendidik itu besar dimata anak 

didiknya, apa yang dilihat dari gurunya akan ditirunya, karena 

murid akan meniru atau meneladani apa yang dilihat dari gurunya. 

3) Metode Kisah 

Kisah atau cerita dapat menguatkan perhatian, merangsang 

keinginan mendengar serta menimbulkan antusiasme untuk 

                                                           
51 Muhyidin, “Peningkatan Kualitas Akhlak Peserta Didik Dalam Perspektif Islam”, 

Qudwatuna: Jurnal Pendidikan, no. 1, (Maret 2018), 99-104.  
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mengikuti kejadian. Karena itu penggunaan kisah dalam 

pengajaran dan pendidikan telah dikenal sejak dulu oleh 

masyarakat. Al-Qur’an menggunakan kisah dalam mendidik jiwa 

anusia, menasehati, membimbing, dan mengajarkannya pelajaran 

dan hikmah. 

4) Metode Targhib dan Tarhib 

Targhib adalah janji yang disertai dengan bujukan dan 

membuat senang terhadap sesuatu maslahat, kenikmatan atau 

kesenangan akhirat yang pasti dan baik, serta bersih dari segala 

kotoran yang kemudian diteruskan dengan melakukan amal sholeh 

dan menjauhi kenikmatan selintas yang mengandung bahaya atau 

perbuatan yang buruk. Tarhib adalah ancaman dengan siksaan 

sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang oleh 

Allah SWT. yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut 

pada para hamba-hamba-Nya untuk tidak melakukan sesuatu yang 

mengandung dosa dan memperlihatkan sifat-sifat kebesaran dan 

keagungan ilahiyyah, agar mereka selalu berhati-hati dalam 

bertindak melakukan kesalahan dan kedurhakaan. 

5) Metode Jaza‟ atau balasan dengan sanksi atau pahala 

Sanksi dan pahala ini merupakan metode yang sangat 

efektif dalam pembinaan akhlak terpuji yaitu bagi yang 

mengerjakan kebaikan maka mendapatkan pahala dari Allah 

SWT., sebaliknya bagi yang mengerjakan hal yang buruk tidak 
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sesuai petunjuk Allah SWT dna rosulnya maka akan diberikan 

balasan di hari akhir.  

6) Metode Pembiasaan 

Pembiasaan yang dilakukan sejak dini atau sejak kecil akan 

membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam 

adat kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

kepribadiannya. 

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak 

Menurut Badrudin faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak 

sebagai berikut:
52

 

1) Insting (naluri). Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa 

manusia sejak lahir. 

2) Adat kebiasaan. Hal ini merupakan perbuatan seseorang yang 

biasa dilakukan secara berulang-ulang, seperti berpakaian, makan, 

tidur dan sebagainya. 

3) Wirotsah (keturunan). Peranan keturunan, sekalipun tidak mutlaq, 

dikenal pada setiap suku, bangsa, dan daerah. 

4) Milieu (faktor lingkungan). Lingkungan ialah segala sesuatu yang 

ada di sekitar kita. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan 

alam dan lingkungan pergaulan. 

                                                           
52 Badrudin, 45-47. 
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5) Kehendak. Suatu perbuatan ada yang berdasarkan kehendak ada 

juga yang tidak dengan kehendak. Misalnya rajin belajar dan suka 

membolos. 

6) Pendidikan. Dunia pendidikan sangat mempengaruhi jiwa peserta 

didik yang mengarahkannya pada perkembangan kepribadian. 

Oleh karenanya tenanga pendidik profesional ahrus diadakan, 

demikian juga materi pengajaran yang sesuai agar membentuk 

kepribadian peserta didik. 

7) Takdir. Takdir merupakan ketentuan Allah yang pastinya adanya 

untuk segala yang ada dalam alam semesta. Misalnya seseorang 

ditakdirkan punya sifat pelupa, cerdas, keras kepala dan lain 

sebagainya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.
53

 Penelitian deskriptif, 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status objek 

penelitian pada saat penelitian diadakan, atau dengan kata lain 

menginformasikan keadaan sebagaimana adanya.
54

 

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti 

menguraikan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian sesuai 

dengan fakta yang ada di lapangan tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian. Peneliti memberitahu pembaca mengenai pelaksanaan program 

Gema Takbir dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Genteng dengan cara menjabarkan dalam bentuk 

kata-kata seperti penelitian kualitatif deskriptif pada umunya. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research). Alasan menggunakan jenis penelitian lapangan karena peneliti 

terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui dan mengungkapkan fakta 

tentang Pelaksanaan Program Gema Takbir Meningkatkan Akhlak Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

                                                           
53 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat 

Cendikia, 2019), 75. 
54 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Press, 

2016), 13. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Genteng yang terletak di Jl. Temuguruh No. 58, 

Dusun Krajan, Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten 

Banyuwangi. 

Penentuan lokasi ini berdasarkan beberapa hal yaitu: 

a. Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng merupakan 

sekolah yang mempunyai program keagamaan yang unik dan berbeda 

dengan sekolah lain yaitu program Gema Takbir. 

b. Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng merupakan 

sekolah yang mempunyai sebutan Islamic Creative School. 

C. Subjek Penelitian 

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut 

meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa 

yang dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana ciri-cirinya 

informan atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijaring 

sehingga kesahihannya dapat dijamin.
55

 

Berdasarkan objek penelitian, penentuan sumber data pada orang yang 

akan diwawancarai dalam penelitian ini menerapkan teknik purposive. 

Menurut Sugiyono, purposive adalah teknik penentuan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.
56

 

                                                           
55 Tim Penyusun, 95. 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta , 2016), 218-219. 
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Peneliti memilih purposive atas dasar ingin mencapai tujuan tertentu, 

yakni memperoleh data dari sumber yang lebih berpengalaman. Dengan 

diterapkan teknik ini hasil penelitian yang diperoleh tentang Pelaksanaan 

Program Gema Takbir dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng dapat akurat dan lengkap. 

Oleh karena itu sesuai dengan fokus dari penelitian, subjek yang akan 

dijadikan informan adalah: 

1. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Genteng (Bapak Abdul Latif, S. 

H., M. Pd. I.) 

2. Waka Kurikulum (Ibu Cucun WIdiyana, S. Pd.) 

3. Waka Kesiswaan (Bapak Ahmad Ika Mustafa, S. Pd., Gr.) 

4. Koordinator Program Gema Takbir (Ibu Cucun WIdiyana, S. Pd.) 

5. Guru PAI kelas VII (Ibu Inda Riyani, S. Pd.), kelas VII dan IX (Ibu Shinta 

Ayu Kiranasari, M. Pd. I.) 

6. Siswa kelas VII (Afifa Dwi Aulia), kelas VIII (Salman Nur Khairun), 

kelas IX (Moch Bima Aditya) 

7. Wali Siswa kelas VII (Ibu Wiwit), kelas VIII (Ibu Erna), kelas IX (Ibu 

Maesaroh) 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data yang memenuhi standar data ditempatkan.
57

 Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan peneliti turun langsung 

ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu 

peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan 

dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti wawancara dan 

dokumentasi.
58

   

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. 

Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak.
59

 

Hasil dari observasi ini dapat dijadikan sebagai data pendukung 

dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan. Observasi ini dilakukan 

guna mendapatkan data yang riil dari program Gema Takbir di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng. Data yang diperoleh 

peneli melalui tenik observasi adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Shalat Dhuha dalam meningkatkan akhlak siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

                                                           
57 Sugiyono, 308. 
58 Syafrida Hafni Sahir, Metode Penelitian, (Medan: KBM Indonesia, 2021), 30. 
59 Sugiyono, 227. 
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b. Pelaksanaan pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum 

dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

c. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan shalat dhuha, 

pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum dalam 

meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
60

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

semiterstrukur, di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan.
61

 

Wawancara ini ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang valid mengenai Pelaksanaan Program Gema 

Takbir Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama 

                                                           
60 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogayakarta: Suka-Pres UIN 

Sunan Kalijaga, 2021), 67. 
61 Sugiyono, 233. 
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Muhammadiyah 1 Genteng antara lain Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 

Koordinator Program, Waka Kesiswaan, Guru PAI, Siswa Kelas VII,VIII 

dan IX serta Wali Siswa. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data 

dengan mencatat data-data yang sudah ada.
62

 Selain pengambilan melalui 

dokumen, metode dokumentasi ini juga dapat berupa catatan peristiwa 

seperti tulisan, gambar, rekaman yang diabadikan selama wawancara 

berlangsung. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini 

merupakan pelengkap dari obervasi dan wawancara. Media yang 

digunakan untuk dokumentasi adalah handphone untuk merekam dan 

pengambilan foto saat kegiatan berlangsung. 

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik 

wawancara dan teknik observasi. Karena hasil wawancara dan observasi 

akan lebih akurat jika didukung oleh adanya dokumen. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah berdirinya, visi 

dan misi serta tujuan. 

E. Analisis Data 

Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

                                                           
62 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu,2020), 149. 
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sampai jenuh.
63

 Miles, Huberman dan Saldana menyatakan ada tiga 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yang terdiri sebagai 

berikut:
64

 

1. Data Condensation 

Data condensation refers to the process of selecting, focusing, 

simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the 

full corpus (body) of written-up field notes, interview transcripts, 

documents, and other empirical materials. By condensing, we‟re making 

data stronger. 

Pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan atau transformasi data yang muncul dalam 

korpus (tubuh) penuh catatan lapangan tertulis, transkip wawancara, 

dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan memadatkan, membuat data 

lebih kuat.  Maka peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program Gema 

Takbir dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

2. Data Display 

The second major flow of analysis activity is data display. 

Generically, a display is an organized, compressed assembly of 

information that allows conclusion drawing and action. The displays 

discussed and illustrated in this book include many types of matrices, 

graphs, charts, and networks. All are designed to assemble organized 

                                                           
63 Sugiyono, 246. 
64 Matthew B. Miles, A. Michael huberman, dan Johnny Saldana, Qualitatif Data Analisis 

A Methoda Sourcebook, (United States of America: Sage Publication, 2014), 8-9. 
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information into an immediately accessible, compact form so that the 

analyst can see what is happening and either draw justified conclusions or 

move on to the next step of analysis that the display suggests may be 

useful. 

Analisis yang selanjutnya ialah tampilan data. Tampilan adalah 

kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Tampilan yang 

dibahas dan diilustrasikan mencakup banyak jenis matriks, grafik, bagan, 

dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan infromasi yang 

terorganisir ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan dapat diakses dengan 

segera sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik 

kesimpulan yang dapat dibenarkan atau melanjutkan ke langkah analisis 

berikutnya yang menurut tampilan mungkin berguna.. 

Tampilan data dalam penelitian ini merupakan pemaparan data 

hasil penelitian pelaksanaan program Gema Takbir dalam meningkatkan 

akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng 

Banyuwangi yang dihasilkan dari wawancara dilapangan dan telah 

dikondenasasi pada tahap sebelumnya. Pemaparan data disajikan dalam 

bentuk narasi sesuai dengan pokok-pokok isi wawancara. 

3. Drawing And Verifying Conclusions 

The third stream of analysis activity is conclusion drawing and 

verification. From the start of data collection, the qualitative analyst 

interprets what things mean by noting patterns, explanations, causal flows, 
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and propositions. The competent researcher holds these conclusions 

lightly, maintaining openness and skepticism, but the conclusions are still 

there, vague at first, then increasingly explicit and grounded. “Final” 

conclusions may not appear until data collection is over, depending on the 

size of the corpus of field notes; the coding, storage, and retrieval methods 

used; the sophistication of the researcher; and any necessary deadlines to 

be met. 

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif 

mneafsirkan apa yang dimaksud dengan melihat pola, penjelasan, alur 

sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang kompenten memegang 

kesimpulan ini dengan ringan, mempertahankan keterbukaan dan 

skseptisisme, tetapi kesimpulannya masih ada, pada awalnya tidak jelas, 

kemudian semakin eksplisit dan membumi. Kesimpulan “final” mungkin 

tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran 

korpus catatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan, dan 

pengambilan yang digunakan, keanggihan peneliti, dan tenggat waku yang 

diperlukan untuk dipenuhi. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan 

kesimpulan berdasarkan temuan dan data-data tentang pelaksanaan 

program Gema Takbir dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 
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F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reabilitas) menurut versi penenlitian kualitatif dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, paradigmanya sendiri.
65

 

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan teknik 

triangulasi. Karena triangulasi memiliki peran yang bagus untuk 

memudahkan peneliti dalam  menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan 

teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data 

untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap yang telah ada. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berikut ini penjelasannya: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran infromasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data dalam penelitian 

kualitatif.
66

 Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan, mengkategorikan, dan 

pandangan yang sama maupun berbeda dari hasil wawancara dengan 

Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Koordinator Program, Waka 

Kesiswaan, Guru PAI, Siswa Kelas VII,VIII dan IX serta Wali Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

 

 

 

                                                           
65 Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded 

Theory, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry, 2015), 146. 
66 Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, 143.  
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2. Triangulasi Teknik 

Sedangkan triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang 

sama.
67

 Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk membuktikan dari 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik karena 

pengecekan data dengan triangulasi sumber dan teknik memiliki tingkat 

kredibilitas yang cukup bagus sehingga peneliti memandang kedua 

komponen keabsahan data ini dapat memunculkan validitas data yang akan 

diperoleh. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam tahap penyelesaian penelitian ini, ada tiga tahapan yang dilalui 

oleh peneliti yaitu pra penelitian, penelitian dan pasca penelitian. Tahap-tahap 

penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Menyusun rancangan penelitian, yaitu menetapkan beberapa hal 

diantaranya judul penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan metode pengumpulan data. 

b. Menentukan objek penelitian. Seorang peneliti terlebih dahulu memilih 

lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti 

dalam Sekolah Menegah Pertama Muhammadiyah  1 Genteng 

Banyuwangi. 

                                                           
67 Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 

Teknik, Sumber, dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”. Historis: Jurnal Kajian, 

Penelitian, & Pengembangan Pendidikan Sejarah, no. 2, (Desember 2020): 149.  
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c. Mengurus surat perizinan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, 

seorang penulis terlebih dahulu mengurus dan meminta surt perizinan 

penelitian kepada pihak kampus untuk melakukan observasi terlebih 

dahulu. Setelah meminta surat izin penelitian, peneliti menyerahkan 

kepada  Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng Banyuwangi. 

d. Menentukan informan. Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan 

untuk mendapatkan informasi yng dipilih. Informan yang diambil 

dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 

Koordinator Program, Waka Kesiswaan, Guru PAI, Siswa Kelas 

VII,VIII dan IX serta Wali Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Genteng 

Banyuwangi. 

e. Menyiapkan mental dan perlengkapan penelitian. 

f. Memahami etika penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Memahami latar penelitian 

b. Memasuki lapangan penelitian 

c. Mengumplkan data 

d. Menyempurnakan data yang belum lengkap 

3. Tahap Pasca Penelitian 

a. Menganalisis data yang diperoleh 

b. Hasil analisi dijadikan pembahsan dan temuan 
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4. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis 

menajdi pembahasan dan temuan kemudian dismpulkan dalam bentuk 

karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

Pada bab ini akan dipaparkan penyajian data dan analisis sesuai dengan 

kajian teori dengan judul Pelaksanaan Program Gema Takbir Dalam 

Meningkatkan Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng Banyuwangi. Adapun penjabaran lebih detailnya sebagai berikut: 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Merujuk dari dokumen hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

Sekolah Menegah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng, maka peneliti 

mendapatkan gambaran secara umum mengenai SMP Muhammadiyah 1 

Genteng sebagai berikut: 

1. Sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah 1 Genteng 

Pada tanggal 01 Agustus 1952 Pimpinan Muhammadiyah 

membentuk panitia pendiri Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 

(SMP Muhammadiyah). Pemrakarsa pendirinya adalah Bapak Abdul Gani 

Wirotruno, Bapak Zaidan Hady, Bapak Kusran, Bapak Mucharrom dkk.  

Pada tahun 1952 SMP Muhammadiyah menempati gedung di SD 

Muhammadiyah Genteng jalan Diponegoro nomor 60 Genteng Kulon. 

Gedung tersebut sekarang ditempati SMU Muhammadiyah 2 Genteng. 

Jadi baik SD Muhammadiyah Genteng maupun SMP Muhammadiyah 

enteng kini tidak lagi berada di Jalan Diponegoro 60 Genteng. 

Tahun 1957 SMP Muhammadiyah hijrah ke jalan Garuda dengana 

alasan karena ingin masuk pagi. Sebab pada saat menempati gedung SD, 
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siswa-siswi SMP masuk sore ketika itu. Kinerja para guru di tahun-tahun 

awal berdirinya SMP Muhammadiyah 1 tampaknya lebih baik ketimbang 

sekarang, demikian juga semnagat belajar siswa-siswinya sangat meluap-

luap. Siswa selalu tata menjalankan ibadah dan teguh memegang syariah 

Islam. Maka tidak heran jika nialai akhir studi mereka selalu tinggi. Para 

siswa ketika itu membawa bangku dari rumahnya masing-masing. Jarak 

rumah siswa dengan SMP  di jalan Garuda banyak yang jauh. Ada yang 

10km antara lain Imam Juremi dan Ibnu Hasan yang bertempat tinggal di 

Telogosari kecamatan Sempu sekarang. Tahun 1950 sebelum SMP berdiri, 

Bapak Abdul Gani Wirotruno menawakfkan tanah di jalan Temuguruh 

(sekarang jalan KH. Hasyim Asya’ari) seluas 2.080m
2
. Pada tahun 1956 

beliau mendesak agar segera membangun geedung SMP Muhammadiyah 

bahkan beliau menambah luas tanahnya yang dahulu telah diwakafkan.
68

 

Kepala sekolah SMP Muhammadiyah dari awal berdiri hingga 

sekarang adalah:
69

 

Table 4.1 

Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Genteng 

Kepala Sekolah Periode 

S. Zainuddin Rais, B. Cs 1952-1957 

H. Maksum Abdillah 1958-1960 

Santoso Arifin 1960-1999 

Abdul Karim, S. Pd. 1999-2006 

Suryadi, S. Pd. 2007-2011 

Endang Hartiningsih, S. Pd. 2011-2018 

Abdul Latif, S. H., M. Pd. I. 2018-sekarang 

                                                           
68 SMP Muhammadiyah 1 Genteng,, “SMP Muhammadiyah berdiri menyapa masyarakat 

Genteng”, 01 April 2022  
69 Imam Taufik Oclek, “Profil SMP Muhammadiyah 1 Genteng Muhi Movie 2019,” 

Maret 1, 2019, video, 0:15-0-46, 
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2. Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah 1 Genteng
70

 

 

                                                           
70 SMP Muhammadiyah 1 Genteng, 01 April 2022. 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah 1 Genteng 
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3. Visi , Misi, dan Tujuan SMP Muhammadiyah 1 Genteng
71

 

a. Visi 

Shalih, Mandiri, dan Berprestasi. 

b. Misi 

1) Menciptakan kondisi lingkungan belajar Islami, taat beribadah dan 

berakhlakul karimah. 

2) Menumbuhkembangkan kecerdasan, kreatifitas, dan percaya diri 

siswa dalam bidang akademik dan non akademik. 

3) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Tujuan Umum 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan 

pengetahuan kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

2) Tujuan Khusus 

a) Terwujudnya generasi muslim yang beriman, bertakwa, dan 

berakhlak mulia. 

b) Terwujudnya generasi bangsa yang cerdas, kreatif, potensi dan 

berprestasi. 

c) Terwujudnya tenaga pendidik dan kependidikan yang 

profesional dan berprestasi. 

 

                                                           
71 SMP Muhammadiyah 1 Genteng, 01 April 2022. 
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B. Penyajian Data Dan Analisis 

Pada bagian ini berisi tentang penyajian hasil temuan data yang 

peneliti peroleh di lapangan baik yang diperoleh melalui teknik observasi, 

wawancara, maupun dokumentasi dan sekaligus menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan dari awal. 

Paparan data penelitian disajikan untuk mengetahui karakteristik data 

pokok berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti 

tidak mengalami kendala ketika menggali informasi. Karena pihak sekolah 

menerima peneliti dengan ramah dan tangan terbuka. Untuk memperjelas dan 

memudahkan pembaca, berikut ini telah peneliti jabarkan hasil wawancara 

yang  peneliti dapatkan selama terjun ke lapangan: 

1. Pelaksanaan Shalat Dhuha Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng. 

Untuk mengetahui pelaksanaan shalat dhuha dalam meningkatkan 

akhlak siswa, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai 

dengan tujuan penelitian, peneliti akan menguraikan hasilnya sebagai 

berikut: 

a. Latar Belakang Pembiasaan Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha yang yang berada di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng dilaksanakan karena ada yang melatar 

belakanginya. Berdasarkan hal tersebut kepala sekolah Sekolah 
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Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Bapak Abdul Latif, S. 

H., M. Pd. I., mengungkapkan bahwa: 

“Yang melatar belakangi diadakannya shalat dhuha adalah visi 

dan misi sekolah yang membentuk karakter Islami siswa. 

Karena usia remaja adalah usia yang bisa dikata rawan, rawan 

maksutnya itu rasa keingin tahuannya sangat besar atau  masa 

coba-coba mbak, jadi saya dan pendidik di SMP 

Muhammadiyah 1 Genteng membuat sebuah inovasi program 

keagamaan.  Siswa yang awalnya sering berangkat sekolah 

telat dan kurang semangat juga menjadi latar belakang kami 

membuat program ini  Kemudian masih banyak siswa yang 

berbicara, berperilaku kurang sopan, dan suka membolos. Ada 

juga yang ketika ditanya oleh dewan guru tentang shalat, 

ternyata masih banyak yang suka bolong-bolong shalat lima 

waktunya. Dikarenakan juga kurang pengawasan, perhatian, 

dan pemahaman dari orang tua serta ada juga yang latar 

belakang pendidikannya dari sekolah umum.”
72

 

 

Sedangkan wawancara dengan Waka Ismuba sekaligus Guru 

PAI kelas VIII dan IX, Ibu Shinta Ayu Kiranasari, M. Pd. I., beliau 

mengatakan: 

“Gema Takbir ini adalah gerakan bersama mbak, namun lebih 

dispesifikan ke siswa. Salah satu kegiatan yang ada program 

ini adalah shalat dhuha. Shalat merupakan salah satu cara 

manusia berkomunikasi dengan Allah, melalui bacaan-bacaan 

shalat yang didalamnya terkandung doa.  Dengan diadakannya 

program Gema Takbir, semua warga sekolah akan terlatih dan 

terbiasa sikap disiplin di lingkungan sekolah maupun di rumah 

untuk senang melakukan shalat berjamaah dan tidak bolong-

bolong. Karena manfaat dari shalat dhuha sendiri juga banyak, 

salah satunya adalah sebagai pembuka rezeki. Namun rezeki 

yang saya maksudkan bukan hanya tentang harta ya mbak, 

melainkan kesehatan. ilmu atau pengetahuan dan lain 

sebagainya.
73

 

 

                                                           
72 Abdul Latif, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 03 Maret 2022. 
73 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
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Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Cucun Widiyana, 

S. Pd., selaku Waka Kurikulum sekaligus Koordiantor Program Gema 

Takbir: 

“Jadi begini mbak, melalui pembiasaan shalat dhuha dapat 

meningkatkan kedisiplinan siswa, ketakwaan siswa dan 

perilaku siswa ke arah yang lebih baik lagi”.
74

 

 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di atas dapat 

disimpulkan, bahwa yang menjadi latar belakang diadakannya shalat 

dhuha ialah berawal dari visi dan misi sekolah serta keresahan orang 

tua yang menghawatirkan perilaku anaknya, terlebih lagi  maraknya 

pergaulan yang kurang baik merajalela pada saat ini. Sehingga sekolah 

membuat sebuah program keagamaan yang di dalamnya terdiri dari 

beberapa kegiatan religius guna untuk meningkatkan akhlak siswa. 

Karena sebuah pembiasaan yang dilakukan setiap hari, akhlak atau 

perilaku siswa akan terbentuk dengan sendirinya. Program ini juga 

mengajarkan kepada siswa untuk senantiasa beribadah dan lebih dekat 

kepada Allah, berbuat baik dengan sesama dan mengingatkan akan hal 

yang tidak boleh dilakukan. 

b. Persiapan Dalam Pelaksanaan Shalat Dhuha 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, persiapan pelaksanaan 

shalat dhuha yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng, ada beberapa persiapan diantaranya, 

membersihkan halaman, menata terpal dan segala sesuatu yang 

                                                           
74 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
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diperlukan dengan dikoordinasi waka Ismuba. Sementara bagi siswa 

dan siswi yang belum berwudhu dari rumah, mereka mengambil 

wudhu ditempat wudhu yang telah ditentukan.
75

 

 
Gambar 4.2 

Gambar Siswa Bergantian Mengambil Wudhu 

 

Wawancara dengan kepala sekolah Bapak Abdul Latif 

menuturkan bahwa: 

“Dalam melakukan shalat dhuha, siswa-siswi akan melakukan 

persiapan-persiapan diantaranya membersihkan tempatnya, 

menata terpal, mix yang dikoordinasi oleh waka Ismuba. Siswa 

yang belum berwudhu, mereka segera mengambil wudhu 

ditempat yang telah disediakan. Mereka juga mempersiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan seperti songkok, mukena, dan 

sajadah.”
76

 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Shinta selaku Waka Ismuba 

mengungkapkan: 

“Sebelum pelaksanaan program Gema Takbir, saya selalu 

melakukan pengawasan terhadap siswa-siswi yang tengah 

mempersiapkan kebutuhan dalam pelaksanaan program ini. 

Saya melakukan ini agar suasana ketika pelaksanaannya dapat 

berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan.”
77

 

 

 

                                                           
75 Observasi di SMP Muhammadiyah 1 Genteng, 11 Maret 2022. 
76 Abdul Latif, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi. 
77 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
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Hal tersebut juga diungkapkan oleh Afifah Dwi Aulia salah 

satu siswa Kelas VII: 

 “Saya dan teman-teman membersihkan tempat dan menatanya 

terlebih dahulu mbak, karena setiap hari sudah terjadwal. Kami 

melakukan ini agar dalam pelaksanaan Gema Takbir berjalan 

dengan lancar dan nyaman, karena rasa nyaman telah kami 

dapatkan, maka semua siswa disini juga senang dan 

bersemangat mengikuti kegiatan serta akan paham dan dapat 

mengambil hikmah dari pelaksanaan kegiatan ini.”
78

 

 
Gambar 4.3 

Gambar Siswa Melakukan Persiapan Shalat Dhuha 

 

Salah satu siswa kelas VIII, Salman Nur Khairun juga 

mengutarakan bahwa: 

 “Sebelum saya mengikuti kegiatan Gema Takbir, saya selalu 

wudhu dari rumah mbak, karena jika di sekolah pasti antri. 

Saya juga membawa Al-Qur’an dan kopyah. Karena jika 

persiapan sudah lengkap maka harapan saya adalah mendapat 

pahala dari Allah dengan apa yang telah saya lakukan serta 

dipermudah dalam belajar.”
79

 

Hasil wawancara dengan Moch Bima Aditya, salah satu siswa 

kelas IX, mengatakan bahwa: 

“Sebelum saya mengikuti Gema Takbir pastinya saya wudhu 

dulu ya mbak, terus saya juga membawa kopyah.”
80

 

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh di atas, diketahui bahwa 

dalam pelaksanaan shalat dhuha semua pihak telah melakukan 

                                                           
78 Afifah Dwi Aulia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
79 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022. 
80 Moch Bima Aditya, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 24 Maret 2022. 
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berbagai persiapan dengan maksimal. Baik kepala Sekolah, 

koordinator program, guru agama, dan siswa-siswi yang mengikuti 

kegiatan keagamaan. Dengan melakukan persiapan yang matang dan 

maksimal maka pelaksanaan program Gema Takbir berjalan sesuai 

dengan harapan dan tujuan, sehingga visi dan misi SMP 

Muhammadiyah 1 Genteng untuk menciptakan kondisi lingkungan 

belajar Islami, taat beribadah, berprestasi, dan berakhlakul karimah 

dapat terwujud. 

c. Proses Dalam Pelaksanaan Shalat Dhuha 

Hasil observasi dan peneliti juga mengikuti kegiatan tersebut 

secara langsung bahwa proses dalam pelaksanaannya shalat dhuha 

berjamaah yaitu menata tempat dan membersihkannya. Setelah selesai 

shalat mereka bersama-sama berdzikir dan berdo’a kepada Allah yang 

dipimpin oleh imam shalat dhuha.
81

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif, 

selaku kepala sekolah bahwa: 

“Sebelum melaksanakan shalat dhuha kami menyiapkan 

absensi kehadiran siswa, tetapi mengisi absennya di akhir 

kegiatan saat mau memasuki kelas. Absensi ini dilakukan 

untuk memantau siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini dan 

yang tidak mengikuti karena faktor terlambat atau hal yang 

lainnya. Sehingga dapat memudahkan kami untuk 

menindaklanjuti siswa yang tidak mengikuti kegiatan ini dan 

sering terlambat. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari pukul 

06.30-07.00, siswa yang sudah mendapat tugas menata terpal, 

menata mix, dan keperluan lainnya harus datang tepat waktu 

dan tidak terlambat. Untuk pelaksanaan shalat dhuha kami 

                                                           
81 Observasi di SMP Muhammadiyah 1 Genteng, 11 Maret 2022. 
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melaksanakan 2 rakaat. Setelah shalat dhuha ialah dzikir 

terlebih dahulu.”
82

 

 

Selaras dengan Ibu Cucun Widiyana selaku koordinator 

Program Gema Takbir mengungkapkan: 

“Pelaksanaan program Gema Takbir ini diawali dengan Shalat 

Dhuha mbak, jadi siswa sebenarnya dianjurkan untuk wudhu 

dari rumah, agar sampai sekolah mereka sudah siap untuk 

shalat. Tetapi jika mau wudhu di sekolah juga tidak apa-apa 

mbak. Pelaksanaannya di halaman sekolah, karena dulu ketika 

dilaksankan di mushola, tidak semua siswa mengikuti, 

melainkan dijadwal. Sebab musholanya tidak cukup untuk 

semua siswa dan warga sekolah. Jadi agar tetap melaksanakan 

pembiasaan shalat dhuha dulu dijadwal, hari Senin-Selasa 

kelas IX, Rabu-Kamis kelas VII, dan Jumat-Sabtu kelas VII. 

Sedangkan Gema Takbir ini dilaksanakan setiap hari mbak dan 

semua siswa akan mendapat giliran untuk menjadi petugas 

dalam program ini. Setelah melaksanakan shalat dhuha, kami 

berdzikir bersama.”
83

 

 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Muhammadiyah 1 

Genteng, dalam pelaksanaan shalat dhuha yang peneliti lakukan, 

terlihat bahwa shalat dhuha dilaksanakan di halaman sekolah yang 

diikuti oleh semua warga sekolah. Untuk yang menjadi imam adalah 

semua guru yang telah terjadwalkan. Sehingga dalam  hal ini guru 

juga menjadi contoh atau teladan bagi semua siswanya. Kegiatan 

shalat dhuha dilaksanakan mulai dari jam 06.30. Siswa yang telah 

bertugas segera bergegas untuk menata tempat shalat. Sekolah juga 

membuatkan jadwal dimulai dari kelas IX hingga kelas VII.”
84

 

                                                           
82 Abdul Latif, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 03 Maret 2022. 
83 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
84 Observasi di SMP Muhamamdiyah 1 Genteng, 07 Maret 2022. 
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Gambar 4.4 

Pelaksanaan Shalat Dhuha Berjamaah 

 

Hasil wawancara dengan Afifah Dwi Aulia salah satu siswa 

Kelas VII mengatakan bahwa: 

“Pelaksanaan shakat dhuha itu 2 rakaat mbak dan yang 

menjadi imam itu guru yang sudah terjadwalkan.
85

 

 

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti, disimpulkan 

bahwa proses pelaksanaan shalat dhuha dalam meningkatkan akhlak 

siswa di SMP Muhammadiyah 1 Genteng dilakukan secara berjamaah 

dari kelas VII hingga kelas IX tanpa terkecuali. 

d. Akhlak Siswa Sejak Mengikuti Shalat Dhuha 

Untuk mengetahui akhlak siswa setelah rutin melakukan 

pembiasaan shalat dhuha peneliti telah melakukan observasi dan 

wawancara dengan Bapak kepala sekolah, Waka Ismuba, Waka 

Kesiswaan, Koordinator Gema Takbir, Guru PAI dan BP, salah satu 

siswa dari kelas VII, VIII, dan IX serta wali siswa-siswi di SMP 

Muhammadiyah 1 Genteng. 

                                                           
85 Afifah Dwi Aulia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa akhlak siswa yang 

mengikuti kegiatan pembiasaan shalat dhuha lebih baik bila 

dibandingkan dengan sebelum mengikuti kegiatan Gema Takbir. 

1) Akhlak Siswa Kepada Allah 

Hasil pengamatan peneliti bahwa siswa yang mengikuti 

kegiatan Gema Takbir, ibadah kepada Allah semakin lebih serius 

dan siswa tidak bersenda gurau.”
86

 

Wawancara dengan Bapak Abdul Latif, mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya program ini mbak, siswa lebih 

bertanggungjawab, menyadari kewajibannya sebagai umat 

Muslim, seperti shalat lima waktunya, membiasakan shalat 

dhuha membuat mereka semakin dekat dengan Allah, 

karena setiap masalah kita bisa mengadukannya kepada-

Nya. Semua ini dapat terlihat karena siswa mempunyai 

buku panduan ibadah yang didalamnya ada monitoring 

shalat 5 waktu siswa.
87

 

 

Dari wawancara dengan Ibu Cucun Widiyani 

mengungkapkan bahwa: 

“Dari awal diadakannya program ini sampai sekarang jelas 

ada perubahannya mbak, yang dulunya siswa sering tidak 

mengikuti shalat, sekarang rajin dan semangat 

mengikutinya. Ada buku panduan ibadah untuk semua 

siswa dan akan dijadikan juga syarat kenaikan kelas. 

Sehingga dengan begitu siswa akan selalu melaksankan 

shalat.”
88

 

 

Hal tersebut juga dipertegas oleh Ibu Shinta, yang  

mengatakan bahwa: 

“Jadi begini mbak, ketika siswa masih awal mengenal 

program ini jelas mereka tidak tahu dan merasa tidak 

                                                           
86 Observasi di SMP Muhamamdiyah 1 Genteng, 10 Maret 2022. 
87 Abdul Latif, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 03 Maret 2022. 
88 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
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tertarik. Terlebih lagi program ini dilaksanakan mulai dari 

pukul 06.30. Sehingga mungkin ada rasa keterpaksaan dari 

mereka, tapi ya ini kan sudah peraturan dari sekolah mana 

ada yang bisa melanggarnya. Seperti ada pepatah juga yang 

mengatakan rasa nyaman karena sudah terbiasa. Itulah yang 

sekarang siswa sini rasakan. Mereka sangat antusias sekali 

mengikuti kegiatan ini. Bahkan sekarang jika mereka telah 

datang, dan shalat dhuha sudah selesai mereka 

melaksanakan salat sendiri tanpa harus kami tegur terlebih 

dahulu, meskipun masih ada beberapa siswa yang belum 

seperti itu.”
89

 

 

 
Gambar 4.5 

Siswa yang telat melaksanakan shalat sendiri 

 

Hal serupa juga dirasakan oleh siswa kelas VII, Afifah Dwi 

Aulia, mengatakan bahwa: 

“Iya mbak,  dulu di SD saya tidak serutin ini kegiatannya, 

hanya setiap hari jum’at. Ketika saya di sini saya merasakan 

sangat senang dan semangat. Karena ada program Gema 

Takbir ini menjadikan saya lebih rajin, shalatnya tidak 

bolong-bolong dan semangat saya ketika belajar juga 

bertambah. Saya juga mulai membiasakan diri untuk 

memakai jilbab ketika di rumah mbak.” 
90

 

 

Salah satu siswa kelas VIII, Salman Nur Khairun juga 

mengutarakan bahwa: 

“Saya dulu sebenarnya agak terpaksa mengikuti kegiatan ini 

mbak, karena rumah saya yang jauh dan harus berangkat 

                                                           
89 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
90 Afifah Dwi Aulia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
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pagi sekali. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini saya 

merasakan bedanya mbak. Shalat saya lebih khusyuk, hati 

saya juga tenang, dan ketika belajar pun saya dimudahkan 

dalam menerima ilmu dari guru.”
91

 

 

Hasil wawancara dengan Moch Bima Aditya, salah satu 

siswa kelas IX, mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya program ini shalat saya lebih rajin mbak, 

saya juga sudah mulai membiasakan ketika dirumah 

melaksanakan shalat dhuha mbak, meskipun itu hari 

libur.”
92

   

 

Dari wawancara dengan Ibu Wiwit selaku wali siswa dari 

Afifa mengatakan bahwa: 

“Sejak anak saya mengikuti program yang ada di 

sekolahnya, dia tambah baik perilakunya, dalam ibadahnya 

juga mbak. Karena di sekolah waktu SD dulu tidak ada 

kegiatan yang seperti ini jadi saya sangat bangga dan 

mendukung atas adanya kegiatan ini mbak.”
93

 

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa, meningkatkan akhlak siswa dengan pelaksanaan shalat 

dhuha secara rutin telah menumbuhkan kesadaran siswa-siswi 

dalam menjalankan ajaran agama Islam. Siswa yang dulu masih 

lalai dan belum menyadari kewajibannya sebagai seorang Muslim 

kini telah menjadi pribadi yang yang lebih baik lagi dan 

menjalankan perintah agama. 

2) Akhlak Siswa Kepada Sesama 

Selain berakhlak kepada Allah Swt. siswa juga memiliki 

akhlak kepada sesama. Berdasarkan hasil observasi peneliti, 

                                                           
91 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022 
92 Moch Bima Aditya, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 24 Maret 2022. 
93 Wiwit, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 26 Maret 2022. 



73 

   

  

 

dengan adanya shalat dhuha dalam meningkatkan akhlak, siswa 

akan tampak lebih menghormati dan sopan santun kepada guru, 

tidak membeda-bedakan teman, serta saling tolong menolong jika 

ada yang membutuhkan bantuan.
94

 

Hasil wawancara dengan Waka Ismuba, Ibu Shinta 

mengungkapkan bahwa: 

“Dengan adanya program Gema Takbir, akhlak siswa-siswi 

di SMP Muhammadiyah 1 Genteng semakin hari-semakin 

lebih baik meskipun belum bisa dikatakan 100%. Siswa 

semakin memiliki kepedulian yang tinggi, rasa 

persaudaraan juga semakin kuat, saling menghargai sesama 

teman. Mereka juga menghormati kami sebagai orang tua 

mereka ketika di sekolah. Namun ya itu tadi mbak, 

namanya usia masih remaja, rasa ego, emosi, masih belum 

bisa mengendalikan semua, jadi kami dan semua guru akan 

memberi arahan dan bimbingan demi terciptanya generasi-

generasi yang berkualitas dan berkakhlak mulia.”
95

 

 

Wawancara dengan Guru PAI, Ibu Inda Riyani juga 

mengatakan bahwa: 

“Namanya siswa SMP ya mbak, masih labil dan perlu 

bimbingan. Tapi saya sangat senang dengan perilaku anak-

anak semenjak ada Gema Takbir ini. Dulunya siswa banyak 

yang berkata kurang sopan atau misuh itu mbak, sekarang 

jika saya melihat siswa yang seperti itu, tanpa saya atau 

guru lain tegur mereka langsung menutup mulutnya dan 

membaca istighfar. Serta mereka meminta maaf kepada 

guru yang telah melihatnya berkata kurang sopan. Dari situ 

kami selaku guru harus dengan sabar dan telaten untuk 

membimbing dan mengarahkan siswa kepada hal 

kebaikan.”
96

 

 

 

                                                           
94 Observasi di SMP Muhamamdiyah 1 Genteng, 16 Maret 2022. 
95 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022 
96 Inda Riyani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
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Salah satu siswa kelas VIII, Salman Nur Khairun juga 

mengutarakan bahwa: 

“Dulu kepedulian saya terhadap teman kurang mbak, tapi 

setelah mengikuti kegiatan ini, saya lebih sering bertemu 

dengan mereka, rasa persaudaraan juga sudah terjalin erat. 

Shalat 5 waktu saya juga sudah tidak bolong-bolong lagi 

seperti dulu.
97

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Erna wali siswa 

dari Salman Nur Khairun: 

“Salman sejak sekolah di SMP Muhamadiyah 1 Genteng 

perilakunya jadi lebih baik mbak. Karena disana ada 

kegiatan yang sangat pagi dilaksanakan, yaitu shalat dhuha. 

Anak saya jika disuruh untuk solat masih suka molor, tapi 

dengan adanya shalat dhuha yang rutin dilakukan, anak saya 

banyak mengalami perubahan yaitu shalat wajibnya lebih 

rajin dan tidak molor. Saya sangat bangga sekali, karena 

saya juga takut sama pergaulan dia diluar sana mbak, 

melihat banyaknya anak sekarang sikap dan akhlaknya 

sangat memprihatinkan.
98

 

 

Hasil wawancara dengan Moch Bima Aditya, salah satu siswa 

kelas IX, mengatakan bahwa: 

“Saya selalu mengikuti kegiatan Gema Takbir mbak, karena 

dari kegiatan ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Dulunya 

saya yang tidka tau sekarang menjadi tau, seperti sifat yang 

harus dimiliki oleh setiap seorang muslim yaitu berbuat 

baik dengan sesama.”
99

 

 

Dijelaskan oleh Ibu Maesaroh, ibu dari Moch Bima Aditya, 

mengatakan bahwa: 

“Bima ini banyak perubahan mbak semenjak mengikut 

kegiatan agama yang ada di SMP Muhammadiyah 1 

Genteng. Bima ini anak yang keras kepala mbak, kalau 

setiap dibilangin suka ngeyelan, hari demi hari ternyata 

                                                           
97 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022. 
98 Erna, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 28 Maret 2022. 
99 Moch Bima Aditya, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 24 Maret 2022. 
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sikap dia bisa berubah, meskipun masih ada ngeyelnya, tapi 

tidak sekeras kepala dulu. Perilakunya juga sudah amat 

sangat baik dibandingkan dahulu mbak.”
100

 

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti diketahui 

bahwa, kegiatan shalat dhuha di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng ini besar pengaruhnya dalam 

meningkatkan akhlak siswa, karena dalam program ini merangkul 

semua aspek kehidupan, siswa yang dulu ilmu pengetahuan ilmu 

agamanya kurang, sekarang semakin bertambah. Mereka tidak 

hanya mengetahui ilmu tersebut tetapi juga menerapkan dan 

menunjukkan sikap yang berakhlakul karimah dalam kehidupan 

sehari-hari mereka baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. 

3) Akhlak Siswa di Sekolah 

Selain berakhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, 

akhlak kepada lingkungan juga perlu, yang peneliti bahas kali ini 

adalah lingkungan sekolah. Berdasarka hasil wawancara dengan 

Guru PAI, ibu Inda Riyani mengatakan bahwa: 

“Terkait akhlak siswa tentunya berbeda-beda ya mbak. 

Untuk akhlak siswa selama di sekolah sudah baik, dan 

sedikit ada masih kurang. Tapi dengan adanya shalat dhuha 

sangat membantu meningkatkan akhlak siswa mbak. Kami 

mengetahui itu juga dari wali siswa yang sering bilang 

bahwa anaknya di rumah banyak sekali perubahan.”
101

 

 

                                                           
100 Maesaroh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 30 Maret 2022. 
101 Inda Riyani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
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Hasil wawancara dengan Ibu Cucun selaku Waka 

Kurikulum dan koordinator Gema Takbir juga mengungkapkan 

bahwa: 

“Dalam kesehariannya akhlak siswa SMP Muhammadiyah 

1 Genteng sudah dikatakan baik mbak. Terlihat perubahan 

mereka dari awal masuk hingga sekarang. Akhlak kepada 

Allah, kepada sesama, dan juga kepada lingkungan. Selama 

di sekolah siswa juga menjaga kebersihan, kenyamanan 

kelas dan lingkungan sekolah sekitar. Siswa sudah terbiasa 

menggunakan air secukupnya, dan membsersihkan tempat 

yang digunakan shalat dengan rapi.”
102

 

 

Hal tersebut juga dipertegas oleh waka kesiswaan Bapak 

Ahmad Ika Mustafa, bahwa: 

“Untuk akhlak siswa sekarang sudah jauh cukup baik 

daripada dulu mbak. Karena dulu banyak siswa yang bolos 

saat jam pelajaran, keluar kelas ketika belum waktunya, dan 

sering nongkrong di kantin. Mereka sekarang lebih mudah 

dikendalikan karena sudah terbiasa dengan kegiatan Gema 

Takbir, yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai 

keagamaan yang di dalamnya terdapat shalat dhuha.”
103

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh diketahui bahwa, 

akhak siswa sejak mengikuti shalat siswa-siswi memiliki kesadaran 

sikap dan perilaku yang baik, contohnya shalatnya sudah tidak 

bolong-bolong. Mereka juga semakin bertanggung jawab dengan 

kewajiban mereka, bisa mengendalikan diri dari hal yang kurang 

baik. Dari hal ini maka kegiatan pembiasaan dalam meningkatkan 

akhlak siswa sangat banyak membawa perubahan kepada siswa. 

                                                           
102 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
103 Ahmad Ika Mustafa, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 15 Maret 2022. 
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2. Pelaksanaan Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa Sehari-Hari Dan 

Kultum Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

a. Latar Belakang Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa Sehari-Hari Dan 

Kultum 

Pelaksanaan kegiatan pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-

hari dan kultum pastilah ada yang melatar belakanginya. Berdasarkan 

hal tersebut kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Bapak Abdul Latif, S. H., M. Pd. I., 

mengungkapkan bahwa: 

“Dalam program Gema Takbir setelah shalat dhuha yaitu 

pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum. Latar 

belakang dari kegiatan ini yaitu karena selain mencetak 

generasi yang bertakwa, sekolah juga ingin mencetak generasi 

yang berprestasi dan ramah. Sehingga siswa akan terbiasa 

mengikuti ini lama-kelamaan bakat dan minat mereka akan 

terlihat. Serta perilakunya pasti akan mengalami perubahan ke 

arah yang lebih baik juga mbak.”
104

 

 

Sedangkan wawancara dengan Waka Ismuba sekaligus Guru 

PAI kelas VIII dan IX, Ibu Shinta Ayu Kiranasari, M. Pd. I., beliau 

mengatakan: 

“Setelah shalat dhuha siswa membaca Al-Qur’an, hadis, doa 

sehari-hari dan kultum. Karena selain kita mencerdaskan 

spiritual siswa kami juga mencerdaskan intelektual, serta 

emosi siswa mbak.”
105

 

                                                           
104 Abdul Latif, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 03 Maret 2022. 
105 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
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Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Cucun Widiyana, 

S. Pd., selaku Waka Kurikulum sekaligus Koordiantor Program Gema 

Takbir: 

“Gema Takbir ini adalah gerakan bersama, bertakwa, 

berprestasi dan ramah. Gerakan bersama bertawa yang 

dimaksudkan ialah shalat dhuha, sedangkan berprestasi dan 

ramah ini kami wujudkan melalui kegiatan pembacaan Al-

Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum. Sehingga selain 

mereka berprestasi dibidang akademik mereka juga berprestasi 

dibidang non akademik.”
106

 

 

Berdasarkan data di atas pembiasaan yang dilakukan di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng, selain 

bertujuan untuk mencerdaskan spiritual, juga bertujuan untuk 

mencerdaskan intelektual dan emosi siswa. Di mana intelektual 

berkembang ketika siswa membaca Al-Qur’an dan hadis, sedangkan 

emosi berkembang ketika mereka meyampaikan kultum. Siswa lebih 

mengembangkan bakat dan minat mereka melalui program ini. Karena 

siswa dapat mengasah kemampuan mereka juga serta 

mengembangkan prestasi dibidang non akademik. 

b. Persiapan Dalam Pelaksanaan Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa 

Sehari-Hari Dan Kultum 

Berdasarkan hasil obervasi yang peneliti lakukan untuk 

persiapan yang dilakukan yaitu mulai dari guru PAI, koordinator 

program Gema Takbir dan Waka Ismuba melakukan kerjasama untuk 

membimbing siswa yang belum bisa atau lancar membaca Al-Qur’an. 

                                                           
106 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
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Bimbingan ini dilaksankan pada hari Sabtu setelah pulang sekolah di 

ruang kelas VIII A. Untuk hadis dan doa sehari-hari juga dibimbing 

agar ketika tampil di depan mereka tidak nervous dan berjalan dengan 

lancar. Sedangkan untuk kultum mereka belajar sendiri yang 

materinya tentang kehidupan sehari-hari.
107

 

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Inda Riyani mengungkapkan 

bahwa: 

“Siswa yang sudah terjadwal menjadi petugas, kami bimbing 

mbak, dari mengajinya dan cara menyampaikannya di depan 

semua warga sekolah. Karena siswa di sini ada yang belum 

bisa membaca Al-Qur’an., sehingga bimbingan dan arahan 

kami lakukan.”
108

 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Waka Ismuba, Ibu Shinta 

yang mengatakan bahwa: 

“Persiapannya yaitu siswa kami tanyai dulu sudah bisa atau 

lancar apa belum, jika sudah mereka bisa belajar di rumah. 

Sedangkan jika belum kami akan membimbing mereka agar 

bisa dan lancar mbak. Bimbingan itu kami lakukan hari Sabtu 

setelah pulang sekolah di kelas VIII A.”
109

 

 

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Koordinator Program 

Gema Takbir, Ibu Cucun bahwa: 

“Persiapannya meliputi bimbingan dari kami, karena siswa di 

sini masih ada yang belum bisa membaca Al-Qur’an. Sehingga 

sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami untuk 

membimbing mereka mbak.”
110

 

 

 

                                                           
107 Observasi di SMP Muhamamdiyah 1 Genteng, 12 Maret 2022. 
108 Inda Riyani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
109 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
110 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
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Gambar 4.6 

Bimbingan Al-Qur’an Kepada Siswa 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Afifah Dwi Aulia salah 

satu siswa Kelas VII: 

“Persiapan yang saya dan teman-teman lakukan yaitu 

membawa Al-Qur’an dan mempelajari surah yang akan saya 

baca di depan mbak, kemudian mempersiapkan teks kultum. 

Teman saya ada yang belum lancar membaca Al-qur’an mbak, 

jadi mereka juga mendapat bimbingan dari guru.”
111

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan 

bahwa semua pihak telah melakukan berbagai persiapan dengan 

maksimal. Baik kepala Sekolah, koordinator program, guru agama, 

dan siswa-siswi yang mengikuti kegiatan keagamaan. Dengan 

melakukan persiapan yang matang dan maksimal maka akan berjalan 

sesuai dengan harapan dan tujuan, sehingga visi dan misi SMP 

Muhammadiyah 1 Genteng untuk menciptakan kondisi lingkungan 

belajar Islami, taat beribadah, berprestasi, dan berakhlakul karimah 

dapat terwujud. 

 

 

                                                           
111 Afifah Dwi Aulia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 



81 

   

  

 

c. Proses Dalam Pelaksanaan Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa Sehari-

Hari Dan Kultum 

Hasil observasi dan peneliti juga mengikuti kegiatan tersebut 

secara langsung bahwa setelah selesai shalat dhuha yaitu membaca 

Al-Qur’an beserta terjemahnya. Namun untuk membaca hadis dan 

membaca doa sehari-hari dilaksanakan ketika semua kelas sudah 

mendapat jadwal membaca Al-Qur’an. Terakhir dari kegiatan ini 

adalah kultum dari siswa. Program ini juga ada absensinya yang 

dilakukan oleh ketua kelas diakhir kegiatan. 

 
Gambar 4.7 

Pelaksanaan Mengaji Al-Qur’an Bersama 

 

 
Gambar 4.8 

Pelaksanaan Kultum Siswa 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Shinta, selaku Waka 

Ismuba, mengatakan bahwa: 

“Setelah shalat dhuha yaitu dzikir dan doa bersama yang 

dipimpin oleh imam shalat dhuha. Setelah itu membaca Al-

Qur’an. Jadi setelah semua kelas kebagian membaca Al-

Qur’an, selanjutnya bergantian dengan membaca hadis, setelah 

semua kelas juga sudah kebagian membaca hadis, baru kita ke 

yang selanjutnya yaitu doa sehari-hari. Untuk membaca Al-

Qur’an, hadis, dan doa sehari-hari ini beserta terjemahnya 

juga.Terakhir yaitu kultum dari siswa.”
112

 

 

Selaras dengan Ibu Cucun Widiyana selaku koordinator 

Program Gema Takbir mengungkapkan: 

“Pelaksanaannya mulai dari membaca Al-Qur’an terlebih 

dahulu beserta terjemahnya yang dimulai dari juz 30 ke depan 

dan diawali oleh petugas kelas IX mbak, karena selain siswa 

membaca tetapi juga bisa meresapi makna yang terkandung 

dalam bacaan tersebut. Jika semua siswa sudah mendapatkan 

jadwal untuk membaca Al-Qur’an maka lanjut untuk membaca 

hadis dan doa sehari-hari. Sedangkan kultum itu juga 

dilakukan setiap hari mbak.”
113

 

Penjabaran tersebut juga diperkuat oleh Ibu Inda Riyani, beliau 

menegaskan bahwa: 

“Untuk pembacaan Al-Qur’an, hadis dan doa sehari-hari 

dilaksanakan secara bergantian dan terjadwal. Sedangkan 

kultum itu sendiri dilakulan setiap hari juga. Metode yang 

digunakan untuk pembacaan Al-Qur’an menggunakan irama 

hijaz mbak. Kegiatan ini juga mengedepankan mental serta 

kreatifnya siswa, yang mana ada kultum di dalamnya.”
114

 

 

Salah satu siswa kelas VIII, Salman Nur Khairun juga 

mengutarakan bahwa: 

“Proses dari pelaksanaannya yaitu bergiliran mbak, setiap 

kelas dan siswa kan mendapat tugas tersebut berdasarkan 

jadwal yang telah ada. Di mana siswa yang bertugas menjadi 

                                                           
112 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
113 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
114 Inda Riyani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
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pembaca Al-Qur’an, hadis, dan doa sehari-hari menjadi 

komando di depan yang diikuti oleh semua siswa.”
115

 

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti, disimpulkan 

bahwa proses pelaksanaan pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-

hari dan kultum dalam meningkatkan akhlak siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Genteng pelaksanaannya secara bergiliran dari 

kelas ke kelas. Dimulai dari kelas IX ke kelas VII, yang mana surah 

yang dibaca mulai dari Juz 30 hingga sampai khatam. Selanjutnya 

setiap siswa yang bertugas membacakan 5 hadis dan 5 doa sehari-hari 

beserta terjemahnya. Terakhir ialah kultum dari siswa yang meliputi 

materi dari kehidupan sehari-hari agar siswa bisa mengambil manfaat 

dan hikmahnya. 

d. Akhlak Siswa Sejak Mengikuti Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa 

Sehari-Hari Dan Kultum 

Untuk mengetahui akhlak siswa setelah rutin melakukan 

pembiasaan yang di dalamnya terdapat pembacaan Al-Qur’an, hadis, 

dan doa sehari-hari serta kultum dari siswa, peneliti telah melakukan 

observasi dan wawancara dengan Bapak kepala sekolah, Waka 

Ismuba, Waka Kesiswaan, Koordinator Gema Takbir, Guru PAI dan 

BP, salah satu siswa dari kelas VII, VIII, dan IX serta wali siswa-siswi 

di SMP Muhammadiyah 1 Genteng. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa akhlak siswa yang 

mengikuti kegiatan pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan 

                                                           
115 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022. 
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kultum lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum mengikuti 

kegiatan Gema Takbir. 

1) Akhlak Siswa Kepada Allah 

Hasil pengamatan peneliti bahwa siswa yang mengikuti 

kegiatan ini, ibadah kepada Allah semakin lebih serius dan siswa 

tidak bersenda gurau, ditambah lagi dengan kegiatan membaca Al-

Qur’an, hadis, do’a sehari-hari serta kultum dari siswa.
116

 

Wawancara dengan Bapak Abdul Latif, mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya program ini mbak, siswa lebih 

bertanggungjawab, menyadari kewajibannya sebagai umat 

Muslim. Pembacaan Al-Qur’an, hadis, dan doa sehari-hari 

juga akan membiasakan siswa dekat dengan Allah. Siswa 

yang terbiasa membaca Al-Qur’an beserta terjemahnya 

akan mengetahui betapa besar karunia Allah kepada 

umatnya. Semua ini dapat terlihat karena siswa mempunyai 

buku panduan ibadah yang didalamnya lengkap dengan 

hadis, dan doa sehari-hari yang wajib mereka pelajari 

bahkan hafalkan serta diamalkan dalam kehidupan.”
117

 

 

Hal tersebut juga dipertegas oleh Ibu Shinta, yang  

mengatakan bahwa: 

“Kegiatan ini menjadikan siswa semakin dekat Allah, 

dengan membaca Al-Qur’an hati mereka akan merasa 

aman, tenang dan damai. Terlebih lagi juga didukung oleh 

hadis yang di dalamnya ada tentang perilaku yang baik dan 

tidak baik.”
118

 

 

Salah satu siswa kelas VIII, Salman Nur Khairun juga 

mengutarakan bahwa: 

“Saya dulu sebenarnya agak terpaksa mengikuti kegiatan ini 

mbak, karena rumah saya yang jauh dan harus berangkat 

                                                           
116 Observasi di SMP Muhamamdiyah 1 Genteng, 10 Maret 2022. 
117 Abdul Latif, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 03 Maret 2022. 
118 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
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pagi sekali. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini saya 

merasakan bedanya mbak. Bacaan Al-Qur’an saya yang 

dulunya belum sesuai dengan tajwid, sedikit banyak 

sekarang saya sudah memahaminya, saya juga lebih 

khusyuk, hati saya juga tenang, dan ketika belajar pun saya 

dimudahkan dalam menerima ilmu dari guru.”
119

 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Erna wali siswa 

dari Salman Nur Khairun: 

“Anak saya semakin hari semakin taat dalam beribadah 

mbak, sering membaca Al-Qur’an tanpa saya suruh.”
120

 

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa, melalui kegiatan keagamaan ini telah menumbuhkan 

kesadaran siswa-siswi dalam menjalankan ajaran agama Islam. 

Siswa yang dulu masih lalai dan belum menyadari kewajibannya 

sebagai seorang Muslim kini telah menjadi pribadi yang yang lebih 

baik lagi dan menjalankan perintah agama. 

2) Akhlak Siswa Kepada Sesama 

Selain berakhlak kepada Allah Swt. siswa juga memiliki 

akhlak kepada sesama. Berdasarkan hasil observasi peneliti, 

dengan adanya program keagamaan ini dalam meningkatkan 

akhlak, siswa akan tampak lebih menghormati dan sopan santun 

kepada guru, tidak membeda-bedakan teman, serta saling tolong 

menolong jika ada yang membutuhkan bantuan.
121

 

                                                           
119 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022 
120 Erna, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 28 Maret 2022. 
121 Observasi di SMP Muhamamdiyah 1 Genteng, 16 Maret 2022. 
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Hasil wawancara dengan Waka Ismuba, Ibu Shinta 

mengungkapkan bahwa: 

“Dengan adanya program Gema Takbir, akhlak siswa-siswi 

di SMP Muhammadiyah 1 Genteng semakin hari-semakin 

lebih baik meskipun belum bisa dikatakan 100%. Siswa 

semakin memiliki kepedulian yang tinggi, rasa 

persaudaraan juga semakin kuat, saling menghargai sesama 

teman. Mereka juga menghormati kami sebagai orang tua 

mereka ketika di sekolah. Namun ya itu tadi mbak, 

namanya usia masih remaja, rasa ego, emosi, masih belum 

bisa mengendalikan semua, jadi kami dan semua guru akan 

memberi arahan dan bimbingan demi terciptanya generasi-

generasi yang berkualitas dan berkakhlak mulia.”
122

 

 

Wawancara dengan Guru PAI, bu Inda Riyani juga 

mengatakan bahwa: 

“Namanya siswa SMP ya mbak, masih labil dan perlu 

bimbingan. Tapi saya sangat senang dengan perilaku anak-

anak semenjak ada Gema Takbir ini. Dulunya siswa banyak 

yang berkata kurang sopan atau misuh itu mbak, sekarang 

jika saya melihat siswa yang seperti itu, tanpa saya atau 

guru lain tegur mereka langsung menutup mulutnya dan 

membaca istighfar. Serta mereka meminta maaf kepada 

guru yang telah melihatnya berkata kurang sopan. Dari situ 

kami selaku guru harus dengan sabar dan telaten untuk 

membimbing dan mengarahkan siswa kepada hal 

kebaikan.”
123

 

 

Hasil wawancara dengan Moch Bima Aditya, salah satu siswa 

kelas IX, mengatakan bahwa: 

“Saya selalu mengikuti kegiatan Gema Takbir mbak, karena 

dari kegiatan ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Dulunya 

saya yang tidka tau sekarang menjadi tau, seperti sifat yang 

harus dimiliki oleh setiap seorang muslim yaitu berbuat 

baik dengan sesama.”
124

 

 

                                                           
122 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022 
123 Inda Riyani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
124 Moch Bima Aditya, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 24 Maret 2022. 
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Dijelaskan oleh Ibu Maesaroh, ibu dari Moch Bima Aditya, 

mengatakan bahwa: 

“Bima ini banyak perubahan mbak semenjak mengikut 

kegiatan agama yang ada di SMP Muhammadiyah 1 

Genteng. Bima ini anak yang keras kepala mbak, kalau 

setiap dibilangin suka ngeyelan, hari demi hari ternyata 

sikap dia bisa berubah, meskipun masih ada ngeyelnya, tapi 

tidak sekeras kepala dulu. Perilakunya juga sudah amat 

sangat baik dibandingkan dahulu mbak.”
125

 

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti diketahui 

bahwa, kegiatan pembacaan Al-Qur’an, hadis, do’a sehari-hari dan 

kultum di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng  

ini besar pengaruhnya dalam meningkatkan akhlak siswa, karena 

dalam program ini merangkul semua aspek kehidupan, siswa yang 

dulu ilmu pengetahuan ilmu agamanya kurang, sekarang semakin 

bertambah. Mereka tidak hanya mengetahui ilmu tersebut tetapi 

juga menerapkan dan menunjukkan sikap yang berakhlakul 

karimah dalam kehidupan sehari-hari mereka baik di sekolah, di 

rumah, dan di masyarakat. 

3) Akhlak Siswa di Sekolah 

Selain berakhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, 

akhlak kepada lingkungan juga perlu. Yang peneliti bahas kali ini 

adalah lingkungan sekolah. Berdasarka hasil wawancara dengan 

Guru PAI, ibu Inda Riyani mengatakan bahwa: 

“Terkait akhlak siswa tentunya berbeda-beda ya mbak. 

Untuk akhlak siswa selama di sekolah sudah baik, dan 

                                                           
125 Maesaroh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 30 Maret 2022. 
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sedikit ada masih kurang. Tapi dengan adanya program 

Gema Takbir in sangat membantu meningkatkan akhlak 

siswa mbak. Kami mengetahui itu juga dari wali siswa yang 

sering bilang bahwa anaknya di rumah banyak sekali 

perubahan.”
126

 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Cucun selaku Waka 

Kurikulum dan koordinator Gema Takbir juga mengungkapkan 

bahwa: 

“Dalam kesehariannya akhlak siswa SMP Muhammadiyah 

1 Genteng sudah dikatakan baik mbak. Terlihat perubahan 

mereka dari awal masuk hingga sekarang. Akhlak kepada 

Allah, kepada sesama, dan juga kepada lingkungan. Selama 

di sekolah siswa juga menjaga kebersihan, kenyamanan 

kelas dan lingkungan sekolah sekitar. Dari yang awalnya 

suka membuang sampah sembarangan sekarang sudah 

terbiasa membuang sampah di tempat sampah. Terus juga 

sudah terbiasa merawat tanaman yang ada di depan kelas 

mereka, seperti menyiraminya.”
127

 

 

Salah satu siswa kelas VIII, Salman Nur Khairun juga 

mengutarakan bahwa: 

“Saya juga di rumah sering membantu orang tua, yang 

awalnya saya dulu ketika disuruh membantu ibu bersih-

bersih rumah jarang mau, sekarang saya rajin 

membantunya. Karena saya juga pernah membaca hadis 

dibuku panduan ibadah dan mendengar kultum dari siswa 

tentang orang tua, saya baru sadar bahwa ridhanya Allah itu 

ada di ridhanya orang tua.”
128

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh diketahui bahwa, 

akhak siswa sejak mengikuti kegiatan ini memiliki kesadaran sikap 

dan perilaku yang baik, contohnya jika lewat di depan orang yang 

lebih tua mereka membungkukkan badan, atau bilang permisi, 

                                                           
126 Inda Riyani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
127 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
128 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022. 
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selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kelas serta 

saling menghormati dan menghargai kepada guru dan teman 

sebaya. Mereka juga semakin bertanggung jawab dengan 

kewajiban mereka, bisa mengendalikan diri dari hal yang kurang 

baik. Dari hal ini maka kegiatan pembiasaan dalam meningkatkan 

akhlak siswa sangat banyak membawa perubahan kepada siswa. 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Shalat Dhuha, 

Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa Sehari-Hari Dan Kultum Dalam 

Meningkatkan Akhlak Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Genteng. 

Pelaksanaan Program Gema Takbir adalah sebagai upaya dalam 

meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng dengan menerapkan nilai-nilai kegamaan. 

Akhlak juga perlu dibina, pembinaan ini merupakan tugas semua pihak, 

baik dalam diri pribadi, pihak sekolah, dan lingkungan masyarakat yang 

berada disekitarnya. 

a. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Shalat Dhuha 

Pelaksanaan Gema Takbir yang di dalamya terdapat shalat 

dhuha tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor pendukung diantaranya, semangat siswa, kesadaran diri, 

dukungan dari orang tua siswa dan semua pihak sekolah, dilaksanakan 

pada waktu pagi, dilaksanakan secara berjamaah, lebih tenang ketika 

pelaksanaanya, buku ibadah siswa, dan ukhuwah Islahmiyah lebih 

terjalin. 
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Seperti yang dikatakan oleh Ibu Cucun selaku Koordinator 

Program Gema Takbir: 

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan Gema Takbir dalam 

meningkatkan akhlak siswa ialah  waktu pelaksanaannya yang 

dilakukan masih pagi, sehingga siswa lebih tenang dan masih 

fresh untuk melakukan shalat dhuha berjamaah mbak. Karena 

akan terjalin kebersamaan antar siswa melalui ukhuwah 

Islamiyah. Terlebih lagi yang paling penting itu dari dalam diri 

mbak, ya seperti semangatnya siswa dan kesadaran serta 

tanggungjawab siswa.”
129

 

Hal tersebut juga ditututkan oleh Afifa Dwi Aulia salah satu 

siswa Kelas VII: 

“Faktor pendukung hari kegiatan ini adalah, kekompakan dari 

semua warga sekolah. Jika tidak kompak maka tidak akan 

terlaksana dengan baik mbak.”
130

 

 

Salah satu siswa kelas VIII, Salman Nur Khairun juga 

mengutarakan bahwa: 

“Kegiatan ini bagi saya sangat menyenangkan mbak, jadi 

menambah semangat saya juga ketika belajar.”
131

 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa, faktor pendukung 

dalam pelaksanaannya dalam meningkatkan akhlak siswa adalah 

waktu pelaksanannya yang masih pagi sehingga suasana masih tenang 

dan fresh, kekompakan semua pihak serta kesadaran dan 

tanggungjawab juga menjadi faktor pendukung juga dalam kegiatan 

ini. 

                                                           
129 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
130 Afifah Dwi Aulia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
131 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022. 
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Sedangkan faktor penghambat juga berasal dari kesadaran 

siswa itu sendiri, kemudian cuaca yang tidak menentu karena 

pelaksanaannya di halaman sekolah serta pengaruh dari teman. 

Seperti yang diungkapkan oleh Waka Kesiswaan, Bapak 

Ahmad Ika Mustafa, S. Pd., Gr., bahwa: 

“Faktor penghambatnya itu biasanya dari siswa yang 

terlambat, bolos, sehingga mereka tidak mengikuti kegiaatan 

Gema Takbir. Setelah ditelusuri memang siswa ini kurang 

pengarahan dan bimbingan sehingga sering terlambat dan 

bolos.”
132

 

 

Salah satu siswa kelas IX, Moch Bima Aditya mengungkapkan 

bahwa: 

“Faktor eksternal yang sering saya rasakan yaitu ketika hujan 

mbak, karena rumah saya juga tidak dekat banget sama sekolah 

sehingga kemungkinan besar siswa yang sudah datang juga 

sedikit.”
133

 

Hasil wawancara dengan Salman Nur Khairun salah satu siswa 

kelas VIII mengatkan bahwa: 

“Faktor yang menghambat saya biasanya terpengaruh sama 

teman mbak, saya juga pernah bangun kesiangan sehingga 

datangnya terlambat dan kadang juga masih membantu orang 

tua di rumah membuat saya agak kesiangan juga 

berangkatnya.”
134

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Waka Ismuba sekliagus Guru 

PAI, Ibu Shinta: 

“Faktor dari dalam diri siswa itu terkadang ditemukannya 

siswa yang tidak jujur. Berpura-pura haid sehingga tidak 

mengikuti shalat dhuha. Ada juga siswa yang datangnya 

terlambat. Semua ini juga akan mengganggu kelancaran dalam 

pelaksanaan Gema Takbir. Ada juga siswa yang telat itu 

                                                           
132 Ahmad Ika Mustafa, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 15 Maret 2022. 
133 Moch Bima Aditya, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 24 Maret 2022. 
134 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022. 
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karena melihat guru A telat tidak apa-apa, kenapa saya di 

marahin? Nah itu tadi mbak, terkadang guru kan telat ada 

urusan dan sudah izin ke atasan, mereka tidak tahu akan hal 

itu. Karena guru juga menjadi teladan bagi siswanya, jadi guru 

yang datangnya telat juga harus melaksanakan shalat dhuha 

sendiri.”
135

 

 

Hasil wawancara juga diungkapkan oleh Afifah Dwi Aulia 

salah satu siswa Kelas VII: 

“Terkadang saya ada rasa bosan dan jenuh mengikuti kegiatan 

ini mbak. Teman-teman kadang juga merasakannya. Sehingga 

ada yang sengaja terlambat. Ada teman saya yang sering 

mengaku masih haid padahal sudah waktunya mandi wajib. 

Ada juga yang sengaja tidak masuk atau terlambat karena 

mendapat jadwal membaca Al-Qur’an dan kultum mbak. 

Padahal sebelum terjadwalkan sudah dibimbing oleh guru 

PAI.”
136

 

 

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan shalat dhuha dalam meningkatkan akhlak siswa 

ada faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung dari 

program ini adalah semangat dari siswa dan waktu yang masih pagi 

sehingga lebih efektif sehingga mudah melaksanakan serta 

kekompakan dari semua pihak dalam melaksanakan program Gema 

Takbir. Sedangkan faktor penghambat ada dua yaitu internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa itu sendiri. Faktor eksternal adalah faktor dari luar atau 

lingkungan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program 

Gema Takbir seperti kurangnya kesadaran dari siswa, cuaca yang 

                                                           
135 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
136 Afifah Dwi Aulia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
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tidak menentu, karena kegiatan ini dilaksanakan di halaman sekolah 

serta pengaruh dari teman.  

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam menindak 

lanjuti dan mengatasi hambatan, kepala sekolah dan seluruh guru 

bekerja sama dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program Gema 

Takbir dalam meningkatkan akhlak siswa.
137

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah, Bapak Abdul Latif 

mengatakan bahwa: 

“Dalam mengatasi hambatan dari program ini yang meliputi 

siswa sering terlambat, atau yang lainnya kami membuat 

sanksi diantaranya, siswa yang telat harus shalat sendiri 

dihalaman sekolah, siswa yang tidak mengikuti membaca Al-

Qur’an, hadis, dan kultum harus mencatat surah yang dibaca 

dan materi kultum. Kemudian dikumpulkan ke guru piket yang 

bertugas atau ke Waka Ismuba. Namun ada sanksi yang tegas 

untuk siswa yang memang malas mengikuti kegiatan ini yaitu 

berupa lisan, tertulis dan pemanggilan orang tua”
138

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Shinta 

selaku Waka Ismuba mengungkapkan bahwa: 

“Dalam mengatasi hambatan seperti siswi yang pura-pura haid, 

kami bekerja sama dengan guru PAI dan juga UKS agar 

mereka yang sering mengaku haid terbukti berbohong atau 

tidak.”
139

 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Cucun Widiyana 

selaku koordinator Gema Takbir: 

“Ketika ada siswa yang terlambat, malas, dan bolos mengikuti 

kegiatan ini kami akan menindak lanjuti mbak, ya seperti 

memberikan arah dan bimbingan. Karena siswa di sini ada 

yang pura-pura haid, terlambat agar tidak mengikuti Gema 

                                                           
137 Observasi di SMP Muhamamdiyah 1 Genteng, 17 Maret 2022. 
138 Abdul Latif, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 03 Maret 2022. 
139 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
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Takbir. Terlebih lagi jika yang terlambat ialah siswa yang 

sudah terjadwal mendapat tugas dalam Gema Takbir. Jadi 

kami selalu membantu mereka terlebih dahulu untuk 

mempersiapkan semuanya.
140

 

 

Dari berbagai wawancara di atas dapat diketahui bahwa, dalam 

menangani hambatan atau solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah 

adalah bekerja sama dengan semua pihak yang terkait seperti guru, 

karyawan dan staff dalam menindak lanjuti hambatan tersebut serta 

membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa. 

b. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, 

Doa Sehari-Hari Dan Kultum 

Pelaksanaan Gema Takbir yang di dalamya terdapat 

pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum tentu tidak 

terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung 

diantaranya, semangat siswa, kesadaran diri, dukungan dari orang tua 

siswa, adanya buku pedoman ibadah, dan bimbingan dari pihak 

sekolah. 

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Cucun selaku Koordinator 

Program Gema Takbir: 

“Dalam hal ini semua guru mendukung mbak, terlebih lagi 

orang tua juga mendukung, karena dengan adanya pembiasaan 

seperti ini anak mereka menjadi taat beribadah, pandai 

mengaji, hormat dan santun kepada orang tua.”
141

 

 

Hal tersebut juga ditututkan oleh Ibu Shinta, selaku Waka 

Ismuba:  

                                                           
140 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
141 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
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“Dalam kegiatan ini ada buku pedoman ibadah mbak, sehingga 

memudahkan siswa untuk mengacu hadis, dan doa sehari-hari. 

Sedangkan untuk siswa yang lupa membawa Al-Qur’an juga 

diperbolehkan membuka HP karena ada aplikasi yang 

dianjurkan dari sekolah.”
142

 

 

Salah satu siswa kelas VIII, Salman Nur Khairun juga 

mengutarakan bahwa: 

“Kegiatan ini bagi saya sangat menyenangkan mbak, jadi 

menambah semangat saya juga ketika belajar. Terlebih lagi ada 

buku pedoman dari sekolah yang memudahkan saya dan 

teman-teman dalam memahami hadis yang akan dibaca.”
143

 

Adapun faktor penghambatnya yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal biasanya ada dalam diri seseorang itu. 

Karena ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Al-Qur’an,  

dan siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan. Sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar diri siswa, contohnya 

kurangnya kesadaran dari siswa, cuaca yang tidak mendukung, karena 

dilaksanakan di halaman sekolah, dan pengaruh dari teman sebaya. 

Wawancara dengan Koordinator Gema Takbir, Ibu Cucun 

mengungkapkan bahwa: 

“Kebanyakan siswa itu tidak hadir saat jadwalnya tugas di 

depan mbak, padahal dari kami sudah membantu serta 

membimbing mereka agar bisa percaya diri.”
144

 

 

Selaras pernyataan itu, Ibu Shinta selaku Waka Ismuba 

mempertegas bahwa: 

“Siswa kebanyakan memang menghindar mbak ketika akan 

bertugas. Penyebab salah satunya karena mereka ada yang 

                                                           
142 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
143 Salman Nur Khairun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 Maret 2022. 
144 Cucun Widiyana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Maret 2022. 
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belum lancar membaca Al-Qur’an, sehingga mereka 

menghindar.”
145

 

 

Hasil wawancara juga diungkapkan oleh Afifah Dwi Aulia 

salah satu siswa Kelas VII: 

“Ada juga yang sengaja tidak masuk atau terlambat karena 

mendapat jadwal membaca Al-Qur’an dan kultum mbak. 

Padahal sebelum terjadwalkan sudah dibimbing oleh guru 

PAI.”
146

 

 

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari, dan 

kultum dalam meningkatkan akhlak siswa ada faktor pendukung dan 

penghambatnya. Faktor pendukung dari program ini diantaranya, 

semangat siswa, kesadaran diri, dukungan dari orang tua siswa, 

adanya buku pedoman ibadah, dan bimbingan dari pihak sekolah. 

Sedangkan faktor penghambat ada dua yaitu internal dan 

eksternal. Karena ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Al-

Qur’an,  dan siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar diri siswa, 

contohnya kurangnya kesadaran dari siswa, cuaca yang tidak 

mendukung, karena dilaksankan di halaman sekolah, dan pengaruh 

dari teman sebaya. 

Solusi sekolah dalam mengahadapi hambatan tersebut yaitu 

melakukan kerja sama dengan semua pihak yang terkait seperti guru, 

                                                           
145 Shinta Ayu Kiranasari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2022. 
146 Afifah Dwi Aulia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
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karyawan dan staff dalam menindak lanjuti hambatan tersebut serta 

membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa. 

 Tabel 4.2  

Temuan Penelitian 

Fokus Temuan 

1. Bagaimana pelaksanaan 

shalat dhuha dalam 

meningkatkan akhlak siswa 

di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng Banyuwangi? 

Pelaksanaan shalat dhuha dilaksanakan di 

halaman sekolah yang diikuti oleh semua 

warga sekolah, dan dilaksanakan pada pukul 

06.30. Berbagai persiapan telah dilakukan 

oleh semua pihak dengan matang dan 

maksimal, sehingga shalat dhuha berjalan 

dengan lancar dan membawa banyak 

perubahan kepada siswa, contohnya 

ibadahnya semakin rajin, hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru, saling 

menghormati dan menghargai sesama 

manusia serta mengembangkan kecerdasan 

spritual, intelektual dan emosional. 

2. Bagaimana pelaksanaan 

pembacaan Al-Qur’an, 

hadis, doa sehari-hari dan 

kultum dalam 

meningkatkan akhlak siswa 

di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng Banyuwangi? 

Pelaksanaan pembacaan Al-Qur’an, hadis, 

doa sehari-hari dan kultum dilakukan 

setelah shalat dhuha, di mana yang bertugas 

ialah semua kelas yang sudah terjadwalkan. 

Pembacaan Al-Qur’an dimulai dari kelas IX 

hingga ke kelas VII, dan dimulai dari juz 

30. Sedangkan untuk pembacaan hadis dan 

doa sehari-hari siswa membacakan 5 hadis 

dan doa setiap maju ke depan beserta 

terjemahnya, sesuai dengan buku pedoman 

ibadah dari sekolah. Kultum siswa 

disampaikan oleh siswa di depan dengan 

tema kehidupan sehari-hari yang bertujuan 

agar audien dapat mengambil hikmah dari 

kultum tersebut. 

3. Apa saja faktor pendukung 

dan penghambat 

pelaksanaan shalat dhuha, 

pembacaan Al-Qur’an, 

hadis, doa sehari-hari dan 

kutum dalam meningkatkan 

akhlak siswa di Sekolah 

Menegah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng 

Banyuwangi? 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, yang menjadi faktor 

pendukung dari shalat dhuha, pembacaan 

Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kutum, 

adalah siswa itu sendiri, waktu yang masih 

pagi sehingga membuat siswa lebih konsen, 

tenang dan fresh. Dalam hal ini pun semua 

aspek mendukung atas pelaksanaan program 

Gema Takbir dari orang tua, siswa, dan 

semua warga sekolah. Sedangkan untuk 

faktor penghambatnya yaitu juga datang dari 
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Fokus Temuan 

siswa itu sendiri contohnya adanya rasa 

malas, bosan, belum lancar membaca Al-

Qur’an dan kurang nyaman dengan program 

ini. Ada juga faktor yang berasal dari luar, 

contohnya situasi yang hujan, ada kendala 

saat di jalan dan masih ada urusan di rumah 

sehingga membuat siswa terlambat datang 

ke sekolah. Untuk menangani faktor tersebut 

kepala sekolah dan semua guru menindak 

lanjutinya, seperti memberi pengarahan dan 

bimbingan kepada siswa yang sering 

terlambat atau merasa malas, bosan, dan 

kurang nyaman selama program ini 

berlangsung. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng dengan data yang didapat melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pada bagian ini akan membahas mengenai 

keterkaitan data yang ditemukan di lapangan dengan teori yang relevan. 

Pembahasan ini dirinci berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditentukan. 

Terdapat beberapa temuan-temuan yang telah dirangkum sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Shalat Dhuha Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa Di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng 

Dalam poses membina akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng dilakukan melalui program Gema Takbir. 

Kegiatan Gema Takbir terdapat pembiasaan shalat dhuha. Pelaksanaan 

merupakan suatu upaya untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan 



99 

   

  

 

nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
147

 Sehingga 

dalam pelaksanaan program ini harus dipersiapkan segala sesuatunya agar 

dalam kegiatan bisa maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Persiapan sangat penting dilakukan sebelum memulai suatu 

aktivitas, karena persiapan merupakan bagian dari penentu keberhasilan 

terhadap sesuatu yang dilakukan. Persiapan yang dilakukan diantaranya 

membersihkan dan menata tempat, menyiapkan terpal, berwudhu, 

songkok, mukena dan sajadah. Kebersihan dari lingkungan itu merupakan 

sebagian dari iman. Kebersihan dan tempat yang suci menjadi hal yang 

sangat penting menjadi perhatian terutama dalam urusan beribadah kepada 

Allah Swt. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

mensucikan diri. 

Program Gema Takbir ini dilakukan pagi sebelum kegiatan belajar 

dan pembelajaran dimulai. Pelaksanaan shalat dhuha dilaksanakan setiap 

hari selain hari libur. Shalat dhuha dilakukan pukul 06.30 WIB. Jumlah 

rakaat yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Genteng berjumlah 2 

rakaat. Jumlah rakaat shalat dhuha itu sendiri adalah 2 rakaat dan paling 

banyak 12 rakaat. Sholikhin dalam bukunya menyebutkan bahwa, 

“Pelaksanaan shalat dhuha, paling sedikit 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat, 6 

rakaat, 8 rakaat, dan 12 rakaat atau sejumlah yang dikehendaki. Jika lebih 

dari 2 rakaat, pelaksanaannyadengan cara setiap dua rakaat satu salam.”
148

 

                                                           
147 Riyuzen Praja Tuala, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah, (Lampung: Lintang Rasi 

Aksara Books, 2017), 9. 
148 Muhammad Sholikhin, 38. 
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Setelah shalat dhuha siswa-siswi berdzikir dan berdo’a yang 

dipimpin oleh imam shalat dhuha. Doa sendiri maupun bersama-sama 

merupakan bentuk pengajuan kepada Allah. Setiap dzikir dan doa akan 

mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan karena dalam 

shalat dhuha terjadi komunikasi antara hamba dengan sang pencipta, 

sebagaimana menurut Rifa’i dalam bukunya, mengatakan bahwa, “Shalat 

ialah berhadap hati kepada Allah, dengan penuh kekhusyukan dan 

keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai 

dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang 

telah ditentukan syara’.”
149

 

2. Pelaksanaan Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa Sehari-Hari Dan 

Kultum Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi 

Kemudian pelaksanaan membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-

Qur’an yang perlu dipersiapkan ialah mental dan kelancaran dalam 

membaca. Karena membacanya di depan semua siswa. Pembacaan Al-

Qur’an ini menggunakan irama hijaz, yang mana irama lagu ini terkenal 

lembut dan khidmat. Selain membaca Al-Qur’an juga ada membaca hadis, 

dan do’a sehari-hari.  

Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan 

dengan keterampilan berbahasa yang lain. Anderson dalam Tarigan dikutip 

Nurhayati berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses kegiatan 

                                                           
149 Rifa’i, 32. 
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mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. 

Thorndike juga menyatakan membaca merupakan proses berpikir atau 

bernalar.
150

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa membaca 

adalah adalah suau proses kegiatan mengamati tulisan dan melafalkan 

tulisan guna untuk mengetahui makna dari tulisan tersebut. 

Bentuk yang terakhir ialah kegiatan kultum dari siswa yang 

dilakukan setelah membaca Al-Qur’an. Siswa yang bertugas 

mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Dari hasil penelitian 

peneliti melihat bahwa dalam kegiatan kultum materi yang disampaikan 

siswa berbeda-beda. Perbedaan materi ini juga dijelaskan oleh Ibu Shinta 

yang mengatakan bahwa, “Materi yang disampaikan dalam kultum siswa 

ini selalu berganti-ganti sesuai dengan kepahaman siswa, terkadang materi 

tentang akhlak, tentang fiqih, pokoknya masih dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari, agar para siswa yang mendengarkan bisa mengambil hikmah 

dari kultum yang dibawakan.” 

Pembinaan akhlak sangat penting dilakukan pada tingkat SMP agar 

akhlak tersebut dapat meningkat ke arah yang lebih baik. Masa remaja 

ialah masa peralihan dari anak-anak ke remaja, yang terlihat perubahan 

biologisnya, terutama perempuan. Dengan adanya program Gema Takbir 

yang di dalamnya meliputi shalat dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa 

sehari-hari dan kultum menjadikan siswa-siswi yang mempunyai akhlak 

                                                           
150Nurhayati Pandawa, Hairudin dan Mislinatul Sakdiyah, Pembelajaran Bahasa, 

(Jakarta, 2009), 4. 
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yang kuat, dan tidak mudah goyah. Karena di dalam program ini sudah ada 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadikan lebih dekat, dan taat 

kepada Allah. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah SMP Muhammadiyah 1 

Genteng merupakan sekolah yang mempunyai program keagamaan yang 

unik dan berhasil melaksanakan serta membawa perubahan kepada siswa 

melalui program Gema Takbir dalam meningkatkan akhlak siswa. 

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil beberapa indikator 

diantaranya: pembiasan program Gema Takbir menambah kemantapan dan 

kesadaran siswa akan kewajibannya melaksanakan shalat lima waktu, 

pembiasaan ini dapat mendekatkan diri kepada sang pencipta, siswa-siswi 

yang rajin, serius, dan khusyuk mengikuti kegiatan ini akan merasakan 

perubahan akhlak yang lebih baik sebelum mengikuti program ini. 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Shalat Dhuha, 

Pembacaan Al-Qur’an, Hadis, Doa Sehari-Hari Dan Kultum Dalam 

Meningkatkan Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi 

Dalam pelaksanaan suatu program pembiasaan yang bernama 

Gema Takbir tentu tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor 

penghambat suatu perjalanan dari sebuah proses.  
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a. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Shalat Dhuha 

Pelaksanaan Gema Takbir yang di dalamya terdapat shalat 

dhuha tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor pendukung diantaranya, semangat siswa, kesadaran diri, 

dukungan dari orang tua siswa dan semua pihak sekolah, dilaksanakan 

pada waktu pagi, dilaksanakan secara berjamaah, lebih tenang ketika 

pelaksanaanya, buku ibadah siswa, dan ukhuwah Islahmiyah lebih 

terjalin. Sedangkan faktor penghambat juga berasal dari kesadaran 

siswa itu sendiri, kemudian cuaca yang tidak menentu karena 

pelaksanaannya di halaman sekolah serta pengaruh dari teman. 

Faktor dari dalam diri merupakan faktor terbesar yang harus 

bisa diarahkan, kendalikan, dan dibimbing. Sedangkan faktor 

lingkungan seperti keluarga dan sekolah menjadi faktor yang 

menentukan terhadap akhlak siswa. Maka kedua faktor tersebut harus 

jalan sesuai yang diinginkan. Keluarga dan sekolah harus mempunyai 

interaksi yang baik, sehingga akan terbentuk akhlak siswa seperti yang 

diharapkan semua pihak. 

Terkait faktor-faktor tersebut, Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng berusaha  memberikan solusi-solusi dalam 

menangani faktor penghambat dari setiap masalah akan berbeda cara 

dalam menangani dan menindak lanjuti hambatan tersebut. Ketika 

hambatan itu berupa siswa tidak semangat dan konsentasi dalam 
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mengikuti kegiatan Gema Takbir dalam menanganinya berbeda dengan 

siswa yang malas mengikutinya. 

Dalam melatih dan mendidik siswa-siswi berperilaku disiplin, 

siswa yang terlambat akan mendapatkan hukuman, peringatan dan 

berupa teguran oleh koordinator program. Adapun bagi siswa yang 

berbohong berkata yang tidak jujur dalam menjelaskan hambatannya 

seperti siswi yang mengaku haid akan mendapat pemeriksaan langsung 

oleh petugas guru piket dibantu UKS.  

Seperti yang diungkapkan kepala Sekolah, Bapak Abdul Latif 

bahwa dalam mengatasi hambatan dari program ini yang meliputi siswa 

sering terlambat, atau yang lainnya kami membuat sanksi diantaranya, 

siswa yang telat harus shalat sendiri dihalaman sekolah, siswa yang 

tidak mengikuti membaca Al-Qur’an, hadis, dan kultum harus mencatat 

surah yang dibaca dan materi kultum. Kemudian dikumpulkan ke guru 

piket yang bertugas atau ke Waka Ismuba. Namun ada sanksi yang 

tegas untuk siswa yang memang malas mengikuti kegiatan ini yaitu 

berupa lisan, tertulis dan pemanggilan orang tua. 

Pada dasarnya, perbuatan manusia dimotivasi oleh tiga hal yaitu, 

rasa takut, mengharap keuntungan, dan tanpa pamrih.
151

 Rasa takut ini 

yang siswa rasakan ada dua aspek, takut karena dosa kepada Allah dan 

juga rasa takut kepada hukuman yang diberikan. Sedangkan mengharap 

keuntungan ini dimana siswa mengharap mendapat pahala dari Allah. 

                                                           
151 Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, 25. 
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Tanpa pamrih yang dimaksudkan di sini jika siswa sudah merasa 

nyaman mengikuti kegiatan Gema Takbir, maka mereka 

melaksankannya dengan ikhlas dan tulus mengharap ridha Allah. 

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Gema Takbir ini 

adalah program yang sudah menjadi pembiasaan yang mana mendapat 

dukungan dari semua pihak. Adapun faktor yang menjadi pendukung 

dalam program ini adalah kesadaran diri, dan tanggungjawab siswa 

akan kewajibannya. Sedangkan untuk faktor penghambat dari program 

ini berasal dari diri siswa juga, karena semangat setiap orang itu naik 

turun, maka dengan diadakannya program ini maka harapan Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng, rasa semangat siswa 

semakin hari agar semakin meningkat. Sedangkan faktor dari luar yang 

paling mendalam ialah berasal dari teman, dan juga cuaca yang tidak 

menentu. Karena kegiatan ini dilaksanakan di halaman, jika cuaca tiba-

tiba hujan maka siswa dianjurkan untuk shalat di mushola sekolah, 

namun tidak kondusif karena tempatnya yang kurang luas. Untuk solusi 

yang dilakukan sekolah dalam menangani hambatan yang ada bisa 

dikatakan berhasil, karena sebagian besar siswa sudah mengikuti 

kegiatan ini, meskipun masih ada siswa yang malas mengikuti kegiatan 

program Gema Takbir. 
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b. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Pembacaan Al-

Qur’an, Hadis, Doa Sehari-Hari Dan Kultum 

Pelaksanaan Gema Takbir yang di dalamya terdapat pembacaan 

Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum tentu tidak terlepas dari 

faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya, 

semangat siswa, kesadaran diri, dukungan dari orang tua siswa, adanya 

buku pedoman ibadah, dan bimbingan dari pihak sekolah. Adapun 

faktor penghambatnya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal biasanya ada dalam diri seseorang itu. Karena ada beberapa 

siswa yang belum lancar membaca Al-Qur’an,  dan siswa kurang 

percaya diri untuk tampil di depan. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang ada diluar diri siswa, contohnya kurangnya kesadaran dari 

siswa, cuaca yang tidak mendukung, karena dilaksanakan di halaman 

sekolah, dan pengaruh dari teman sebaya. 

Solusi sekolah dalam mengahadapi hambatan tersebut yaitu 

melakukan kerja sama dengan semua pihak yang terkait seperti guru, 

karyawan dan staff dalam menindak lanjuti hambatan tersebut serta 

membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dengan judul 

“Pelaksanaan Program Gema Takbir Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi”, dari 

berbagai data yang telah penulis peroleh melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan shalat dhuha dilaksanakan di halaman sekolah yang diikuti 

oleh semua warga sekolah, dan dilaksanakan pada pukul 06.30. Berbagai 

persiapan telah dilakukan oleh semua pihak dengan matang dan 

maksimal, sehingga shalat dhuha berjalan dengan lancar dan membawa 

banyak perubahan kepada siswa, contohnya ibadahnya semakin rajin, 

hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, saling menghormati dan 

menghargai sesama manusia serta mengembangkan kecerdasan spritual, 

intelektual dan emosional. 

2. Pelaksanaan pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum 

dilakukan setelah shalat dhuha, di mana yang bertugas ialah semua kelas 

yang sudah terjadwalkan. Pembacaan Al-Qur’an dimulai dari kelas IX 

hingga ke kelas VII, dan dimulai dari juz 30. Sedangkan untuk pembacaan 

hadis dan doa sehari-hari siswa membacakan 5 hadis dan doa setiap maju 

ke depan beserta terjemahnya, sesuai dengan buku pedoman ibadah dari 

sekolah. Kultum siswa disampaikan oleh siswa di depan dengan tema 
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kehidupan sehari-hari yang bertujuan agar audien dapat mengambil 

hikmah dari kultum tersebut. 

3. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, yang menjadi 

faktor pendukung dari shalat dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa 

sehari-hari dan kutum, adalah semangat dari siswa itu sendiri, waktu yang 

masih pagi sehingga membuat siswa lebih konsen, tenang dan fresh. 

Dalam hal ini pun semua aspek mendukung atas pelaksanaan program 

Gema Takbir dari orang tua, siswa, dan semua warga sekolah. Sedangkan 

untuk faktor penghambatnya yaitu juga datang dari siswa itu sendiri 

contohnya adanya rasa malas, bosan, belum lancar membaca Al-Qur’an 

dan kurang nyaman dengan program ini. Ada juga faktor yang berasal 

dari luar, contohnya situasi yang hujan, ada kendala saat di jalan dan 

masih ada urusan di rumah sehingga membuat siswa terlambat datang ke 

sekolah. Untuk menangani faktor tersebut kepala sekolah dan semua guru 

menindak lanjutinya, seperti memberi pengarahan dan bimbingan kepada 

siswa yang sering terlambat atau merasa malas, bosan, dan kurang 

nyaman selama program ini berlangsung. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang ada di lapangan, 

maka penulis dapat memberikan saran atau masukan yang mungkin berguna 

bagi pihak kampus dan SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Sehingga dapat 

dijadikan sebuah acuan untuk lebih meningkatkan akhlak siswa melalui 

kegiatan kegamaan yaitu Gerakan Bersama Bertakwa Berprestasi Ramah. 
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Terkait dengan hal tersebut, maka beberapa saran yang direkomendasikan 

penulis antara lain: 

1. Bagi lembaga sekolah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng untuk selalu memberikan berbagai pembinaan dan pembiasaan 

keagamaan, jangan pernah menyerah, lelah dan bosan dalam memberikan 

ilmu pengetahuan yang luas tentang agama dan akhlak, guna membentuk 

kepribagian siswa-siswi yang berakhlakul karimah sehingga dapat 

menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah. 

2. Bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng 

agar selalu mengikuti kegiatan pembinaan dan pembiasaan keagamaan 

yang diadakan pihak sekolah dengan penuh keseriusan, kesadaran, dan 

penuh tanggungjawab. Karena dengan keseriusan, kesadaran, dan 

tanggungjawab yang ada dalam diri sendiri, maka apa yang telah 

diajarkan, disampaikan, dan dilaksanakan oleh pihak sekolah akan betul-

betul meresap dalam hati dan pikiran  serta akan merasakan manfaatnya. 

3. Bagi wali siswa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng 

diharapkan selalu memberikan dukungan, semangat, bimbingan, dan 

arahan kepada anaknya, karena dukungan dari orang tua adalah hal yang 

utama untuk putra-putrinya. 
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sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa 

paksaan dari siapapun. 
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Lampiran 2: Matrik Penelitian 

MATRIK PENELITIAN 

JUDUL VARIABEL SUB VARIABEL SUMBER DATA METODOLOGI PENELITIAN FOKUS PENELITIAN 

Pelaksanaan 

Program Gema 

Takbir Dalam 

Meningkatkan 

Akhlak Siswa 

Di Sekolah 

Menengah 

Pertama 

Muhammadiyah 

1 Genteng 

Banyuwangi 

1. Program 

Gema Takbir 

 

 

 

 

 

 

 

2. Meningkatkan 

Akhlak Siswa 

a. Pengertian Gema 

Takbir 

b. Bentuk-bentuk 

Program Gema 

Takbir 

c. Pelaksanaan 

Program Gema 

Takbir 

 

a. Pengertian Akhlak 

b. Landasan dan 

Kedudukan Akhlak 

c. Pembagian Akhlak 

d. Ruang Lingkup 

Akhlak 

e. Metode Pembinaan 

Akhlak 

f. Faktor yang 

Mempengaruhi 

Akhlak 

 

a.  Informan: 

1. Kepala 

Sekolah 

2. Waka 

Kurikulum 

3. Waka 

Kesiswaan 

4. Koordinator 

Gema 

Takbir 

5. Guru PAI 

6. Siswa 

7. Wali Siswa 

 

b. Sumber Data: 

buku-buku atau 

sumber yang 

relevan 

 

1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 

Deskriptif 

 

2. Jenis Penelitian: Penelitian Lapangan 

 

3. Lokasi Penelitian: SMP Muhammadiyah 1 

Genteng Banyuwangi 

 

4. Subjek Penelitian: Kepala Sekolah,Waka 

Kurikulum, Waka Kesiswaan, Koordinator 

Gema Takbir, Guru PAI, Siswa dan Wali 

Siswa SMP Muhammadiyah 1 Genteng 

 

5. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, 

Wawancara dan Dokumentasi 

 

6. Teknik Analisis Data: Data Condensation, 

Data Display dan Drawing And Verifying 

Conclusions 

 

7. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi 

Sumber dan Triangulasi Teknik 

1. Bagaimana Pelaksanaan 

Shalat Dhuha Dalam 

Meningkatkan Akhlak Siswa 

Di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng Banyuwangi? 

2. Bagaimana Pelaksanaan 

Pembacaan Al-Qur’an, hadis, 

doa sehari-hari dan kultum 

dalam meningkatkan akhlak 

siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 

Genteng Banyuwangi? 

3. Apa Saja Faktor Pendukung 

Dan Penghambat 

Pelaksanaan Program Gema 

Takbir Dalam Meningkatkan 

Akhlak Siswa Di Sekolah 

Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng 

Banyuwangi? 
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Lampiran 3:Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4: Formulir Pengumpulan Data 

 

Formulir Pengumpulan Data 

A. Pedoman Observasi 

1. Pelaksanaan program Gema Takbir dalam meningkatkan akhlak siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

2. Pelaksanaan Pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum 

dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Gema Takbir 

dalam meningkatkan akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. 

 

B. Kisi-Kisi Pertanyaan Kepada Kepala Sekolah 

1. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya shalat dhuha, pembacaan 

Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum di SMP Muhammadiyah 1 

Genteng? 

2. Apa tujuan dilaksanakan shalat dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa 

sehari-hari dan kultum di SMP Muhammadiyah 1 Genteng? 

3. Apakah kegiatan ini menjadi kesepakatan bersama? 

4. Bagaimana pelaksanaan shalat dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa 

sehari-hari dan kultum di SMP Muhammadiyah 1 Genteng? 

5. Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan shalat dhuha, 

pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum? 

6. Bagaimana perubahan dari siswa sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan shalat dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan 

kultum? 

7. Bagaimana akhlak siswa sejak mengikuti pelaksanaan shalat dhuha, 

pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum? 

8. Apakah faktor pendukung dan penghambat dari program Gema Takbir? 
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9. Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

terjadi? 

10. Apakah ada sanksi bagi siswa yang tidak mengikuti shalat dhuha, 

pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum? 

 

C. Kisi-Kisi Pertanyaan kepada Waka Kurikulum, Koordinator Program, Waka 

Ismuba, Waka Kesiswaan dan Guru PAI 

1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan shalat dhuha, pembacaan Al-

Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum di SMP Muhammadiyah 1 

Genteng? 

2. Apa tujuan dilaksanakan shalat dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa 

sehari-hari dan kultum di SMP Muhammadiyah 1 Genteng? 

3. Apakah kegiatan ini menjadi kesepakatan bersama? 

4. Bagaimana pelaksanaan shalat dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa 

sehari-hari dan kultum di SMP Muhammadiyah 1 Genteng? 

5. Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan shalat dhuha, 

pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum? 

6. Bagaimana perubahan dari siswa sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan shalat dhuha, pembacaan Al-Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan 

kultum? 

7. Bagaimana akhlak siswa sejak mengikui shalat dhuha, pembacaan Al-

Qur’an, hadis, doa sehari-hari dan kultum? 

8. Pelanggaran seperti apa yang sering siswa lakukan? 

9. Apakah faktor pendukung dan penghambat dari program Gema Takbir? 

10. Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

terjadi? 

11. Apakah ada sanksi bagi siswa yang tidak mengikuti program Gema 

Takbir? 
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D. Kisi-Kisi Pertanyaan Kepada Wali Siswa 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program Gema Takbir di SMP 

Muhammadiyah 1 Genteng? 

2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai program ini? 

3. Apakah ada perubahan dari anak Bapak/Ibu sebelum dan sesudah 

mengikuti Kegiatan Ini? 

 

E. Kisi-Kisi Pertanyaan Kepada Siswa 

1. Kapan Gema Takbir dilaksanakan dan apa saja persiapannya? 

2. Bagaimana tanggapan Anda tentang program Gema Takbir di SMP 

Muhammadiyah 1 Genteng? 

3. Apakah Anda suka mengikuti kegiatan ini? Alasannya? 

4. Bagaimana perasaan Anda sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini? 

Alasannya? 

5. Adakah perubahan yang Anda rasakan sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan ini? 

6. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang Anda rasakan? 

7. Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi masalah tersebut? 
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Lampiran 5: Dokumentasi 

 
Gambar SMP Muhammadiyah 1 Genteng 

  
 

 
Denah SMP Muhammadiyah 1 Genteng 
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Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah 1 Genteng 

 

 
 

Profil SMP Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi 
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Siswa BergantianWudhu                        Siswa Melakukan Persiapan Shalat Dhuha 

 

     
Pelaksanaan Shalat Dhuha Berjamaah      Siswa telat melaksanakan shalat sendiri 

 

   
Bimbingan Al-Qur’an Kepada Siswa    Pelaksanaan Mengaji Al-Qur’an Bersama 
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Pelaksanaan Kultum Siswa                          Buku Pedoman Ibadah 

 

  
Aplikasi Al-Qur’an dan terjemahnya   Hadis yang dibaca siswa 
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Doa sehari-hari yang dibaca   Lembar Monitoring Shalat 5 Waktu 

 

 

Jadwal Imam dan Petugas Setelah Shalat 
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Absensi kelas VII A dan B 

 

   

 
Absensi Siswa Kelas VIII A, B dan C 
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Absensi Siswa Kelas IX A, B, C dan D 
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Surat SK Program Gema Takbir 
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Program Kerja Gema Takbir 
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SOP Program Gema Takbir 
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Lampiran 6: Jurnal Penelitian 
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Lampiran 7: Surat Selesai Penelitian 
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