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HASIL WAWANCARA PENULIS DENGAN KEPALA SEKOLAH 

Penulis : Apa yang melatarbelakangi sekolah ini menerapkan shalat dhuha 

kepada seluruh siswanya? 

Drs. Zakaria : Dalam rangka mendidik anak-anak untuk membiasakan diri 

dalam melaksanakan shalat sunnah khususnya shalat sunnah dhuha 

tidak hanya itu terutama masalah wudhu, karena wudhu adalah 

bagian dari sahnya shalat dan untuk pembelajaran serta kondisi 

siswa di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, mereka kurang 

produktif dalam memanfaatkan waktu. 

Penulis  : Kapan shalat dhuha tersebut diterapkan di sekolah ini? 

Drs. Zakaria : SMA Muhammadiyah 7 Surabaya mulai menerapkan shalat 

dhuha pada tahun 2009 hingga sekarang telah memberikan 

pengaruh bagi warga sekolah terutama pada seluruh siswa. 

Penulis : Mengapa sekolah ini mengharuskan siswanya melaksanakan 

shalat dhuha? 

Drs. Zakaria : Sebab shalat dhuha merupakan shalat sunnah yang diajurkan oleh 

Rasulullah SAW, sehingga yang tepat bagi siswa melaksanakan 

shalat sunnah dhuha untuk selalu mengingat akan sunnah-sunnah 

beliau serta menghilangkan rasa malas untuk melaksanakan shalat. 

Penulis : Bagaimana keadaan siswa sebelum dan sesudah diterapkannya 

shalat dhuha di sekolah ini? 
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Drs. Zakaria : Sebelum diterapkannya shalat dhuha keadaan siswa belum bisa 

memanfaatkan waktu secara baik, sering bolos dan juga hubungan 

antara sesama kurang produktif. 

Penulis : Apakah dengan diterapkannya shalat dhuha di sekolah ini 

memiliki hubungan atau pengaruh dengan kecerdasan emosional 

siswa? 

Drs. Zakaria : Mengenai ada tidaknya pengaruh shalat dhuha dengan kecerdasan 

emosional kami belum bisa memastikan, sebab pada saat yang 

sama kedisiplinan siswa ditingkatkan hingga sekarang. 
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ANGKET SHALAT DHUHA SISWA KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 

7 SURABAYA 

1. Identitas Responden 

a. Nama Siswa  : 

b. Kelas   : 

c. Nomor Absen  : 

d. Usia/Umur   : 

e. Jenis Kelamin  : 

2. Petunjuk Pengisian Angket 

a. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti. 

b. Jawablah setiap pertanyaan dengan sungguh-sungguh tanpa 

menyontek. 

c. Jawaban angket tidak mempengaruhi penilaian hasil belajar siswa. 

d. Setelah mengisi angket ini, mohon untuk segera dikumpulkan dan 

dikembalikan dalam keadaan baik. 

e. Atas kerjasama bapak dan ibu guru di SMA Muhammadiyah 7 

Surabaya dalam membantu menyelesaikan angket yang telah 

disebarkan kepada siswa untuk diisi dengan sungguh-sungguh tanpa 

menyontek, diucapkan terima kasih. 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sunggu-sungguh! 

1. Apa yang Anda ketahui tentang shalat dhuha? 

2. Bagaimana hukum shalat dhuha? 

3. Sebutkan tata cara shalat dhuha yang sesuai dengan yang diajarkan oleh 

Nabi? 

4. Sebutkanlah keutamaan shalat dhuha yang kamu ketahui? 

5. Tulislah do’a shalat dhuha lengkap dengan syakalnya beserta terjemahnya! 

6. Apakah sebelum melaksanakan shalat dhuha Anda berwudhu atau 

bertayamum terlebih dahulu? 

7. Jam berapakah Anda melaksanakan shalat dhuha? 

8. Apakah Anda melaksanakan shalat dhuha berjama’ah atau sendirian? 

9. Berapakah jumlah raka’at shalat dhuha yang sering Anda laksanakan? 

10. Dimana Anda melaksanakan shalat dhuha? 
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ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL SISWA KELAS X SMA 

MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA 

1. Identitas Responden 

a. Nama Siswa  : 

b. Kelas   : 

c. Nomor Absen  : 

d. Usia/Umur   : 

e. Jenis Kelamin  :  

2. Petunjuk Pengisian Angket 

a. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti. 

b. Jawablah setiap pertanyaan dengan sungguh-sungguh dan sejujur-

jujurnya sesuai dengan suara hati Anda. 

c. Jawaban angket tidak mempengaruhi penilaian hasil belajar siswa. 

d. Setelah mengisi angket ini, mohon untuk segera dikumpulkan dan 

dikembalikan dalam keadaan baik. 

e. Atas kerjasama bapak dan ibu guru di SMA Muhammadiyah 7 

Surabaya dalam membantu menyelesaikan angket yang telah 

disebarkan kepada siswa untuk diisi dengan sejujur-jujurnya sesuai 

dengan suara hati masing-masing, diucapkan terima kasih. 
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Penulis ingin Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 

suara hati Anda. 

1. Anda sedang mengikuti ulangan harian di kelas, tiba-tiba salah satu teman 

Anda ada yang mencontek jawaban ulangan teman sebangkunya. Dalam 

suasana saat itu suara hati apa yang muncul di hati Anda? 

Jawab: ............................................................................................................ 

2. Kemudian setelah ulangan selesai, Anda yakin, kalau jawaban ulangan 

Anda benar 100% sebab Anda mengerjakannya dengan sunguh-sungguh 

dan penuh teliti, sampai salah seorang guru memuji Anda. Beberapa jam 

kemudian hasil ulangan dibagikan, tiba-tiba hasil ulangan Anda tidak 

sesuai dengan harapan, artinya hasil ulangan Anda jelek. Suara hati apa 

yang muncul di hati Anda saat itu? 

Jawab: ............................................................................................................ 

3. Bayangkan saat Anda mengikuti pelajaran di kelas, Anda sangat suka 

dengan pelajaran tersebut tetapi di sisi lain Anda tidak suka dengan guru 

pengajarnya, Anda sangat benci dengan guru pengajarnya, dalam suasana 

seperti itu suara hati apa yang Anda rasakan? 

Jawab: ............................................................................................................ 

4. Coba bayangkan situasi ini, Anda sedang berada di kelas sambil asyik 

bermain game online melalui HP, tiba-tiba lonceng berbunyi sebagai tanda 

masuk pelajaran. Tak lama kemudian guru pelajaran masuk kelas dan 

langsung memulai pelajaran. Apa yang anda rasakan saat itu? 

Jawab: ............................................................................................................ 

5. Anda adalah murid teladan dan terpandai di sekolah, tiba-tiba kepala 

sekolah menunjuk salah satu teman Anda untuk mengikuti pelatihan siswa 

kreatif di luar negeri. Suara hati apa yang muncul di hati Anda saat itu? 

Jawab: ............................................................................................................ 

6. Bayangkan, saat Anda bolos sekolah dan akhirnya tidak mengikuti 

pelajaran, tiba-tiba Anda melihat banyak siswa keluar dari kelas dengan 

suka ria dan ternyata itu adalah teman-teman Anda yang baru selesai 
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mengikuti pelajaran di kelas Anda. Suara hati apa yang muncul di hati 

Anda saat itu? 

Jawab: ............................................................................................................ 

7. Pada saat kegiatan belajar mengajar belangsung, semua siswa serentak 

senang dan riang gembira mengikuti pelajaran, sebab mata pelajarannya 

tidak membosankan dan guru pengajarnya sangat dihormati oleh seluruh 

siswa, tiba-tiba salah satu teman Anda ada yang berbuat onar sehingga 

kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu dan tidak kondusif. Dalam 

suasana seperti itu apa yang anda rasakan? 

Jawab: ............................................................................................................ 

8. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi Anda, sebab Anda akan 

dikirim ke luar negeri untuk mengikuti olimpiade matematika, semua guru 

dan siswa mengharapkan Anda menjadi juara dalam olimpiade tersebut. 

Sebab di setiap olimpiade Anda selalu mendapatkan juara I dan tidak 

pernah gagal sampai-sampai Anda dijuluki “Bintang Kelas”. Pada saat 

semuanya sudah siap, tiba-tiba kepala Anda pusing kemudian pingsan, 

sehingga para guru memutuskan Anda tidak bisa mengikuti olimpiade 

tersebut dan harus diganti dengan siswa lain. Pada saat Anda sadar, salah 

satu siswa memberitahu kalau Anda tidak bisa mengikuti olimpiade dan 

telah digantikan oleh si Fulan. Dalam suasana seperti itu, suara hati apa 

yang muncul di hati Anda? 

Jawab: ............................................................................................................ 

9. Anda adalah siswa yang ahli dalam mata pelajaran kimia, Anda suka 

sekali melakukan ekspiremen di laboraturium, tetapi di sisi lain Anda 

sangat suka dengan wawancara dengan wartawan. Pada saat Anda 

melakukan ekspiremen di laboraturium tiba-tiba sekolah Anda di datangi 

oleh wartawan, semua tema-teman sekelas Anda melakukan wawancara 

dengan wartawan sementara Anda tidak bisa ikut berpartisipasi dengan 

mereka sebab harus menyelesaikan ekspiremen di laboraturium. Melihat 

kondisi seperti itu, suara hati apa yang muncul di hati Anda? 

Jawab: ........................................................................................................... 
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10. Bel ke dua telah berbunyi menandakan masuk pelajaran ke dua, saat itu 

Anda bersama teman-teman sekelas sedang asyik berdiskusi mengenai 

pelajaran tersebut, tidak lama kemudian guru mata pelajaran pun masuk 

kelas, semua siswa sudah siap mengikuti pelajaran dengan mengeluarkan 

buku mata pelajaran. Tetapi tiba-tiba guru mata pelajaran, justru 

memasukkan kembali tersebut ke dalam Tas, dan memutuskan dengan 

mengadakan ulangan padahal sebelumnya guru tersebut tidak 

memberitahu kalau akan diadakan ulangan. Pada suasana seperti itu, suara 

hati apa yang muncul di hati Anda? 

Jawab: ............................................................................................................ 
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LEMBAR JAWABAN ANGKET SHALAT DHUHA 

1. Shalat dhuha adalah shalat sunnah yang waktu pelaksanaannya di pagi hari 

atau matahari mulai naik, ketika selesai dilarangnya shalat hingga sebelum 

tergelincirnya matahari (sebelum masuk waktu dhuhur). 

2. Hukum shalat dhuha adalah sunnah 

3. Tata cara shalat dhuha sesuai dengan ajaran nabi: 

a. Berdiri menghadap kiblat 

b. Niat 

c. Memulai dengan Takbiratul ihram 

d. Membaca do’a Iftitah 

e. Membaca suarat Al-Fatihah 

f. Membaca ayat Al-Qur’an 

g. Rukuk 

h. I’tidal  

i. Sujud 

j. Duduk diantara dua sujud 

k. Sujud ke dua 

l. Duduk tasyahud 

m. Salam 

4. Keutamaan shalat dhuha yaitu: 

a. Shalat dhuha setara dengan tiga ratus enam puluh kali sedekah 

b. Dibangunkan sebuah rumah di surga 

c. Meraih ampunan Allah 

d. Mempelancar rezeki 

e. Mendapatkan pahala haji dan umrah 

f. Shalat dhuha setara dengan harta ghanimah 

g. Shalat dhuha dapat menggantikan shalat tahajjud 

h. Shalat dhuha menjadi perantara terkabulnya do’a 

i. Shalat dhuha shalatnya orang yang banyak bertaubat 

5. Do’a shalat dhuha 
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َحآَء  ةَُك آللَّهُمَّ اِنَّ الضُّ ةَ قُىَّ ُضَحاُءَك َواْلبَهَاَء بَهَاُءَك َواْلَجَماَل َجَمالَُل َواْلقُىَّ

َمآِء فَأَْوِسْلًُ َواِْن  َواْلقُْدَرةَ قُْدَرةَُك َواْلِعْصَمتَ ِعْصَمتَُل. آللَّهُمَّ اِْن َماَن ِرْزقِى فِى السَّ

ْريُ َواِْن َماَن َحَراًما فَطًهِّريُ َواِْن َماَن فِى اْْلَْرِض فَأَْخِرْجًُ َواِْن َماَن ُمَعسًَّرا فَيَ  سِّ

تَِل َوقُْدَرتَِل آتِىِْى َمآآتَْيَت  َماَن بَِعْيًدا فَقَِرْبًُ بَِحقِّ ُضَحاِءَك َوبَهَاِءَك َوَجَمالَِل َوقُىَّ

الِِحْيهَ  .ِعبَاَدَك الصَّ  

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha itu adalah waktu 

dhuha-Mu, keagungan itu adalah keagungan-Mu, keindahan itu 

adalah keindahan-Mu, kekuatan itu adalah kekuatan-Mu, kekuasaan 

itu adalah kekuasaan-Mu, dan pemeliharaan itu adalah pemeliharaan-

Mu. Ya Allah, bila rezekiku masih berada di langit maka turunkanlah, 

bila di dalam bumi maka keluarkanlah, bila sukar maka mudahkanlah, 

bila haram maka sucikanlah, bila jauh maka dekatkanlah, berkat 

waktu dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaan-Mu, 

limpahkanlah kepadaku segala apa yang telah Engkau limpahkan 

kepada hamba-Mu yang shaleh.” 

6. Iya berwudhu atau iya bertayamum 

7. Jam 07.00, jam 07.30, jam 08.00, jam 08.30, jam 09.00, jam 09.30, jam 

10.00, jam 10.30, jam 11.00. 

8. Iya berjama’ah atau iya sendirian. 

9. Dua raka’at, empat raka’at, enam raka’at, delapan raka’at, sepuluh raka’at. 

10. Di masjid, di rumah, di sekolah, di mushalla. 
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KUNCI JAWABAN ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL 

No Jawaban Skor 

1 a. Ingin Menegur 10 

b. Biasa saja 0 

2 a. Kaget / Menolak 10 

b. Menerima 0 

3 a. Biasa saja 0 

b. Bosan 10 

4 a. Mengikuti pelajaran 0 

b. Kesal 10 

5 a. Iri dan Kecewa 10 

b. Diam saja 0 

6 a. Ingin tahu 10 

b. Cuek 0 

7 a. Menegur  10 

b. Cuek saja 0 

8 a. Kecewa 10 

b. Setuju 0 

9 a. Bingung 10 

b. Diam saja 0 

10 a. Diam saja 0 

b. Tidak Suka  10 
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