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MOTTO

            
 
       
“(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka
melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan
mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala
urusan”.(QS.Al-Hajj:41)1

1

Depag RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002),469.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran remaja dalam
melaksanakan shalat berjamaah di Masjid . Itu bisa dilihat masih sedikitnya
remaja yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Dari banyaknya remaja
yang ada hanya ada 6 sampai 8 orang saja yang melaksanakan shalat berjamaah di
msajid. Itu disebabkan karena, kurangnya pemahaman agama, lingkungan
masyarakat, kurangnya niat, kurangnya perhatian orang tua, faktor gadget, apalagi
terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin berkembang.
Sehingga para remaja enggan atau tidak mau melaksanakan shalat berjamaah di
Masjid. Dalam hal ini peranan Tokoh Masyarakat khususnya Tokoh Agama
menjadi sangat penting dalam perkembangan umat manusia dalam hal ibadah.
Dalam islam, ibadah dan amal shaleh merupakan bagian terpenting yang
menunjukkan eksistensi agama ditengah-tengah umat manusia. Tokoh Masyarakat
dituntut untuk dapat meningkatkan kesadaran remaja untuk melaksanakan shalat
berjamaah.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif.
Penulis memaparkan bagaimana peran Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan
kesadaran remaja untuk shalat berjamaah di Masjid serta mengetahui faktor
penghambat remaja untuk shalat berjamaah di Masjid, Penelitian ini
menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penghambat remaja dalam
shalat berjamaah yaitu kurangnya pemahaman agama, pengaruh gadget,
kurangnya niat, kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan masyarakat. Dan
peran dan Upaya Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran remaja shalat
berjamaah sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan cara membuat sebuah
pengajian, sosialisasi, dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan shalat
berjamaah. Namun dilihat dari masih sedikitnya remaja yang shalat berjamaah di
masjid, itu menandakan masih rendahnya kesadaran remaja dalam hal ibadah.
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ABSTRACT
This research was motivated by the lack of awareness of adolescents in
performing congregational prayers at the mosque. It can be seen that there are still
at least teenagers who pray in congregation at the mosque. Of the many
adolescents there are only 6 to 8 people who pray in congregational prayer. That
is because, lack of understanding of religion, the community environment, lack of
intention, lack of attention of parents, gadget factors, especially in the
development of information and technology that is increasingly developing. So
that teenagers are reluctant or do not want to pray in congregation at the mosque.
In this case the role of Community Leaders, especially Religious Leaders,
becomes very important in the development of humanity in matters of worship. In
Islam, worship and good deeds are the most important parts that show the
existence of religion in the midst of humanity. Community leaders are required to
be able to increase the awareness of adolescents to pray in congregation.
In this study the authors used a descriptive qualitative approach. The author
explained how the role of Community Leaders in raising adolescents' awareness
of prayer in congregation at the mosque and knowing the inhibiting factors of
adolescents for prayer in congregation at the mosque, this study uses three data
collection techniques, namely observation, interviews and documentation.
The results of this study indicate that the inhibiting factors of adolescents in
prayer in congregation are lack of understanding of religion, the influence of
gadgets, lack of intention, lack of attention of parents and the community. And the
role and efforts of Community Leaders to increase the awareness of adolescent
prayer in congregation have been done well, namely by making a recitation,
socialization, and inviting the community to pray in congregation. But it is seen
from the fact that there are still a few teenagers who pray in congregation in the
mosque, it indicates that there is still a low awareness of adolescents in matters of
worship.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam interaksi sosial Tokoh Masyarakat menjadi sesuatu yang sentral
dalam sebuah komunitas masyarakat yang memberikan pengaruh yang besar.
Tokoh Masyarakat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang menjadi
panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai
tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, kita mengenal
individu yang dianggap layak disebut sebagai Tokoh Masyarakat.
Kepedulian Tokoh Masyarakat pada hakikatnya tidak terbatas pada urusan
sosial semata akan tetapi juga dalam masalah spiritual keagamaan termasuk
masalah ibadah shalat, hal ini sebagai wujud fungsional dari Tokoh Masyarakat
itu sendiri.
Zaman globalisasi sekarang dalam membina masyarakat terutama remaja,
tidak hanya melalui lembaga formal yang sudah dibentuk oleh pemerintah, tetapi
sangat diperlukan peran dari pada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada
dalam suatu desa, apalagi dalam membina ibadah masyarakat itu sendiri sangat
diperlukan dari tokoh masyarakat yang lebih paham akan ibadah.2 Dari banyaknya
Tokoh Masyarakat yang ada, jika di lihat dari fungsinya Tokoh Masyarakat
memiliki fungsi yang sangat beragam. Fungsi tokoh masyarakat dalam berbagai
aspek antara lain aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pembangunan sarana dan
prasarana, hingga aspek agama. Jika dilihat dari aspek agama terdapat Tokoh
Agama didalamnya.

Oleh karena itu

bukan hanya Tokoh Masyarakat yang

memiliki peran berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, peran Tokoh
Agama juga sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.
[T]okoh Agama merupakan ilmuan agama di dalamnya termasuk nama-nama
kyai, ulama, ataupun cendekiawan muslim yang dalam kesehariannya memiliki
pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status
Nizamuddin, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Ibadah Bagi Masyarakat Kuta
Cot Glie Kabupaten Aceh Besar”, Skripsi (Aceh: Program Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh, 2016), 1.
2

1

2

Tokoh Agama mencakup empat komponen: pengetahuan, kekuatan spiritual,
keturunan (baik spiritual maupun biologis), dan moralitas.3
Tokoh Agama adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal
sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia
mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis
dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.4
Peranan Tokoh Agama yaitu sebagai pemimpin yang berfungsi dan
bertanggungjawab atas berbagai kegiatan keagamaan dalam pengertian sempit
yang mengurus kegiatan ibadah sehari-hari seperti penyuluhan agama, memimpin
upacara ritual keagamaan (menjadi imam mesjid, khotib, pembaca doa,
menikahkan, mengurusi peringatan hari besar Islam, mengajar ngaji, kegiatan
keagamaan) dan juga sebagai pengambil keputusan paling dominan dalam
masyarakat.5
Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti di Desa Kebon IX tepatnya di
RT 05 dan RT 06 yaitu tentang Peran Tokoh Masyarakat Untuk Meningkatkan
Kesadaran Remaja Shalat Berjamaah di Masjid. Dalam grand tour penelitian ini,
penulis melihat peran Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama di RT 05 dan RT 06
sudah dilakukan dengan upaya mengajak masyarakat atau remaja dari rumah ke
rumah, mengadakan pengajian, dan melakukan hal positif lainnya. Disini
seharusnya diperlukan kesadaran diri remaja untuk melaksanakannya, karena
peran Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama juga tidak akan berhasil jika
kesadaran pada diri remaja tersebut tidak ada.
Namun

sekarang

kesadaran

remaja

masih

sangat

minim

dalam

melaksanakan ibadah shalat. Melihat kejadian yang demikian dapat terlihat di
Desa Kebon IX, yaitu di RT 05 Dan RT 06. Hal ini terlihat ketika penulis
melakukan pengamatan di dua RT tersebut, penulis melihat remajanya masih
sangat sedikit dalam melaksanakan shalat berjamaah di Masjid. Dari banyaknya
3

Ronald, Tokoh Agama Dalam Masyarakat, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 23.
Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Edisi
baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),10.
5
Choirul Fuad Yusuf, Peran Agama Terhadap Masyarakat Studi Awal Proses
Sekularisasi Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah, (Jakarta : Badan Litbang Agama Dan
Diklat Keagamaan, 2001), 100.
4
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remaja yang ada, yaitu sebanyak 42 dan 47 remaja yang terdapat di RT 05 dan RT
06, hanya ada 6 sampai 8 remaja yang melakasanakan shalat berjamaah. Di dua
RT yang penulis amati para jamaah shalat tidak lebih dari dua shaf, ini semua
menjadi problem yang besar dalam kemajuan umat islam kedepannya, sekarang
ini sudah jarang sekali remaja-remaja yang mau shalat berjamaah di Masjid.
Itu disebabkan karena, kurangnya pemahaman agama, lingkungan
masyarakat, kurangnya niat, kurangnya perhatian orang tua, faktor gadget, apalagi
terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin berkembang.
Sehingga para remaja enggan atau tidak mau melaksanakan shalat berjamaah di
Masjid.
Shalat merupakan ibadah utama bagi umat islam dan secara harfiah berarti
do‟a. Pengertian do‟a tersebut dimaknai karena di dalam rangkaian shalat terdapat
berbagai do‟a sehingga shalat adalah do‟a. Secara etimologi sholat berarti do‟a
dan secara terminologi para ahli fiqh mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara
lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir
dan diakhiri dengan salam. 6
Shalat merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap umat
islam, karena Allah sendiri telah memerintahkan hambanya untuk melakukan
shalat dan shalat mempunyai kedudukan yang paling utama diantara ibadahibadah yang lain, shalat melengkapi perbuatan-perbuatan lahir dan bathin karena
shalat merupakan penghalang yang kuat dari kejahatan dan kemungkaran sesuai
dengan firman Allah Swt dalam surat Al- Ankabut ayat 45 :

ِ يك ِمن
ِ ٱتل ما أ
ُِوحي إ
ِ َٱلك َٰت
ل
حش ِاء
َ
َّ ب َوأَقِ ِم
َّ ٱلصلَ َٰوةَ إِ َّن
َ ٱلصلَ َٰوَة تَ َنه َٰى َع ِن ٱل َف
َ
َ ُ
َ
َ
َِّ وٱملن َك ِر ولَ ِذكر
ٱَّللُ يَعلَ ُم َما تَصنَ عُو َن
َّ ٱَّلل أَكبَ ُر َو
ُ َ َُ
“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran)
dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatanperbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat)
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Ankabuut: 45).7
6

Sidi Gazalba, Asas Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 88.
Depag RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002),566.
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Berdasarkan ayat di atas shalat dapat menjadi penghalang dari kejahatan,
sementara manusia saat ini banyak yang lalai oleh berbagai aktivitas duniawi.
Padahal shalat berjama‟ah dapat meningkatkan silaturahim bersama dan tali
persaudaraan terhadap sesama manusia agar terbinanya suatu masyarakat yang
lebih erat.
Sejatinya ibadah shalat merupakan dasar dan tiang agama. Yaitu pekerjaan
yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhan_Nya sebagai
ungkapan rasa syukur kepada zat yang telah menghidupi dan memeliharanya. Hal
ini hanya dapat dirasakan oleh seorang mukmin yang mengerjakan shalat dengan
khusyuk, tumakninah serta bersikap pasrah.
Para Tokoh Agama sangat dituntut untuk mengajarkan agama bagi
masyarakat, terutama para remaja. Tugas Tokoh Agama sangat berat dan
merupakan sebuah tantangan yang besar bagi perkembangan umat Islam. Tokoh
Agama seharusnya memperdulikan remaja dalam mendekatkan diri kepada Allah
Swt. dalam hal ini untuk mengerjakakan ibadah shalat berjamaah bersama-sama
pada waktunya.
Melihat dari permasalahan diatas bahwa tokoh masyarakat berperan dalam
meningkatkan kesadaran remaja untuk sholat berjamaah di Masjid. Maka dari itu
peneliti merasa tertarik untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul “Pe n
Tokoh Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja Shalat
Berjamaah di Masjid (Studi di Desa Kebon IX Kabupaten Muaro Jambi )”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang diangkat sebagai
kajian utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran tokoh masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran remaja shalat berjamaah di Masjid? Dalam upaya
untuk mengkonkretkan pokok masalah tersebut, maka beberapa masalah dapat
dirumuskan dalam penelitian ini, permasalahan yang di angkat sebagai berikut:
1. Bagaimana peran tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran remaja
shalat berjamaah di Masjid?
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2. Apa faktor penghambat bagi remaja untuk melaksanakan shalat berjamaah di
Masjid?
3. Bagaimana upaya tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran remaja
shalat berjamaah di Masjid?
C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya pembahasan yang akan dibahas, maka perlu adanya
batasan masalah. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang peran
Tokoh Masyarakat yaitu Tokoh Agama dan remaja berusia 11-21 tahun yang ada
di RT 05 dan RT 06 Desa Kebon IX. Sehingga penelitian ini hanya fokus kepada
peran Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama dan remaja berusia 11-21 tahun
yang ada di RT 05 dan RT 06 saja.
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui kesadaran para remaja untuk melaksanakan shalat berjamaah
di Masjid.
b. Mengukur seberapa jauh peran Tokoh Masyarakat untuk menyadarkan
para remaja untuk melaksanakan shalat berjamaah di Masjid.
c. Mengukur seberapa besar kesadaran remaja untuk shalat berjamaah di
Masjid.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
a. Sebagai bahan masukan bagi semua remaja agar mau melaksanakan
shalat berjamaah di Masjid.
b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang
berkenaan tentang shalat berjamaah di Masjid.
c. Sebagai

acuan yang dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan

pemikiran serta menjadi referensi untuk melakukan penelitian dimasa
yang akan datang.
d. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis maupun pembaca
kedepannya.
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e. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata Satu
(S1) dalam Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas
Dakwah Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Shaifuddin Jambi.
E. Kerangka Teori
Penelitian ini diikat oleh teori yang mengasumsikan bahwa peran tokoh
masyarakat terhadap kesadaran remaja untuk melaksanakan shalat berjamaah di
Masjid sangatlah penting, agar para remaja mau shalat berjamaah di Masjid.
Dalam kehidupan sehari-hari tokoh masyarakat menjadi sesuatu yang
sentral dalam sebuah komunitas masyarakat yang memberikan pengaruh yang
besar. Tokoh masyarakat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang
menjadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan dan
sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, kita
mengenal individu yang dianggap layak disebut sebagai tokoh masyarakat.
Faktor yang menjadi masalah dalam diri remaja yaitu tingkat pendidikan
yang rendah, kurangnya pemahaman agama, masih sangat rendah rasa
keingintahuan terhadap agama, apalagi terhadap perkembangan informasi dan
teknologi yang semakin berkembang. Sehingga para remaja enggan atau tidak
mau melaksanakan shalat berjamaah di Masjid.
Disini perlu adanya peran dari tokoh masyarakat, agar dapat membuat
kesadaran remaja terus semakin besar untuk melakukan shalat berjamaah di
Masjid. Jika tidak ada peran yang kuat dari tokoh masyarakat maka para remaja
akan terus dirasuki oleh yang namanya malas. Dengan demikian tingkat kesadaran
remaja bukannya semakin besar tetapi malah semakin kecil. Oleh karena itu
disnini terdapat beberapa pengertian.
1. Pengertian Peran
Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang
terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.8(di dalam terjadinya sesuatu hal).
Peranan juga berarti yang dimainkan, tugas kewajiban suatu pekerjaan. Peranan

8

Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Amelia, 2003), 302.
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berarti bagian yang harus dilakukan di dalam suatu kegiatan.9 Dari pengertian ini
dapatlah dipahami bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang
dalam berbuat sesuatu.
Sedangkan ditinjau dari terminologi, definisi mengenai peran telah banyak
dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:
Menurut Kozier Barbara. ”[P]eran adalah seperangkat tingkah laku yang
diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu
sistem.”10
Menurut Levinson peran yaitu:
[P]eranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukakn individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang
dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat,
peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.11
Peran yang dimiliki seseorang mencakup tiga hal, yaitu:
a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan

yang

membimbing

seseorang

dalam

kehidupan

kemasyarakatan.
b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peran juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur
sosial masyarakat.12
2. Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh kuat kepada warga
masyarakat. Pengaruh itu berupa dipatuhinya perintah atau anjuran mereka oleh
orang-orang disekitarnya. Seseorang yang menjadi tokoh masyarakat bisa
9

Sahlun A. Nasir, Peranan pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja
(Jakarta: Kalam Mulia,2002), 9.
10
Dwi, “pengertian peran secara umum” diakses melalui alamat Http://Umum Pengertian.Blogspot.co.id/2016/06/Pengertian-Peran-Secara-Umum.Html tanggal 20 Desember
2017.
11
Soerjono Soekanto, sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), 212.
12
Ibid. 213.
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didapatkan dengan cara formal atau informal. Seseorang bisa memperoleh status
jabatan tokoh masyarakat bila memenuhi berbagai macam syarat kualifikasi
tertentu. Mereka memiliki kekuasaan dan wewenang tertentu dalam dalam
lingkup wilayahnya.13
Tokoh masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah sosok atau seseorang
yang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan yang didasarkan
kepribadian individu yang bisa diandalkan oleh orang lain.14 Tokoh masyarakat,
tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang
menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginankeinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat
kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut.
Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat
mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai
penyambung lidah masyarakat.
Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh pada
masyarakat, tokoh masyarakat ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh
masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan pilih oleh
lembaga Negara dan bersifat struktural, contohnya seperti camat, lurah, kepala
desa atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat
informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena dipandang
pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan
melindungi masyarakat, misalnya seperti tokoh agama, ulama, kiai, atau ustadz.
Karena pentingnya pengamalan ibadah bagi masyarakat, maka tokoh masyarakat
sangat perlu memberikan pengamalan ibadah tersebut kepada masyarakatnya.
Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang
disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:
a. Pertama, kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan
oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohannya itu,
13

Nur Amelia, “Apa Yang Dimaksud Dengan Tokoh Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi”,
diakses
melalui
alamat
http://gurupintar.com/threads/apa-yang-dimaksud-dengan-tokohmasyarakat-dalam-kajian-sosiologi.html, tanggal 24 mei 2017.
14
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 172.
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maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di
masyarakat mulai dari RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua
masjid, dll.
b. Kedua, memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti lurah/wakil lurah,
gubernur/wakil gubernur, dll.
c. Ketiga, mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam
berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari
tingkatan paling bawah-sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat
kepadanya.
d. Keempat, ketua partai politik yang dekat dengan masyarakat, rajin
bersilaturahim kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi
dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak.
e. Kelima, usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak dan
bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilaturrahim, pada
umumnya

masyarakat

menyebut

yang

bersangkutan

sebagai

tokoh

masyarakat.15
3. Fungsi Tokoh Masyarakat
Fungsi tokoh masyarakat sangat beragam. Kadang menyangkut berbagai
aspek, seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pembangunan sarana dan
prasarana, hingga aspek agama. Biasanya mereka yang ditunjuk sebagai tokoh
masyarakat adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, mumpuni
secara intelektual, kaya akan gagasan, dan memiliki semangat mengadakan
perubahan kearah yang lebih baik serta bisa merangkul banyak pihak untuk
mewujudkan satu demi satu targetnya.
Dalam aspek agama tokoh masyarakat berfungsi untuk menuangkan pikiran,
tenaga dan meluangkan waktunya agar penyampaian ilmu agama berjalan baik.
Tokoh masyarakat juga perlu dukungan dari pemerintah dan warga setempat,
pendirian rumah-rumah ibadah merupakan sorotan utama, dan untuk lebih bisa
mengoptimalakan semua pencapaian target itu, tokoh masyarakat juga bisa
Calie Priboemi, “Calie Priboemi TOKOH MASYARAKAT”, diakses melalui alamat
http://zangpriboemi.blogspot.co.id/2014/09/tokoh-masyarakat.html, tanggal 24 mei 2017.
15
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menggandeng media, baik yang berskala daerah maupun nasional untuk
mengadakan tabligh akbar atau ceramah akbar melalui siaran televisi atau radio.
4. Peran Tokoh Masyarakat
Peran tokoh masyarakat adalah sesuatu yang sentral dalam sebuah
komunitas masyarakat. Tokoh masyarakat seperti yang dipahami bersama adalah
sosok yang bisa jadi panutan oleh masyarakat, kita mengenal individu yang
dianggap layak disebut sebagai tokoh masyarakat, misalnya ketua RT, RW dan
perangkatnya, kepala kelurahan dan perangkatnya, para guru, imam mesjid, atau
orang tua yang sudah sepuh, yang bisa memberikan kontribusi pemikiran yang
baik.16
Selain tokoh-tokoh masyarakat yang kita sebutkan di atas, kita menemukan
juga, tokoh masyarakat lain yang ikut andil penting dalam pembangunan
masyarakat. Para orang tua yang sudah sepuh, tak jarang memberikan banyak
nasihat buat yang masih muda untuk tetap bersemangat. Mereka adalah sosok
yang sudah jarang ditemui, karena telah banyak yang telah mendahului.
Secara singkat kita simpulkan, peran tokoh masyarakat adalah memberikan
pemikiran dan perilaku yang baik bagi masyarakat, pemikiran dan perilaku
tersebut, sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat dan sejalan dengan yang
sesungguhnya dicita-citakan oleh bangsa yang menginginkan keharmonisan
dalam sosial bermasyarakat.
5. Kesadaran
Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan.17 Kesadaran adalah sama
artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana
seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun
stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan
pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya
perhatiannya terpusat.
Psychologymania,
“peran
tokoh
masyarakat”,
diakses
melalui
alamat
http://www.psychologymania.com/2013/07/peran-tokoh-masyarakat.html, tanggal 10 Desember
2017.
17
Layla, Kamus KBBI edisi terbaru (Palanta), 554.
16
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Kesadaran dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Kesadaran Pasif
Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap
menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus
internal maupun stimulus eksternal.
b. Kesadaran Aktif
Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif
dan mencari dan dapat menyeliksi stimulus-stimulus yang diberikan.18
6. Remaja
Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja
manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anakanak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju
dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa
yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun.19
Menurut kamus besar bahasa indonesia remaja artinya mulai dewasa, bukan
anak-anak lagi.20Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa
dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki
masa dewasa.21Kurun waktu masa remaja akan dibahas menurut ahli.
Hurlock menggunakan istilah masa puber namun ia menjelaskan bahwa
puber adalah periode tumpang tindih, karena mencakup tahun-tahun akhir masa
kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Pembagiannya sebagai berikut :
a) Tahap prapuber

: wanita 11-13 tahun; pria 14-16 tahun.

b) Tahap puber

: wanita 13-17 tahun; pria 14-17 tahun 6 bulan.

c) Tahap pasca puber : wanita 17-21 tahun; pria 17 tahun 6 bulan-21 tahun.22
Siti Walhidayah Nr, “Pengertian Kesadaran Manusia Menurut Para Ahli Dalam Ilmu
Psikologi”, diakses melalui alamat http://hidayahnr18.blogspot.co.id/2016/12/pengertiankesadaran-manusia-menurut.html, tanggal 12 November 2017.
19
wikipedia
“pengertian
remaja”
internet,
diakses
melalui
alamat
https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja, diakses pada 10 Desember 2016.
20
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi
Keempat(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),1160.
21
Sri Rumini, Siti Sundari, Perkembangan Anak Dan Remaja(Jakarta: PT Rineka Cipta,
2004),53-54.
22
Ibid, 54
18
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Menurut Zakiyah Daradjat mendefinisikan “remaja adalah tahap umur yang
datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik
cepat.23
Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak
anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira kira 10 hingga 12
tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula
pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang
dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti
pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara.
Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol
(pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak
menghabiskan waktu di luar keluarga.24
7. Shalat
Secara etimologi shalat artinya berdoa, sedangkan menurut istilah shalat
artinya suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri
dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada.25
Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah
mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan.
Shalat merupakan ibadah yang sangat disyariatkan di dalam Islam, ibaratnya
sholat adalah pondasi bangunan Islam. Jika sholatnya baik maka baik pula
keislaman seseorang.26
Shalat juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan
atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa
mendirikan shalat maka ia mendirikan agama islam, dan barang siapa
meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama islam. Shalat harus didirikan
dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat. Shalat

23

Warta Madrasah,Remaja Dan Akhlak, Diakses melalui alamat
http://www.wartamadrasahku.com/2016/04/remaja-dan-akhlak.html pada tanggal 02 oktober 2018
24
http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia
25
Hasbi Asy Syidiqi, Pedoman Shalat, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 13.
26
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tersebut hukumnya wajib, yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim
mukallaf baik sedang sehat maupun sakit.
Sehingga shalat adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim
yang berisi do‟a-do‟a yang diawali dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan
salam dan merupakan kunci dari seluruh amal manusia.
Adapun arti shalat secara syar‟i, para ulama telah memberikan rumusan
defenisi sebagai berikut: shalat adalah ucapan dan perbuatan yang khusus dimulai
dengan takbir dan ditutup dengan salam. Yang dimaksud dengan “ucapan” adalah
bacaan, takbir, tashbih, do‟a, dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan
perbuatan ialah berdiri, ruku‟, sujud, duduk, dan sejenisnya.
Adapun perintah tentang diwajibkannya mendirikan shalat tidak seperti
Allah Swt mewajibkan zakat dan lainnya. Perintah mendirikan shalat yaitu
melalui suatu proses luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yaitu
melalui isra‟ dan mi‟raj, dimana proses ini tidak dapat dipahami secara akal,
melainkan harus secara keimanan sehingga dalam sejarah digambarkan setelahnya
Nabi melaksanakan isra‟ dan mi‟raj, umat islam ketika itu terbagi tiga golongan
yaitu, yang secara terang-terangan menolak kebenaran itu, yang setengahsetengah dan yang yakin sekali kebenarannya.27
Dilihat dari prosesnya yang luar biasa maka shalat merupakan kewajiban
yang utama, yaitu mengerjakan shalat dapat menentukan amal-amal yang lainnya,
dan mendirikan shalat berarti mendirikan agama dan banyak lagi yang lainnya.
8. Shalat Berjamaah
Kata jamaah diambil dari kata al-ijtima’ yang berarti kumpul.28 Jadi shalat
berjamaah ialah shalat yang dilakukan atau dikerjakan secara bersama-sama
sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih, salah seorang di antara mereka
menjadi imam dan yang lain sebagai makmum.29
Sebagaimana firman Allah Swt:
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“[D]an dirikanlah shalat, bayar lah zakat dan ruku‟ lah bersama orang-orang
yang ruku‟.”( QS: Al-baqarah:43).30
9. Dasar Hukum Pelaksanaan Shalat Berjamaah
Shalat disyariatkan pelaksanaannya secara jamaah. Dengan berjamaah shalat
makmum akan terhubung dengan shalat imamnya.31 Legalitas shalat jamaah
ditetapkan dalam Al-Qur‟an. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur‟an surah AnNisa‟ ayat 102:

            

              
            
   
    
    
     
    
             
   
“[D]an apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu
hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan
dari merkea berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian
apabila mereka (yang shalat bertamu) sujud (telah menyempurnakan
serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk
menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum
bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah
mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin
supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka
menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan
senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau
karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah
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telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.(Q.S.
An-Nissa‟:102)32
10. Keutamaan dan Manfaat Shalat Berjamaah
Banyak keutamaan dan manfa‟at yang bisa diperoleh ketika seseorang
menunaikan sholat berjamaah. Ada keutamaan yang diperoleh di dunia dan juga
ada keutamaan atau manfaat yang bisa diperoleh nanti di akhirat. Diantara
keutamaan atau manfaat dari sholat berjamaah adalah sebagai berikut :
a) Allah akan melipat gandakan pahala sholat berjama‟ah sampai dua puluh
tujuh derajat.
b) Menjauhkan diri dari sifat munafik.
c) Menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah
d) Mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia.
e) Tumbuhnya persaudaraan, kasih sayang dan persamaan.
11. Hikmah Shalat Berjamaah
Shalat berjamaah merupakan sarana memuluskan syiar agama, muara
tempat mencari kesejatian, sarana mengenal orang-orang shaleh, sarana pelatihan
mencapai keteraturan, dan sarana pelatihan untuk memilih pemimpin dan imam.33
Di dalam shalat fardhu berjamaah terdapat banyak faedah, berbagai kemaslahatan
yang agung, serta manfaat yang bermacam-macam.Karenanya, shalat fardhu
berjamaah itu disyariatkan. Di antara manfaat dan hikmah shalat berjamaah adalah
sebagai berikut:
a. Menanamkan rasa saling mencintai. Dalam rangka mencari tahu keadaan
sebagian atas sebagian lainnya; di mana mereka akan menjenguk orang
sakit,

mengantarkan

jenazah,

dan

membantu

orangorang

yang

membutuhkan. Selain itu, karena pertemuan sebagian orang dengan
sebagian lainnya akan melahirkan cinta dan kasih sayang.
b. Ta‟aruf, saling kenal-mengenal. Sebab, jika sebagian orang mengerjakan
shalat dengan sebagian lainnya, maka akan terjalin ta‟aruf.
c. Membiasakan umat Islam senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah.
32
33
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d. Memotivasi orang yang tidak ikut shalat berjamaah sekaligus mengarahkan
dan membimbing sambil berusaha untuk saling mengingatkanagar
berpihak

pada

kebenaran

dan

senantiasa

bersabar

di

dalam

menjalankannya.
e. Berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik
mereka untuk senantiasa mengatur waktu. Dan sebagainya.2934
f. Belajar disiplin. Inilah salah satu hikmah terpenting yang terkandung dalam
shalat berjamaah. Seorang muslim akan menjadi manusia unggul bila
shalatnya bermutu tinggi dan dilakukan secara berjamaah. Seorang muslim
yang shalatnya berkualitas, niscaya akan mampu menangkap hikmah yang
amat mengesankan dari shalatnya tersebut. Yaitu hidup tertib, selalu rapi,
bersih dan disiplin.
g. Dapat melihat orang fakir miskin yang serba kekurangan, orang sakit, dan
orang-orang yang suka meremehkan shalat. Jika terlihat orang memakai
pakaian lusuh dan tampak tanda kelaparan dan kesusahan, maka jamaah
yang lain akan mengasihi dan membantunya.
12. Pengertian Masjid
Kata Masjid diulang sebanyak 28 kali di dalam Al- qur‟an.35 Masjid berarti
tempat ibadah, akar kata dari Masjid adalah sajada dimana sajada berarti sujud
atau tunduk.36 Kata Masjid sendiri berakar dari bahasa arab. Kata Masjid dalam
bahasa inggris disebut mosque. Kata mosque ini berasal dari kata mesquia dalam
bahasa spanyol. Kata mosque kemudian menjadi populer dan dipakai dalam
bahasa inggris secara luas.
Masjid berasal dari kata sajada yang artinya tempat sujud atau tempat
menyembah Allah swt. Secara teknis sujud (sujudun) adalah meletakkan kening
ke tanah. Secara maknawi, jika kepada tuhan sujud mengandung arti menyembah,
jika kepada selain tuhan, sujud mengandung arti hormat kepada sesuatu yang
dipandang besar atau agung. Sedangkan sajadah dari kata sajjadatun mengandung
34
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arti tempat yang banyak dipergunakan untuk sujud, kemudian mengerucut artinya
menjadi selembar kain atau karpet yang dibuat khusus untuk shalat orang-orang.
Oleh karena itu karpet Masjid yang sangat lebar, meski fungsinya sama
tetapi tidak disebut sajadah. Adapun Masjid (Masjidun) mempunyai dua arti, arti
umum dan arti khusus. Masjid dalam arti umum adalah semua tempat yang
digunakan untuk sujud dinamakan Masjid. Setiap muslim boleh melakukan shalat
di wilayah manapun terkecuali diatas kuburan, di tempat-tempat najis dan tempat
yang menurut syariat islam tidsk sesuai untuk dijadikan sholat.
Sedangkan Masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan
yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjamaah.
Pengertian ini juga mengerucut menjadi, Masjid yang digunakan untuk shalat
jum‟at disebut Masjid jami‟. Karena shalat jum‟at diikuti oleh orang banyak maka
Masjid jami‟ biasanya besar. Sedangkan Masjid yang hanya digunakan untuk
shalat lima waktu, bisa di perkampungan, bisa juga di kantor atau di tempat
umum, dan biasanya tidak terlalu besar atau bahkan kecil sesuai dengan keperluan
disebut musholla, artinya tempat shalat. Di beberapa daerah, musholla terkadang
diberi nama langgar atau suaru.
13. Fungsi Masjid
Masjid dimasa kini memiliki fungsi dan peran yang dominan dalam
kehidupan umat islam, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Sebagai tempat ibadah. Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat
sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat.
b. Sebagai tempat menuntut ilmu37. Masjid adalah sebagai tempat untuk
belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardu ain bagi
umat islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial,
humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat diajarkan di Masjid.

37
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c. Sebagai tempat pembinaan jemaah. Dengan adanya umat islam di
sekitarnya,

Masjid

berperan

dalam

mengkoordinir

mereka

guna

menyatukan potensi dan kepemimpinan umat.38
d. Sebagai pusat dakwah dan kebudayaan islam. Masjid merupakan jantung
kehidupan umat islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan
dakwah islamiyah dan budaya islami.
F. Metode Penelitian
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatu usaha pencarian
kebenaran terhadap fenomena, fakta, atau suatu gejala. Dengan cara ilmiah untuk
memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengkaji seberapa jauh peran tokoh
masyarakat dalam meningkatkan kesadaran remaja untuk melaksanakan shalat
berjamaah di Masjid, disini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif-deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang
berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.39
Penelitian kualitatif-deskriptif sendiri yaitu salah satu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orangorang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan
uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati
dari suatu individu masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting
konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan
holistic.
penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan yaitu
penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu
lembaga dalam meneliti gejala-gejala tertentu yang ada di lapangan.40

38
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2. Setting dan Subjek Penelitian
a. Setting Penelitian
Setting penelitian adalah di Desa Kebon IX Kabupaten Muaro Jambi,
tepatnya di RT 05 dan RT 06, pemilihan setting didasarkan atas pertimbangan
rasional bahwa di RT 05 dan RT 06 remajanya masih memiliki kesadaran yang
rendah terhadap shalat berjamaah di Masjid.
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian berpusat pada segenap tokoh masyarakat (tokoh agama)
dan remaja di RT 05 dan RT 06 Desa Kebon IX Kabupaten Muaro Jambi.
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/peristiwa dan
dokumentasi. Sumber perkataan manusia berbentuk perkataan maupun tindakan
orang

yang

bisa

memberikan

data

melalui

wawancara,

sumber

data

suasana/peristiwa berupa suasana yang bergerak (peristiwa) ataupun diam
(suasana) meliputi ruangan, suasana dan proses. Sumber data dokumenter atau
berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan
masalah yang diteliti.41
Penelitian yang dilakukan disini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data
primer dan data sekunder.
a) Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
(First hand) melalui observasi atau wawancara di lapangan.42 Dalam hal ini data
yang diperoleh langsung oleh peneliti dari para informan atau kenyataan yang
diamati secara langsung di lapangan tentang Peran Tokoh Masyarakat Untuk
Meningkatkan Kesadaran Remaja Shalat Berjamaah Di Masjid.

41
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b) Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan bukan oleh
orang yang melakukan penelitian akan tetapi diperoleh dari sumber-sumber yang
ada.43 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Sejarah dan geografis Desa Kebon IX
b. Visi dan Misi Desa Kebon IX
c. Struktur Organisasi Desa Kebon IX
d. Dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian
4. Metode Pengumpulan data
Prosedur pengumpulan data dalam studi ini menggunakan tiga teknik yang
dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan datanya dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :
a) Observasi
Pengumpulan

langsung

yaitu

pengamatan

dan

pencatatan

dengan

sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki dengan menggunakan mata, tanpa
ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Maka penulis akan
mengamati

secara langsung tentang peranan tokoh masyarakat dalam

meningkatkan kesadaran remaja untuk shalat berjamaah ke Masjid di RT 06 Desa
Kebon IX Kabupaten Muaro jambi.
b) Wawancara
Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara
lisan atau tatap muka dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan
alat interview guide (panduan wawancara) untuk mencapai satu tujuan. Teknis
yang paling esensial adalah dengan wawancara pihak yang terkait dengan judul

43
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yang saya buat dan dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui
observasi.44
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang sering
juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif,
atau wawancara terbuka. Dengan menggunakan metode wawancara keberhasilan
mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti bergantung kepada
kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.45Dalam wawancara ini peneliti
akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu ketua masjid, ketua
kepemudaan, imam masjid dan juga remaja.
c) Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari data, mengurai hal-hal atau variabelvariabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, agenda
ataupun jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang
diteliti.46Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari
wawancara dan observasi.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data menurut Lexy J. Moleong yaitu: “[P]roses mengorganisasikan
dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga
data dapat tersusun secara tematis dan dapat dirumuskan dalam situasi kerja”.47
Sebaiknya, agar data tersebut memberi makna maka dalam analisis perlu
dilakukan langkah-langkah berikut:
a. Reduksi Data
Pada langkah reduksi data, pelaku riset harus melakukan seleksi data dan
memfokuskan data pada permasalahan yang sedang dikaji, melakukan upaya
penyederhanaan, melakukan abstraki, dan melakukan transformasi. Hal ini berarti
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pelaku riset memilih mana yang benar-benar data dan mana yang bersifat kesan
pribadi, dan kesan-kesan pribadi itu dieliminasi dari proses analisis. Selain itu,
dalam melakukan seleksi itu juga dilakukan kategorisasi antara data yang penting
dan kurang penting, meskipun tidak berarti bahwa data yang termasuk kategori
kurang penting harus dibuang. Mengkategorikan ini semata-mata dimaksudkan
untuk tujuan memperkuat tafsiran terhadap hasil analisis data tersebut.
b. Display Data
Display data adalah langkah mengorganisasi data dalam suatu tatanan
informasi yang padat atau kaya makna sehingga dengan mudah dibuat
kesimpulan. Display data biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks, display
ini disusun dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan pelaku riset dapat
menjadikannya sebagai jalan untuk menuju pada pembuatan kesimpulan.
c. Verifikasi Data
Verifikasi data adalah upaya membuktikan kembali benar atau tidaknya
kesimpulan yang dibuat, sesuai atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataan.
Verifikasi dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengecekan ulang, atau
dengan melakukan trianggulasi. Cara lain yang dapat dilakukan dengan
merekomendasikan kepada pelaku riset lain untuk mengulangi riset yang telah
dilakukan itu terhadap masalah yang sama. Apabila terbukti temuan-temuan yang
dihasilkan tidak berbeda secara signifikan berarti kesimpulan itu terverifikasi.48
G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpecaya dan dapat dipercayai, maka peneliti
melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan empat
cara, yaitu:
1) Perpanjangan keikutsertaan
Pelaksanaan perpanjangan keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertaan
peneliti di lokasi secara langsung dan cukup lama, dalam upaya mendeteksi dan
memperhitungkan penyimpangan yang mungkin mengurangi keabsahan data,
48
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karena kesalahan penilaian data (data distortion) oleh peneliti atau responden,
disengaja atau tidak sengaja.
2) Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan
secara seksama dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang diutamakan
dalam penelitian. Faktor-faktor tersebut selanjutnya ditelaah, sehingga peneliti
dapat memahaminya ketekunan pengamatan dilakukan dalam upaya mendapatkan
karakteristik data yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang
dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini
diharapkan pula agar dapat mengurangi kesalahan data yang mungkin timbul
akibat keterburuan peneliti untuk menilai suatu persoalan, ataupun kesalahan data
yang timbul dari kesalahan responden yang memberikan data secara tidak tepat.
3) Trianggulasi
Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu di luar data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas
data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang
diperoleh dari berbagai informan. Terdapat empat macam teknik trianggulasi yang
akan di gunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik pemeriksaan menggunakan
sumber, metode, penyidik, dan teori.
a Trianggulasi sumber merupakan teknik yang dilaksanakan dengan
membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu
informasi yang didapatkan tersebut.
b Trianggulasi metode merupakan teknik yang dilaksanakan dengan
mengecek informasi yang didapatkan bersamaan dengan metode yang
dilakukan.
c Trianggulasi penyidik merupakan teknik yang dilaksanakan dengan jalan
memanfaatkan peneliti dan pengamat lainnya dalam mengecek kepercayaan
data.
d Trianggulasi teori merupakan teknik yang dilaksanakan dengan melakukan
perbandingan terhadap data yang didapatkan.
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4) Diskusi
Diskusi merupakan langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti
akan melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data
yang diterima benar-benar nyata dan bukan persepsi sepihak dari peneliti atau
informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan mendapatkan sumbangan,
masukan, dan saran yang berharga dan konstruktif dalam meninjau orisinilitas
data yang telah didapatkan.49
H. Studi Relevan
Menurut pengamatan yang penulis lihat bahwa dalam studi relevan ini
penulis menemukan beberapa karya ilmiah, tetapi penulis belum menemukan hasil
penelitian yang secara khusus mengungkapkan seperti apa yang akan dikaji oleh
penulis. Hanya saja penulis menemukan atau mendapatkan beberapa judul karya
ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis lakukan antara lain:
Pertama Skripsi Neldayanti jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas
Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi tahun 2016 yang berjudul. ”Peran Orang Tua Membimbing
Ibadah Shalat Lima Waktu Anak di Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan Tujuh
Koto Kabupaten Tebo”. Karya diatas juga membahas tentang peran dan ibadah
shalat, tetapi karya di atas lebih fokus pada peran orang tua dan ibadah shalat lima
waktu. Sedangkan yang penulis teliti ialah peran tokoh masyarakat dalam
meningkatkan kesadaran remaja dalam shalat berjamaah di masjid.50
Kedua Skripsi Slamet Riyadi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam,
Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
tahun 2013 yang berjudul. “Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan
Kesadaran Umat Dalam Memakmurkan Masjid Misbahul Jannah Di Lingkungan
sei. Kambang Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
”. Karya diatas juga membahas tentang peran dan kesadaran, tetapi karya di atas
49

Mohd Arifullah, Dkk, Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
IAIN STS Jambi. (Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016), 66-68.
50
Neldayanti, ”Peran Orang Tua Membimbing Ibadah Shalat Lima Waktu Anak di Desa
Teluk Kayu Putih Kecamatan Tujuh Koto Kabupaten Tebo”. Skripsi (Jambi: Fakultas Ilmu
Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2016).
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lebih fokus pada peran tokoh agama dan kesadaran umat dalam memakmurkan
masjid. Sedangkan yang penulis teliti ialah peran tokoh masyarakat dalam
meningkatkan kesadaran remaja dalam shalat berjamaah di masjid.51
Ketiga Skripsi Afnidar jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2012 yang
berjudul. “Peranan Orang Tua Dalam Membiasakan Anak Untuk Shalat Lima
Waktu Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi”. Karya diatas
juga membahas tentang peranan dan shalat, tetapi karya di atas lebih fokus pada
peran orang tua dan shalat lima waktu. Sedangkan yang penulis teliti ialah peran
tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam shalat berjamaah
di masjid.52
Empat Skripsi Sargawi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2009 yang
berjudul. “Peranan Orang Tua Dalam Menanamkan Kewajiban Shalat Terhadap
Anak di Desa Temenggung Kabupaten Sarolangun”. Karya diatas juga membahas
tentang peranan dan shalat, tetapi karya di atas lebih fokus pada peranan orang tua
dan kewajiban shalat terhadap anak. Sedangkan yang penulis teliti ialah peran
tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam shalat berjamaah
di masjid.53
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BAB II
GAMBARAN UMUM DESA KEBON IX
A. Profil Desa Kebon IX dan Letak Geografisnya
1. Profil Desa
Berdasrkan Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 12 Tahun 2006 tentang
pembentukan Kecamatan Sungai Gelam dan pemekaran Desa dalam wilayah
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Mestong dan Kecamatan Jambi Luar Kota
maka Desa Kebon IX yang sebelumnya berada pada Kecamatan Mestong,
sekarang sejak Perda tersebut Desa Kebon IX bersama tiga Desa lainnya Talang
Belido, Ladang Panjang dan Desa Talang Kerinci berada dalam wilayah
administrative Kecamatan Sungai Gelam.
Desa Kebon IX terdiri dari empat dusun yakni Dusun Air Hitam, Dusun
Kebon IX, Dusun Teng Duo dan Dusun Kebon Jambu. Dengan jumlah Rukun
Tetangga sebanyak 28 RT. Kehidupan sosial penduduk bersifat heterogen dan
kepercayaan penduduk 90% beragama Islam.
Pada umumnya mata pencaharian penduduk adalah pengrajin batu bata dan
genteng, petani karet dan sayur, pedagang, buruh. Yang sama-sama kita ketahui
bahwa Desa Kebon IX adalah salah satu sentra batu bata di Provinsi Jambi dan
komodity sayur-mayur dari Desa Kebon IX adalah penyuplai terbesaruntuk pasar
induk pasar Angso Duo, dan pasar induk Talang Banjar yang mana 80% petani
yang dulunya berada di area bandara Sulthan Thaha dengan adanya peluasan
bandara maka petani tersebut berpindah cocok tanam di Desa Kebon IX.54
2. Letak Geografis
Desa Kebon IX mempunyai luas wilayah yang sangat strategis, wilayah
Desa Kebon IX kurang lebih 1.709,90 Ha . Desa Kebon IX memiliki 4 dusun
yaitu Dusun Air Hitam, Kebon IX, Teng Duo, dan Kebon Jambu. Desa Kebon IX
berbatasan langsung dengan:
54
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a) Sebelah utara berbats dengan Kota Jambi dan Desa Tangkit
b) Sebelah timur berbatas dengan Desa Sungai Gelam
c) Sebelah selatan berbatas dengan Desa Talang Belido dan Talang Kerinci
d) Sebelah barat berbatas dengan desa Mekar Jaya dan Kota Jambi
Desa Kebon IX secara Geografis berada di atas ketinggian 3-4 M di atas
permukaan Laut
a) Suhu Udara rata-rata 27 C
b) Curah Hujan rata-rata 2.611 mm/th
c) Tingkat keasaman tanah Ph rata-rata 3.5 – 4

Posisi desa ini juga sangat strategis karena dekat dengan pusat pasar dan Ibu
Kota Provinsi, sehingga akses informasi relative cepat serta mobilitas transportasi
lebih dekat.55
a) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 5 km jarak tempuh 10 menit
b) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 45 km jarak tempuh 60 menit
c) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 11 km jarak tempuh 15 menit
d) Jarak dari Ibu Kota Negara: 1.271 km jarak tempuh 18 jam

B. Visi, Misi dan Struktur Pemerintah Desa
Dalam sebuah organisasi atau pemerintahan tentu sangat diperlukan Visi dan
Misi yang sangat menentukan arah dari pembangunan, kemana dan apa tujuannya
untuk itu sangat dibutuhkan sebuah Visi dan Misi yang nyata dan dapat
dilaksanakan. Sebagai sebuah desa yang tentu menginginkan menuju kearah yang
lebih baik maka Desa Kebon IX mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:
- Visi Pembangunan Desa
Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang
kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa
yang dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai
melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa
55
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dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa,
seabagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu
langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi
yang diharapkan.
Visi pembangunan desa Kebon IX tahun 2015-2020 disusun berdasarkan
pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses
Pemilihn Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Maka visi
dan misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2015-2020, yang
dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di Desa Kebon IX seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umunya. Serta pertimbangan
kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di
Kecamatan.
Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Desa terpilih dalam
Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015
sampai 2020 akan merubah visi dan misi yang disesuaikan dengan visi dan misi
yang bersangkutan.
1. Misi Pembangunan Desa
Misi pembangunan desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan
oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan desa yang telah ditetapkan, agar
tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai
dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa
Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015-2020
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1) Pembangunan
a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
b. Meningkatkan sumber daya alam yang ada
c. Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh
masayarakat dalam pembangunan desa
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d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun
desa.
2) Pemerintahan
a. Menciptakan Sistem pemerintahan yang baik dan demokratis,
b. Meningkatkan pelayanan public.
3) Kemasyarakatan
a. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah,
b. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan
warga,
c. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu
PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.
4) Pendidikan
a. Memperkecil tingkat buta aksara dan putus sekolah.
5) Sosial
a. Memfasilitasi warga miskin dalam program pemerintah baik dibidang
kesehatan, peningkatan SDM dan bedah rumah.
2. Struktur Pemerintahan Desa
Terorganisasinya suatu pemerintahan merupakan salah satu faktor
berjalannya dengan baik serta menghasilkan pemerintahan dan kepemimpinan
sebagaimana yang diharapkan. Selain merupakan suatu peraturan pemerintahan
bahwa organisasi harus ada susunan kepengurusan secara sistematis, hal ini juga
merupakan gambaran aktifitas kerja objektif. Organisasi yang baik dan teratur
merupakan ujung tombak dari keberhasilan pembangun.
Tabel 1 Data Pemerintah Desa Kebon IX56
NO

NAMA

JABATAN

1

SUWANTO

KEPALA DESA

2

MUJIAH

SEKRETARIS DESA

56
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3
ASHURI

KAUR PEMERINTAHAN

4

ZULIWATI

KAUR UMUM

5

ANDRI SHAPUTRA

KAUR PEMBANGUNAN

6

ZULIWATI

KAUR KEUANGAN

7

SUPRYADI

KADUS AIR HITAM

8

SUCIPTO

KADUS KEBON IX

9

SYARBAINI

KADUS TENG DUO

10

SENAWI

KADUS KEBON JAMBU
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Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa

KEPALA DESA
Suwanto

SEKRETARIS DESA
Mujiah

KASI
Pemerintahan

KASI
Kesejahteraan

KASI
Pelayanan

KAUR TU dan
UMUM

KAUR
KEUANGAN

KAUR
Pemerintahan

Ashuri

Andri Syahputra,
S.Sos

Zuliwati, S.Pd

Suparjo, S.Pd

Komariah, S.Hi

Kurniawan Sidik

KADUS I

KADUS II

KADUS III

KADUS IV

Supriadi

Sucipto

Syarbaini

Snawi
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Pola minimal adalah pola yang diterapkan oleh pemerintahan desa yang
terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 4 orang Kepala Urusan,
4 orang Kepala Dusun, dan 28 orang ketua Rukun Tetangga.57 Penyelenggaraan
urusan-urusan pemerintah dan administrasi dilaksanakan oleh perangkat tersebut
sebagaimana fungsi dan tugasnya masing-masing, namun pengawasan dari
pelaksanaan tugas-tugas tersebut diawasi oleh 9 orang personil Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), selain mengawasi. BPD tersebut juga membuat
peraturan-peraturan desa.
Gambar 2 Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
KETUA
PATMIN

WAKIL KETUA
DODI ISKANDAR

SEKRETARIS
SAWALUDDIN

ANGGOTA
1. SUTOPO YUWONO
2. JUMADI RAMLAN
3. SUPRIANTO
4. PAINO
5. WASIDI
6. ZATMIKO
57
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Badan

Permusyawaratan

Desa

(BPD)

adalah

sebuah

lembaga

permusyawaratan rakyat di desa yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat atau
agama dan lainnya. Badan ini adalah badan permusyawaratan di desa yang
merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. BPD
terbentuk sebagai salah satu implimentasi daripada undang-undang nomor 22
tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat kaitannya dengan
pemerintahan desa dikenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa.
Berdasarkan atas pergantian UU tersebut dengan UU nomor 32 tahun 2004
maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan, dengan demikian BPD
berganti menjadi Badan Permusyawaratan Rakyat.58 BPD terdiri dari ketua, wakil
ketua, sekretaris, dan anggota.
C. Kondisi Sosial Desa
1) Keadaan Penduduk
Penduduk merupakan salah satu yang harus ada dalam sebuah Desa atau
Kampung. Desa ataupun Negara tidak akan berdiri jika tidak ada penduduk atau
sering disebut dengan rakyat. karena penduduk menjadi penunjang dari semua
kegiatan yang akan di instruksikan oleh Pemerintahan Desa misalnya dibidang
pertanian, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya
penduduklah menjadi sumber dan alasan didirikannya sebuah Desa, agar
pembangunan akan menjadi lebih berkembang dan merata.
Suatu Desa atau Kampung

bisa ada dan terbentuk karena terdapat

masyarakat yang manusianya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya,
dengan kata lain mereka saling membutuhkan, manusia sebagai makhluk sosial
yang menciptakan perubahan-perubahan yang terjadi didalam suatu masyarakat
itu. Salah satunya adalah komposisi dalam jumlah kependudukan, misalnya
kelahiran, kematian, perpindahan penduduk baik datang maupun pergi.
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Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Kebon IX.59

Desa/Kel

Kk (Kepala

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

4,142

3,984

8,126

Keluarga)

Kebon IX

1,592

Dari keterangan tabel diatas yaitu dalam sensus penduduk terakhir jumlah
jiwa yang ada di Desa Kebon IX sebanyak 5,802 jiwa dengan jumlah kk yaitu
1.796 dengan rincian laki-laki sebanyak 2,921 jiwa dan perempuan sebanyak
2,881 jiwa.
2) Keadaan Pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan,
dimana setiap orang sangat membutuhkan dan berhak untuk mendapatkannya
dengan

harapan

manusia

untuk

selalu

berkembang

dan

bertambah

pengetahuannya melalui pendidikan. Dengan melalui pendidikan, manusia
menjadi terdidik dan juga melalui pendidikan diharapkan setiap individu mampu
bersaingan dengan individu yang lainnya, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup
dan berlangsungan kehidupannya.
Selain itu, pendidikan juga berperan sangat penting untuk kemajuan suatu
bangsa, sebab kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui mutu pendidikan yang
baik sehingga dapat membentuk generasi muda yang hebat dan berbakat. Oleh
karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat, baik pengetahuan agama maupun umum untuk kemajuan pendidikan
serta proses pembaharuan agar dapat terciptanya masyarakat yang cerdas dalam
59
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rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri khususnya dan
bangsa umumnya.
Tabel 3 Bangunan Pendidikan.60
NO

Bangunan

Jumlah

1

SPS

1

2

TK

1

3

PAUD

2

4

RA

1

5

SD Negeri

3

6

MI

1

7

MTs

1

8

SLTP

1

9

SLTA

1

10

Pon-Pes

2

Jumlah

14

Tabel 4 Penduduk Berdasarkan Pendidikan.61
No

Jenis Pendidikan

1

TK

60
61

Jumlah
50 Orang
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2

SD

3,578 Orang

3

SMP

2,096 Orang

4

SMA

1,605 Orang

5

S1

335 Orang

6

Putus Sekolah

489 Orang

7

Buta Huruf

23 Orang

Dari tabel diatas, fasilitas penunjang tingkatan pendidikan yang berada di
Desa Kebon IX tergolong banyak, karena mempunyai sekolah umum dan agama,
dan tingkat rata-rata pendidikan usia produktif adalah SLTP dan SLTA ini
mencerminkan bahwa sumber daya manusia di desa ini belum bagitu baik dan
perlu perhatian kita bersama.
3) Keadaan Lahan
Desa Kebon IX memiliki potensi di beberapa sector antara lain:sector
pertanian, industry Batu Bata dan sumber daya manusia. Dari beberapa potensi,
desa ini sangat prospektif untuk dikembangkan dan meupakan peluang investasi
yang menjanjikan. Berikut kooditi unggulan Desa Kebon IX:
a Komoditi Karet
Komoditi Karet merupakan komoditi unggulan desa ini, sejak puluhan tahun
yang lalu telah diusahakan oleh masyarakat. Mata pencaharian masyarakat
umunya dari sector ini, sebanyak 15 % kepala keluarga memiliki kebun karet.
Areal kebun seluas 1.254.11 Ha, potensi pengembangan masih tersedia. Dan
penghasilan rata-rata 3,5 Ton perhari.
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b Industri Batu Bata dan Genteng
Sebanyak 40% mata pencaharian penduduk adalah Pengrajin Batu Bata dan
Genteng, yang sama-sama kita ketahui bahwa Desa Kebon IX adalah salah satu
sentra batu bata di provinsi Jambi.
c Komoditi Sayur Mayur
Komoditi sayur mayur dari desa Kebon IX penyuplay terbesar untuk pasar
induk angso duo dan pasar induk talang banjar. Yang mana 80% petani yang
dulunya berada di area bandara Sulthan Thaha dengan adanya perluasan bandara
maka petani tersebut berpindah cocok tanam di Desa Kebon IX.
Tabel 5 Luas Penggunaan Lahan.62
NO

PENGGUNAAN LAHAN

LUAS (Ha)

1

Bangsal Batu Bata

2

Kebun Buah

3

Kebun Campuran

4

Kebun Karet

5

Kebun Kelapa

6

Kebun Kelapa Sawit

7

Kebun Pinang

4.61

8

Kebun Pisang

1.57

9

Kebun Sayur

37.36

10

Peternakan Ayam

28.36

11

Tambang Batu Bara
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66.00
9.13
241.52
1.254.11
6.50
50.58

5.25

38
12

Tanah Galian

0.92
Total Luas

1.909. 01

Dilihat dari tabel diatas penggunaan lahan dan luasnya lahan yang ada di
Desa Kebon IX, dapat menjadi tolak ukur pekerjaan yang ditekuni oleh
masyarakat ada yang menjadi buruh, petani, dan pengusaha.
Tabel 6 Jenis Dan Panjang Jalan63
NO
1

JENIS

PANJANG (KM)

Jalan Aspal
a) Jalan Negara

0.26

b) Jalan Kabupaten

13.01

c) Jalan Lingkungan

5.86

2

Jalan Tanah

3

Jalan Pertamina

25.422
2.77
Total

47.322

4) Keadaan Kesehatan
Kesehatan merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup
manusia. Di Desa Kebon IX sendiri memliki tempat pelayanan kesehatan. Untuk
menunjang pelayanan kesehatan Desa Kebon IX memiliki Puskesmas Induk
1Unit, Polindes 2 Unit, Rumah Bidan Desa 5 Rumah, Bidan Desa 3 Orang, Kader
Desa Siaga 2 Orang, Posyandu 5 Kelompok, dan Mobil Ambulance 1 Unit.
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5) Keadaan Keamanan Desa (Kantibmas)
Berkat tingginya kesadaran masyarakat serta slogan sebagai Desa AKTIF
(Aman, Kompak, Tertib, Indah, dan Produktif) maka Desa ini aman, selain itu
sistem pengamanan Swakarsa sangat diutamakan dari 7 unit Pos jaga yang
tersebar pada beberapa RT sehingga siskampling dapat efektif, dan 2 orang
anggota/ linmas yang terlatih.64
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BAB III
TOKOH MASYARAKAT DAN REMAJA DALAM SHALAT
BERJAMAAH
A. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Remaja Masjid
Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar pada
masyarakat. Pembagian Tokoh Masyarakat terdiri dari dua sifat, ada yang bersifat
formal dan informal. Tokoh Masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang
yang diangkat dan dipilih oleh lembaga Negara dan bersifat struktural, contohnya
seperti kepala desa, lurah, camat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan
Tokoh Masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh
masyarakat karena dipandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan
berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat, misalnya seperti
Tokoh Agama, ulama, kyai atau ustadz.
Peran Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama yaitu sebagai pemimpin yang
berfungsi dan bertanggung jawab atas berbagai kegiatan keagamaan dalam
pengertian sempit yang mengurus kegiatan ibadah sehari-hari seperti penyuluhan
agama, memimpin upacara ritual keagamaan (menjadi imam mesjid, khotib,
pembaca doa, menikahkan, mengurusi peringatan hari besar Islam, mengajar
ngaji, kegiatan keagamaan) dan juga sebagai pengambil keputusan paling
dominan dalam masyarakat.65
Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja
manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anakanak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju
dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa
yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun66 Dalam perspektif agama,
usia baligh ditandai oleh keluarnya sperma bagi anak pria dan haid bagi anak
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wanita, atau maksimal 15 tahun.67 Pada masa remaja inilah perlunya ada
peran dari tokoh masyarakat yang menjadi panutan dalam bermasyarakat.
Hasil wawancara dengan bapak Nurkholis, beliau mengatakan:
[S]ekarang ini memang peranan tokoh masyarakat khususnya tokoh agama
sangat diperlukan dalam mendidik generasi muda dalam masalah ibadah
shalat. Jika dilihat sekarang ini banyak generasi muda yang masih minim
akan hal agama yang paling utama dalam hal ibadah. Peran tokoh agama
dalam hal ini yaitu melakukan penyuluhan agama atau pun melakukan
pengajian setiap selesai shalat berjamaah.68
Untuk mencapai kualitas remaja yang sadar akan hal ibadah yaitu berupa
shalat berjamaah, perlunya di bentuk suatu organisasi kepemudaan Masjid atau
sering disebut dengan Remaja Masjid dan perlu adanya pembinaan kepada
Remaja Masjid. Karena Remaja Masjid itu sendiri adalah organisasi yang
memiliki keterkaitan dengan masjid.Oleh karena itu peran Tokoh Masyarakat
dalam pembinaan Remaja Masjid sangatlah besar,

dikarenakan Tokoh

Masyarakat adalah sosok panutan bagi masyarakat dalam segala persoalan yang
dihadapi.
Pembinaan yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat kepada Remaja Masjid
yaitu dilakukannya sebuah kegiatan. Kegiatan-kegiatn yang dilakukan bisa seperti
mengadakan pengajian, memainkan kesenian islam, memakmurkan masjid dan
juga melibatkan remaja masjid dalam peringatan hari besar islam.
Penuturan Dari bapak Mahfud Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan:
[P]eran Tokoh Masyarakat dalam pembinaan Remaja Masjid yang pertama ikut
serta para tokoh masyarakat untuk sama-sama memikirkan masalah-masalah
dan kendala-kendala yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Jadi mulai dari
musyawarah kayak mana jalan keluarnya, mengajak pemuda atau remaja
masjid membuat kegiatan yang positif, yaitu seperti membuat yasinan setiap
minggu, malam senin, atau sebulan sekali, dan melakukan pengajian tentang
masalah-masalah fiqih ataupun masalah-masalah akidah, mengikuti atau
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berpartisipasi dalam kegiatan Islam. Dengan mengadakan kegiatan itu semoga
para remaja masjid dapat terhindar dari maksiat.69
Dari uraian diatas dapat dilihat peran yang dilakukan oleh Tokoh
Masyarakat RT 05 dan RT 06 dalam membina Remaja Masjid dengan melakukan
kegiatan seperti:
1. Memakmurkan Masjid
Memakmurkan Masjid itu bisa dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah
SWT dan zikir kepada-Nya, bisa juga memakmurkan masjid itu dengan
membangun masjid, memperindahnya atau memperkokoh bangunannya. Dalam
hal memakmurkan masjid bisa berupa shalat berjamaah. Allah SWT sendiri
mengkhususkan dalam memakmurkan masjid dengan amal-amal ibadah, karena
itu memang tujuan yang sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh Tokoh
Masyarakat RT 05 dan RT 06 dalam pembinaan Remaja Masjid dengan
menunaikan shalat secara berjamaah. Seperti yang dikatakan oleh bapak Darman
Tokoh Masyarakat RT 05.”[K]alau Memakmurkan Masjid ya itu dengan
berjamaah”.70
2. Bermain Kompangan
Kompangan adalah nama lokal yang diberikan pada musik rebana. Jenis
musik ini menggunakan rebana yang dimainkan oleh delapan hingga dua puluh
orang laki-laki, bahkan bisa lebih bila memungkinkan. Kompangan ini biasanya
dilantunkan pada acara-acara pernikahan, penyambutan tamu, dan juga pada acara
peringatan hari besar Islam. Pada kompangan, dilantunkan pula syair-syair Islami.
Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Darman,”[K]egiatan Remaja Masjid
yaitu bermain kompangan”.71
Seperti yang dituturkan oleh bapak Mahfud, beliau mengatakan:
[S]eperti kesenian atau kompangan itu sangat bagus, jika dilihat dari daerah
lain itu terutama kalau ada kompangan atau hadrah cukup maju pemudanya
jika ada yang memainkan kesenian itu. Itu sangat mendukung kalau pemuda
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khusus di daerah itu ada kelompok hadrah atau kompangan, misal ada
pernikahan dan sunatan kita gunakan aja yang ada tidak payah memanggil
yang lain.72
3. Mengadakan Pengajian.
Pengajian yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang untuk
mendapatkan suatu ilmu atau pencerahan. Pengajian merupakan salah bentuk
dakwah, dengan kata lain bila dilihat dari segi metodenya yang efektif guna
menyebarkan agama Islam, maka pengajian merrupakan salah satu metode
dakwah. Pengajian yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dan Remaja Masjid
dilakukan setiap malam selasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Darman,
“[K]egiatan yang dilakukan Remaja Masjid dengan melakukan pengajian”.73
Hampir sama dengan yang dituturkan oleh bapak mahfud, beliau
mengatakan ”[P]ara Tokoh Masyarakat mengajak pemuda atau Remaja Masjid
membuat kegiatan yaitu berupa yasinan setiap minggu atau sebulan sekali
mengadakan pengajian”.74
Pengajian merupakan salah satu bentuk dakwah, dengan kata lain bila
dilihat dari segi metodenya yang efektif guna menyebarkan agama Islam, maka
pengajian merupakan salah satu metode dakwah. Di samping itu pengajian juga
merupakan unsur pokok dalam syi‟ar dan pengembangan agama Islam. Pengajian
merupakan salah satu unsur pokok dalam syiar dan pengembangan agama Islam.
Pengajian ini sering juga dinamakan dakwah Islamiyah, karena salah satu upaya
dalam dakwah Islamiyah adalah lewat pengajian.
Maka pengajian merupakan bagian dari dakwah Islamiyah yang menyeru
kepada yang ma‟ruf dan mencegah yang mungkar. Sehingga keduanya harus
seiring sejalan, dan kedua sifat ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Melaksanakan dakwah wajib bagi mereka yang mempunyai
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pengetahuan tentang dakwah islamiyah, hal ini merupakan perintah Allah Swt
dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

            
   
   
  

“dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah yang mungkar.
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(QS. Ali-Imran: 104).75
Ayat di atas menerangkan tentang perintah Allah Swt kepada segolongan
orang untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Segolongan orang itu
diperintahkan untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah berbuat kebajikan,
karena pengajian merupakan sebuah bentuk dakwah islamiyah.
Sebagaimana seperti yang disebutkan, bahwa pengajian adalah satu wadah
kegiatan yang mempunyai tujuan untuk membentuk muslim yang baik, beriman
dan bertakwa. Sama hal nya dengan yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat atau
Tokoh Agama di Desa Kebon IX khususnya di RT 05 dan RT 06, para Tokoh
mengadakan sebuah pengajian.
4. Partisipasi Dalam Peringatan Hari Besar Islam
Peringatan Hari besar Islam (PHBI) adalah suatu peringatan yang tidak asing
lagi, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.
Seperti yang dilakukan oleh Remaja Masjid dalam Peringatan Hari Besar Islam
yaitu berupa:
a. Peringatan Maulida Nabi Muhammad Shallallahu`Alaihi Wa Sallam.
b. Peringatan Isra‟mi‟raj Nabi Muhammad Shallallahu`Alaihi Wa Sallam.
c. Bilal Shalat Jum‟at atau Shalat Terawih.
d. Panitia Hari Raya Qurban.
Sebagaimana penuturan dari bapat Darman,”[P]emuda atau Remaja Masjid
terlibat langsung dalam Peringatan Hari Besar Islam, Menjadi panitia dalam hari
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raya qurban, dan menjadi panitia maulid nabi, menjadi khotib atau bilal, intinya
ada tugasnya”.76
Sama dengan yang dituturkan oleh bapak Mahfud, beliau mengatakan
“[K]alau partisipasi Remaja Masjid dalam Hari Besar Islam terutama di RT 06
Alhamdulillah sudah bagus dan bisa diajak musyawarah untuk melaksanakan
kegiatan baik itu seperti Maulid Nabi, Isra‟ Mi‟raj dan kegiatan lainnya”.77
Ikut sertanya remaja atau Remaja Masjid dalam peringatan Hari Besar Islam
menjadi tonggak estafet atau regenerasi dalam menumbuhkan bibit baru dalam
masyarakat. Para orang tua hanya menjadi pendorong remaja dalam melaksanakan
peringatan hari besar Islam.
B. Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan kesadaran Shalat
Berjamaah di Masjid
Pengajian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang
untuk mendapatkan suatu ilmu atau pencerahan. Pengajian yang dilakukan oleh
Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama yang berada di RT 05 dan RT 06, salah
satu bentuk peran yang dilakukan dan bertujuan untuk mengajak masyarakat
khususnya remaja untuk melaksanakan shalat secara berjamaah. Melalui
pengajian masyarakat dan remaja di berikan pemahaman akan pentingnya shalat
berjamaah secara berjamaah.
Dakwah Islamiyah diusahakan untuk terwujudnya ajaran agama dalam
semua segi kehidupan.78 Jika dilihat dari permasalahan yang ada pada diri remaja
yang akhir-akhir ini bisa dilihat, masih kurangnya kesadaran remaja dalam
melakasanakan shalat berjamaah di Masjid.
Berdasarkan dari uaraian di atas dapat dikatakan bahwa pengajian
merupakan salah satu wadah pendidikan keagamaan yang di dalamnya
ditanamkan aqidah dan akhlaq sesuai dengan ajaran-ajaran agama, sehingga
diharapkan timbul kesadaran pada diri mereka untuk mengamalkannya dalam
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konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun
dengan sesama manusia, agar bahagia di dunia dan di akhirat.
Pengajian yang dilakukan

Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama

merupakan upaya untuk membentuk pribadi remaja yang sesuai dengan ajaran
Islam yakni menjauhi apa yang dilarang_Nya dan menjalankan apa yang
diperintahkan-Nya.
Wawancara dengan bapak Darman, beliau mengatakan:
[P]eran Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan kesadaran remaja bisa berupa
diadakan sebuah pengajian, sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan
musyawarah. Bisa juga dilakukan pada saat shalat jum‟at yaitu pada saat
khutbah jum‟at. Tapi peran Tokoh Masyarakat harus ada dukungan juga dari
masyarakat agar generasi muda bisa mengerti tentang ilmu agama.79
Bapak Darman menambahkan:
[K]alau pengajian sudah berapa tahun ini masih ada setiap malam selasa, tapi
dulu awalnya mau dilaksanakan malam senin berhubung kebiasaan orang disini
mengadakan kendurian pada hari minggu maka pengajian itu di undur jadi
malam selasa. Walau ada keperluan apa dan dalam keadaan hujan tetap datang.
Pengajian ini mengundang ustad untuk mengajar dan mengisi tausiyahnya.80
Hal senada dengan bapak mahfud, beliau mengatakan:
[S]halat memang sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Kami sebagai Tokoh
Masyarakat khususnya Tokoh Agama menghimbau kepada masyarakat atau
mengajak masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah dan juga kami
memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk
melaksanakan shalat secara berjamaah. Kami juga melakukan sebuah
pengajian setiap seminggu sekali, sebulan sekali tentang agama, baik itu
tentang shalat, zakat, puasa, saling tolong menolong dalam sesama manusia.81
Peran yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Agama yang
ada di Desa Kebon IX khususnya di RT 05 dan RT 06, seperti hasil wawancara
diatas hampir sama yaitu mengadakan pengajian, mengadakan sosialisasi kepada
masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan ibadah shalat secara
berjamaah. Seperti firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 43:
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“dan dirikanlah shalat, bayar lah zakat dan ruku‟ lah bersama orang-orang
yang ruku‟. ( QS: Al-baqarah:43)82
Mengajak seseorang untuk berbuat yang baik adalah merupakan suatu
perbuatan yang sangat mulia disisi Allah, maka peran Tokoh Masyarakat
mengajak masyarakatnya untuk mengerjakan shalat berjamaah di masjid atau di
mushallah sangatlah perlu, karena dengan adanya binaan dan ajakan dari Tokoh
Masyarakat seseorang tersebut dengan senang hati mau mengerjakannya.
Mengajak seseorang untu berbuat baik telah tertuang dalam firman Allah Swt
dalam surah Luqman ayat 17:

                
    
“Wahai anakku! laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang
makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap
apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara
yang penting”. ( QS: Luqman:17)83
Misalnya setiap selesai shalat imam mengajak para jamaah untuk wirid
bersama. Itu merupakan salah satu peran yang di lakukan Tokoh Masyarakat atau
Tokoh Agama dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam shalat berjamaah.
Namun remaja sekarang enggan atau tidak mau mengikuti wirid lagi. Seperti yang
dikatakan bapak Darman, beliau mengatakan:”[C]uma kalau remaja sekarang ini
tidak mau mengikuti wirid”.84
Pemberian pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya
remaja tentang ibadah sangatlah perlu untuk di lakukan oleh Tokoh Masayarakat,
guna meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya shalat berjamaah, maka
Depag RI, Al- Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002),8.
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Tokoh Masyarakat memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat
untuk pengamalan ibadah melalui sosialisasi dan pengajian.
Adapun peran yang dilakukan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama dalam
melaksanakan ibadah shalat selain di adakannya pengajian, yang dilakukan Tokoh
Masyarakat atau Tokoh Agama dengan cara sosialisasi datang dari rumah ke
rumah.
Wawancara dengan bapak Darman, beliau mengatakan:
[D]ulu para Tokoh Masyarakat mengajak masyarakat untuk melaksanakan
shalat berjamaah ke Masjid dari rumah ke rumah, tapi belakangan yang
mengajak belum ada lagi yang datang dari rumah ke rumah. Tapi kalau
sekarang kami mengajak dari rumah kerumah, artinya pengurus terjun
langsung ke masyarakat datang dari rumah ke rumah. Alhamdulillah mulai
rame juga lah yang datang sekarang ini.85
Sosialisasi yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama
yaitu datang dari rumah ke rumah, itu dilakukan agar banyak masyarakat
khususnya remaja yang mau datang ke Masjid untuk shalat berjamaah. Para
Tokoh masyarakat atau Tokoh Agama sangat dituntut untuk mengajarkan agama
bagi masyarakat. Tugas tokoh agama sangat berat dan merupakan sebuah
tantangan yang besar bagi perkembangan Syariat Islam.
Peran penting para Tokoh Agama sangat dibutuhkan sebagai sarana media
menguat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Peran Tokoh Agama
setiap agama yang ada di Indonesia pada khususnya memiliki tanggung jawab
besar dalam menguatkan ajarannya kepada umat.86
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BAB IV
FAKTOR PENGHAMBAT BAGI REMAJA DALAM MENUNAIKAN
SHALAT
A. Faktor Penghambat Bagi Remaja Untuk Melaksanakan Shalat Berjamaah
Di Masjid
Bagi sebagian manusia, shalat merupakan sebuah kewajiban yang harus
dikerjakan oleh semua manusia yang sudah mukallaf. Dimulai dari ia memasuki
usia remaja sampai usia dewasa. Perintah shalat sendiri telah tercantum dalam
firman Allah Swt dalam surat An-Nissa‟ ayat 103:

             
             
“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu
berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah
merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya
shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang
beriman.”(QS. An-Nissa‟: 103).87
Sukses atau tidaknya peran tokoh masyarakat atau tokoh agama bisa di lihat
jika sudah banyak remaja yang mau shalat berjamaah di masjid. Akan tetapi suatu
perubahan yang ingin dicapai, pasti ada hambatan-hambatan bagi remaja untuk
melaksanakan shalat berjamaah dimasjid.
Dari berbagai berbagai faktor yang menghambat bagi remaja untuk
melaksanakan shalat berjamaah di masjid.
1. Kurangnya Pemahaman Agama
Bagi sebagian orang baik itu orang dewasa maupun remaja lebih senang
melaksanakan shalat sendirian dirumah mereka masing-masing daripada shalat
berjamaah di masjid. Dari berbagai macam latar belakang pendidikan maupun
87

Depag RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002),124.

49

50

pekerjaan, tidak banyak yang mengetahui bahwa shalat berjamaah itu lebih besar
pahalanya daripada shalat sendirian. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara
Akhmal, beliau mengatakan, “[M]enurut saya yang menghambat remaja dalam
melaksanakan shalat berjamaah itu, mungkin orang itu tidak tahu pahala orang
yang shalat berjamaah itu lebih besar dari shalat sendirian.”88
Minimnya pemahaman remaja terhadap agama membuat rendahnya
kesadaran remaja dalam melaksanakan shalat berjamaah. Hal itu yang menjadi
faktor penghambat remaja untuk shalat berjamaah di masjid. Jika dilihat dari segi
pendidikan sebagian remaja memang bukan tamatan dari sekolah-sekolah agama,
rata-rata remaja hanyalah tamatan dari sekolah umum.
Orang tua seharusnya dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi
teladan dan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah dan
perilaku beragama. Sebagai keluarga hendaknya melakukan shalat berjamaah
dirumah untuk mengembangkan dan meningkatkan kereligiusan anak dalam
beribadah. Sebagaimana yang dikatakan saudara galih, beliau mengatakan,
”[K]urangnya perhatian orang tua terhadap anaknya tentang masalah agama,
terutama masalah ilmu pengetahuan agama tentang shalat.”89
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan,
dimana setiap orang sangat membutuhkan dan berhak untuk mendapatkannya,
dengan harapan manusia selalu berkembang dan bertambah pengetahuannya
melalui pendidikan. Seharusnya dalam sebuah keluarga seorang anak telah
mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama.
2. Pengaruh Gadget
Di zaman modern seperti sekarang ini perkembangan IPTEK (ilmu
pengetahuan dan teknologi) sudah berkembang dengan pesat. Salah satunya yaitu
gadget, pengaruh gadget sekarang ini sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan
manusia, mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa semuanya memakainya.
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Gadget sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, tidak lagi
memandang dari status ekonomi, sekarang ini bisa memilikinya.
Menurut penuturan kiki remaja yang penulis wawancarai, beliau
mengatakan:
[L]antaran para remaja lebih mementingkan game daripada shalatnya karena
menurutnya game itu lebih asyik, sehingga ketika mau melaksanakan shalat
mereka lagi bermain game menganggap nanti sajalah masih lama, ketika adzan
sudah berkumandang mereka masih asyik dengan gadget.90
Pengaruh gadget memang sangat besar bagi semua orang yang memakainya
khususnya remaja, Jika tidak bisa menggunakannya dengan tepat maka akan
menjadi candu bagi pemakainya. Apalagi sekarang ini sedang heboh-hebohnya
game online, tidak sedikit remaja yang gemar memainkannya. Setiap remaja tahan
berhadap-hadapan dengan gadget nya untuk bermain game, sehingga semua itu
mempengaruhi sifat dan perilakunya.
Remaja sekarang lebih senang menggunakan gadget untuk mencari
informasi. Bagi yang tidak bisa menggunakan dalam hal yang baik maka akan
membawa dampak yang negatif bagi penggunanya. Baik itu masalah
perkembangan ilmu dan teknologi sampai masalah ibadah.
Di kehidupan masyarakat dunia gadget merupakan media komunikasi yang
tidak bisa terlepaskan dari kehidupan manusia. Gadget dengan jenis dan apapun
sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat baik dari kalangan atas, menengah,
bawah, kota, desa, orang tua, remaja maupun anak-anak.
Di zaman sekarang remaja sudah banyak yang memiliki gadget dan tiada
hari tanpa gadget. Gadget memiliki dampak yang sangat besar bagi remaja,
karena gadget dapat di pergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang
dapat menyimpan file-file berharga. Bahkan remaja sekarang lebih mementingkan
gadget daripada ibadah. Sebagia remaja lebih senang mencari ilmu pengetahuan
lewat gadget tidak langsung kepada guru, ustadz ataupun yang memiliki banyak
ilmu.
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Menurut Bapak mahfud, beliau mengatakan:
[S]ekarang ini sudah zaman digital, semua serba digital semua oranag banyak
yang mengambil dari sosial media. Sekarang ini orang lebih asyik dengan
digital sehingga banyak yang lalai dengan yang namanya digital. Baik itu dari
televisi, maupun hp android, itu menjadi pengaruh yang besar bagi anak-anak
maupun remaja.91
Perkembangan zaman memang tak bisa dihindarkan lagi, di zaman modern
sekarang ini yaitu berupa zaman digital membuat semua orang dapat terlena
dibuatnya. Salah satunya berupa gadget, gadget mempunyai banyak manfaat dan
dampak positif, namun juga memiliki kemudharatan dan dampak negatif.
Sebagian besar orang sekarang ini telah banyak yang terpengaruh dengan gadget,
dari yang dewasa sampai anak-anak.
3. Kurangnya Niat
Niat merupakan salah satu langkah awal bagi seorang manusia untuk
melakukan sesuatu hal baik. Entah itu

pendidikan, pekerjaan maupun yang

lainnya. Apalagi dalam hal ibadah kepada Allah Swt. yang merupakan sebuah
kewajiban bagi seorang muslim.
Peran tokoh masyarakat tidak akan berhasil jika tidak ada niat dalam hati
remaja untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Sebenarnya peran orang
tua masing-masinglah yang menjadi prioritas utama dalam menanamkan sebuah
niat pada anaknya.
Menurut bapak mahfud selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan
“[G]imana mau shalat berjamaah ke masjid, jika tidak ada niat dari orang tua yang
memberi tahu kepada anaknya. Bisa saja orang tuanya juga tidak shalat berjamaah
ke masjid”.92
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Hal senada juga di katakan oleh saudara agus, beliau mengatakan “[T]idak
adanya niat dalam hatinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk
melaksanakan shalat berjamaah.”93
4. Kurangnya Perhatian Orang Tua
Seseorang yang memiliki umur kisaran 11 tahun sampai 21 tahun,
merupakan sesorang yang memasuki usia remaja. Usia remaja sendiri merupakan
masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa, itu berarti masa dimana sedang
asyik-asyiknya menirukan gaya, penampilan, sifat maupun perilaku seseorang
yang ia lihat. Dimasa ini bimbingan keluarga sangat diperlukan.
Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak mendapatkan sebuah
pendidikan. pendidik utama dalam sebuah keluarga itu sendiri ialah orang tua.
Yang paling utama yaitu pendidikan agama. Tidak hanya mendidik, orang tua
juga harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya.
Perhatian orang tua terhadap anak juga cukup penting untuk dijadikan dasar
dalam melihat keterlibatan orang tua terhadap anak-anaknya. Suatu perhatian
berarti pemusatan atau kosentrasi dan seluruh aktivitas yang tertuju pada suatu
objek. Karena itu sejauh mana orang tua memberikan perhatian tentang masalah
pendidikan shalat bagi anak remaja merupakan hal yang sangat penting.
Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena
anak

dibesarkan

dan

dididik

oleh

keluarga.

Orang

tua

merupakan

proyeksi/cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga.
Seperti yang disampaikan bapak Nurkholis Tokoh Masyarakat, beliau
mengatakan :
[B]anyak anak-anak yang datang ke Masjid untuk shalat berjamaah, malah
yang umur-umur kira-kira remaja cuma sedikit yang datang ke Masjid. Padahal
ada disano orang tuo yang punya anak-anak usia remaja, tapi anaknyo malah
dak di ajak ke Masjid, yang diajak malah anak-anak yang umur 5 tahun sampe
7 tahunan.94
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Jika penulis lihat dari pernyataan diatas, masih minimnya kesadaran orang
tua maupun remaja yang mau datang ke Masjid untuk shalat berjamaah.
Sebaliknya kebanyakan malah anak-anak kecil yang diajak, seharusnya orang tua
tahu akan hal itu namun jika di lihat masih minimnya sekali perhatian terhadap
anak.
Jika perhatian terhadap anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar,
kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu
sendiri

maupun

antara

anak

dengan

orangtuanya,

maupun

terhadap

lingkungannya.
Seperti yang diutarakan bapak mahfud, beliau mengatakan: “[J]ika para
orang tua membiarkan dalam penggunaan gadget maka akan membawa dampak
yang buruk kedepannya.” 95
Jika dilihat akhir-akhir ini masih banyak sekali orang tua yang kurang
memberikan perhatian kepada anak-anaknya tentang pengetahuan agama. Tidak
adanya pembatasan dalam menggunakan gadget itu dapat membawa dampak
buruk yang sangat besar kedepannya.
Disini peranan orang tua sangat diperlukan dan juga sangat berpengaruh
dalam mendidik anak, karena orang tua merupakan orang pertama atau tempat
pertama bagi anaknya mendapatkan pendidikan. Semua itu akan berjalan dengan
baik apabila di imbangi dengan pendidikan agama. Orang tua seharusnya
menanamkan hal-hal baik seperti nila-nilai agama, sifat terpuji dan akhlak yang
baik.
5. Lingkungan Masyarakat
Pada dasarnya manusia adalah individu-individu yang mempunyai
kecenderungan untuk bermasyarakat. Tak terkecuali para remaja, sedikit
banyaknya sifat dan perilaku yang didapat berasal dari pergaulan dalam
lingkungan masyarakat.
Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembngan
manusia, lingkungan bisa terdiri dari keluarga yang membesarkan, sekolah tempat
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mendidik, masyarakat tempat bergaul juga bermain sehari-hari dan keadaan alam
sekitar dengan iklimnya, flora dan faunanya. Lingkungan akan membentuk
kepribadian seseorang, jika berada dalam lingkungan baik maka akan baik pula
kepribadiannya dan begitu pula sebaliknya.
Lingkungan merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap
perkembangan manusia yang mencakup antara lain pola berfikir, sifat seseorang
tentang hidup dan lain-lain. Pengaruh lingkungan yang besar dapat mengubah
seseorang dalam mengambil keputusan maupun tindakan. Selain dari pendidikan
yang rendah, tentu juga lingkungan sekitar bisa menjadi faktor terjadinya pola
pergaulan seseorang bisa terpengaruh, sebab dalam lingkungan sangat beragam
sekali sifat dan perilaku seseorang.

B. Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja
Dalam Shalat Berjamaah Di Masjid.
Upaya merupakan satu cara yang dilakukan oleh setiap manusia dalam
mengembangkan potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan dalam
mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu upaya yang dilakukanoleh tokoh
masyarakat dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam melaksanakan shalat
berjamaah yaitu usaha .
Usaha yang dilakukan bermacam-macam tergantung kemauan bagi setiap
tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Usaha ini merupakan suatu langkah
yang di tempuh dalam memberikan pemahaman agama, sosialisasi tentang bahaya
penggunaan gadget yang berlebihan, memotivasi remaja dalam menimbulkan niat
dan bahaya dalam pergaulan dilingkungan masyarakat kepada masyarakat
terutama remaja. Harus adanya peran orang tua juga dalam melakukan usaha
dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam melaksanakan shalat berjamaah di
masjid.
Pemahaman agama bisa berupa pengajian setiap selepas shalat berjamaah,
tausiyah agama, memberikan pengarahan kepada remaja. Hal ini dilakukan agar
para remaja dapat memahami seberapa besar pentingnya shalat secara berjamaah.
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Seperti yang diutarakan oleh bapak mahfud, beliau mengatakan:
[U]paya yang dilakukan Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
remaja dalam shalat berjamaah, sekarang ini memang bukan perkara yang
mudah, tapi Tokoh Masyarakat disini berusaha mengajak remaja untuk datang
ke Masjid dengan cara melakukan pengajian, agar remaja mengetahui seberapa
besar kelebihan-kelebihan shalat berjamaah.96
Hal senada dikatakan juga oleh bapak Darman, beliau mengatakan:
[T]okoh Masyarakat disini khususnya Tokoh Agama melakukan suatu
pengajian atau kajian agama setiap malam senin selesai shalat isya, pengajian
ini dilakukan berupa tausiyah tentang agama. pengajian yang dilakukan agar
semua masyarakat yang ada di Desa Kebon IX khususnya RT 05 dan RT 06
bertambah tentang ilmu agama.97
Upaya Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam
shalat berjamaah di Masjid harus dilakukan dengan usaha, agar remaja mau
mengerti dengan baik. Pengajian yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat
diharapkan mampu meningkatkan kesadaran remaja dalam melaksanakan shalat
berjamaah di Masjid.
Selain mengadakan pengajian, upaya yang dilakukan oleh Tokoh
masyarakat yaitu mengadakan sosialisasi dan mealukan pendekatan kepada
masyarakat khususnya kepada remaja. Seperti yang dituturkan oleh Bapak
Darman, “[K]alau awal-awal itu mengajak rumah kerumah, para Tokoh-Tokoh itu
datang dari rumah ke rumah”.98
Pendekatan yang dilakukan Tokoh Masyarakat yaitu dengan menggunakan
metode. Metode dalam hal ini untuk meningkatkan kesadaran remaja adalah jalan
atau cara yang di pakai oleh Tokoh Masyarakat agar

untuk meningkatkan

kesadaran remaja dalam shalat berjamaah di Masjid.
Dalam ajaran Islam, penggunaan metode pengajian agama (dakwah)
diterangkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an surah An-Nahl ayat 125:
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“Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan bantahlah
mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya tuhan_Mu dia_lah yang
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dalam jalan_Nya dan dia-lah yang
lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk.”(QS. An-Nahl:125).99
Ayat diatas menjelaskan tentang metode atau cara dalam mengajak manusia
kepada jalan Allah Swt, yaitu dengan cara yang bijaksana, nasehat yang baik pula.
Pada dasarnya ketiga unsur inilah yang merupakan induk pengajian agama
(dakwah). Dilihat dari segi jama‟ah pengajian agama, metode yang disebut diatas
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, diantaranya adalah:
a Metode Ceramah
Metode Ceramah adalah suatu metode yang banyak diwarnai oleh ciri
karakteristik bicara oleh seorang mubaligh pada suatu aktivitas dakwah.100
Metode caramah ini sangat tepat apabila jama‟ah yang dihadapi merupakan
kelompok yang berjumlah besar dan perlu dihadapi secara sekaligus. Kelebihan
dari metode caramah ini adalah dalam

waktu

cepat

penceramah

dapat

menyampaikan materi yang sebanyakbanyaknya kepada jama‟ah. Sedangkan
kekurangannya adalah

jika penceramah tidak memperhatikan segi psikologis

jama‟ahnya, maka ceramah dapat bersifat melantur-lantur dan membosankan.
b Metode Tanya Jawab
Metode Tanya Jawab adalah penyampaian materi dakwah dengan cara
mendorong sasarannya untuk menanyakan suatu masalah yang dirasa belum
dimengerti dan mubaligh sebagai penjawabnya.101Kelebihan metode tanya jawab
adalah kegiatan pengajian agama berlangsung lebih hidup yaitu mubaligh dan
jama‟ah sama-sama aktif dan memberi kesempatan kepada jama‟ah untuk
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mengemukakan hal-hal yang dirasa kurang jelas. Sedangkan kekurangan metode
tanya jawab adalah apabila terjadi perbedaan pendapat akan banyak waktu untuk
menyelesaikannya.

c Metode Diskusi
Metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari atau penyampaian
materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian
serta perubahan tingkahlaku. Kelebihan dari metode diskusi antara lain
kesimpulan yang dihasilkan dari diskusi mudah dipahami. Adapun kekurangan
dari metode diskusi antara lain sulit untuk meramalkan arah penyelesaian diskusi
dan diskusi akan gagal bila tidak dapat mengarahkannya.

C. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Melaksanakan Shalat
Berjamaah di Masjid
Shalat merupakan ibadah yang paling utama bagi orang Islam dan sangat
dituntut kepada mereka yang mengerjakan. Shalat adalah sistem ibadah yang
tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul
ihram dann diakhiri dengan salam, didalamnya terdapat doa-doa yang mulia serta
berdasar atas syarat- syarat dan rukun-rukun tertentu.
Dalam hal ini shalat yang dilakukan yaitu secara berjamaah. Kata jamaah
diambil dari kata al-ijtima’ yang berarti kumpul.102 Jamaah berarti sejumlah orang
yang dikumpulkan oleh satu tujuan.103Shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan
secara bersama-sama, sedikitnya dua orang, yaitu yang satu sebagai imam dan
yang satu lagi sebagai makmum.104 Berarti dalam shalat berjamaah ada sebuah
ketergantungan shalat makmum kepada shalat imam berdasarkan syarat-syarat
tertentu.
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Shalat berjamaah adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai
dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan maksud untuk beribadah kepada
Allah Swt, menurut syarat- syarat yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya
dilakukan secara bersama-sama, salah seorang di antaranya sebagai imam dan
yang lainnya sebagai makmum.
Solusi dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan shalat berjamaah di
Masjid yaitu merupakan tanggung jawab seorang Tokoh Masyarakat ataupun
Tokoh Agama sebagai panutan dalam masyarakat. Para Tokoh tersebut
diharapkan mampu memberikan suatu pemahaman kepada remaja terutama dalam
hal shalat berjamaah di Masjid.
Harus ada peranan dari orang tua yang sangat dibutuhkan oleh Tokoh
Masyarakat dalam mengatasi

hambatan remaja dalam melaksanakan shalat

berjamaah di Masjid. Dan juga peran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam
meningkatkan kesadaran remaja.
Sepeti yang di utarakan oleh bapak mahfud, beliau mengatakan:
[S]olusinya didiskusikan lagi kepada orang tua yang punya anak-anak di
anjurkan ke Musholah atau Masjid, yang mempunyai keilmuwan mungkin
yang tadinya dari pesantren atau sekolah agama disuruh datang ke Masjid
untuk mengembangkan ilmunya. Harus ada peranan dari orang tua juga, yang
paling utama keluarga sendirilah yaitu dari orang tuanya. Sama-sama belajar
dan mengikuti pengajian.105
Mengadakan Pengajian, memberikan pemahaman kepada masyarakat,
mensosialisasikannya merupakan kewajiban ataupun tanggung jawab seorang
Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama. Adapun arah tajdid (membangun) yang
seyogyanya dilakukan Tokoh Agama dan umat Islam umumnya sebagai
pengembangan amanah (tanggung jawab) Allah dan pewaris para nabi
diantaranya:
1) Menegakkan Dakwah Secara Komprehensif
Pergerakan dakwah secara komprehensif merupakan tanaggung jawab
utama umat Islam dan khususnya para Tokoh Agama. Di mana dakwah Islam
yang lengkap berarti memberikan suatu kefahaman tentang tasawwur Islam yang
105
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hakiki. Tokoh Agama semestinya dituntut memberikan kejelasan kepada manusia
bahwa konsep hidup Islam bersifat kaffah yaitu merangkumi semua aspeknya
aqidah, ibadah, akhlak, syariah, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.
Dan yang perlu di transparansikan bahwa ajaran Islam tidak bersifat parsial dan
Islam tidak mengenal apa yang disebut dikhotomisme.
Maka pergerakan dakwah secara konprehensif bertujuan menghilangkan
sikap dikhotomisme serta kembali mempopulerkan argument dan sikap, bahwa
segala aspek yang diatur dalam Islam untuk manusia tidak dapat dipisahkan dan
saling terkait antara satu dengan yang lain.
2) Mendidik dan Membina Generasi Islam
Peran ulama di sini yaitu membangkitkan kesadaran manusia untuk
mempunyai iltizam terhadap tuntunan Islam. Melakukan pembinaan generasi
muda Islam yang unggul serta memiliki semangat jihad, dan ini semua dapat
ditempuh melalui tarbiyah Islamiyah sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW.
Dimana Rasulullah mendidik para sahabatnya melalui tarbiyah dan pembinaan
syakhsiyyah muslim luhur. Jiwa mereka diasuh supaya bebas dari segala
pengabdian kecuali kepada Allah. Atas dasar itulah peran ulama dituntut untuk
memiliki Iltizam Qiadi (komitmen kepemimpinan).
3) Membentuk Masyarakat Yang Mau Menjunjung Tinggi Syariat Islam
Eksistensi umat Islam dan para ulama yaitu mewujudkan serta menegakkan
masyarakat madani yaitu suatu tatanan masyarakat yang bersedia melaksanakan
hukum Allah dalam semua bidang permasalahan. Untuk terwujud kearah
rekonstruksi hukum yang selama ini diselewengkan, hal yang sangat mendasar
yang harus dilakukan yaitu menanamkan kesadaran aqidah dan penghayatan
nilai-nilai ajaran Islam yang istiqamah, umat Islam tidak bimbangan dalam
menghadapi perubahan sistem hidup, dengan demikian supremasi hukum dapat
terealisasi dalam hidup kehidupan manusia.
Dalam situasi seperti ini maka Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama bisa
menyampaikan pemahaman agama mengenai kesadaran remaja dalam shalat
berjamaah melalui para orangtua mereka, beri pemahaman kepada orangtua,
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sehingga orangtua dapat menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa shalat
berjamaah itu adalah ladang pahala yang besarnya bagi manusia, karena shalat
berjamaah adalah sebuah ibadah dan pahalanya besar, jadi jangan pernah
mempermainkan yang namanya shalat.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Remaja Masjid dan Peran
Tokoh Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja Shalat
Berjamaah di Masjid yaitu mengajak Remaja Masjid melakukan kegiatan
yang positif, yaitu seperti:
a. Memakmurkan Masjid.
b. Bermain Kompangan.
c. Mengadakan Pengajian.
d. Partisipasi dalam Peringatan Hari Besar Islam.
peran Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama di Desa Kebon IX khususnya
di RT 05 dan RT 06 masih belum maksimal, itu bisa dilihat masih
sedikitnya remaja yang shalat berjamaah di Masjid.
2. Faktor penghambat remaja dalam melaksanakan shalat berjamaah di Masjid
seperti:
a. Kurangnya pemahaman agama.
b. Pengaruh gadget.
c. Kurangnya niat.
d. Kurangnya perhatian orang tua.
e. Lingkungan masyarakat
3. Upaya yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama yang
berada di Desa Kebon IX, khususnya di RT 05 dan RT 06 yaitu dengan
mengadakan pengajian yang dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali,
mengadakan sosialisasi dan mealukan pendekatan kepada masyarakat
khususnya kepada remaja, yaitu dengan cara datang dari rumah kerumah.
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B. Implikasi Penelitian
Sesuai dengan skripsi yang penulis susun, maka penulis dapat memberi
saran-saran yang berguna untuk bahan masukan bagi pembaca yaitu sebagai
berikut:
1. Peran Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama memang sudah baik, namun
belum maksimal, tapi semoga menjadi lebih baik kedepannya.
2. Kepada Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama harus tetap melaksanakan
perannya sebaik mungkin. yaitu dengan mengadakan pengajian untuk para
masyarakat khususnya remaja.
3. Semoga peran Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama tersebut selalu
berjalan agar remaja bisa mendapatkan pemahaman agama lebih mudah dan
bermanfaat.
Dengan demikian semoga kesadaran remaja dalam melakasaankan shalat
berjamaah di Masjid menjadi besar. Hasil penelitian ini belum sepenuhnya
sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya
lebih teliti, kritis dan lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan
masyarakat. Perbedaan pandangan dijadikan sebuah rahmat, bukan dijadikan
sebagai pemicu konflik.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN REMAJA DALAM SHALAT BERJAMAAH DI MASJID
( STUDI DI DESA KEBON IX KABUPATEN MUARO JAMBI)
No
1

Jenis Data

Metode

-Letak Geografis Desa -Observasi
Kebon IX

2

-Dokumentasi

-Sejarah Desa Kebon -Wawancara
IX

3

-Doumentasi

Visi dan Misi Desa -Observasi
Kebon IX

4

-Struktur

-Setting
-Dokumen Geografis
-Lurah Kebon IX
- Sejarah Desa Kebon IX
-Dokumen Visi dan Misi

-Dokumentasi
Organisasi -Dokumentasi

Desa Kebon IX

5

Sumber Data

-Dokumen Struktur Organisasi
Desa Kebon IX

-Peran Tokoh

-Wawancara

Masyarakat dalam

-Tokoh Masyarakat atau Tokoh
Agama (Imam Masjid)

Pembinaan Remaja
Masjid
-Peran Tokoh
Masyarakat Dalam
Meningkatkan
Kesadaran Remaja
6

-Penghambat

Bagi

Remaja

Untuk

Melaksanakan

Shalat

Berjamaah

-Wawancara

- Tokoh Masyarakat atau Tokoh
Agama (Imam Masjid)
- Remaja

7

-upaya

Tokoh

-Tokoh Masyarakat atau Tokoh

Masyarakat

dalam

Agama (Imam Masjid)

Meningkatkan
Kesadaran Remaja

A.Panduan Observasi
No

Jenis Data

1

-Letak Geografis Desa Kebon IX

Objek Observasi
-Keadaan Dan Letak
Geografis

2

-Sarana dan Prasarana

-Sarana dan Prasarana yang tersedia dan
digunakan di Kelurahan Kebon IX

B.Panduan Dokumentasi
No

Jenis Data

1

-Letak Geografis Desa Kebon IX

Data Dokumenter
-Data

Dokumentasi

Tentang

Letak

Geografis
2

-Sejarah Desa Kebon IX

-Data Dokumentasi Tentang Sejarah
Desa Kebon IX

3

-Struktur Organisasi Desa Kebon -Data Dokumentasi Tentang Struktur
IX

Organisasi Dan Kepengurusan Desa
Kebon IX

C. Butir-Butir Wawancara
No

Jenis Data

Sumber Data Dan Subtansi
Wawancara

1

-Sejarah Desa Kebon IX

Lurah Desa Kebon IX
-Bagaimana

sejarah

berdirinya

Desa

Kebon IX?
-Bagaimana perkembangannya hingga
saat ini?
2

-Kegiatan Desa Kebon IX

Lurah Desa Kebon IX
-Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang
ada di desa kebon IX?

3

-Peran Tokoh Masyarakat dalam Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama
Pembinaan Remaja Masjid
-Peran

Tokoh

(Imam Masjid)

Masayarakat -Bagaimana Peran yang dilakukan untuk

dalam meningkatkan kesadaran meningkatkan kesadaran remaja?
remaja

-Apa

cara

yang

diterapkan

untuk

meningkatkan kesadaran remaja?
4

-Faktor

yang

menghambat Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama

remaja dalam shalat

(Imam Masjid)
Remaja
-Apakah yang menjadi penghambat pada
diri remaja dalam shalat berjamaah?

5

-Upaya

dalam

kesadaran remaja

meningkatkan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama
(Imam Masjid)
-Bagaimana upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran remaja?

-Apa

cara

yang

diterapkan

meningkatkan kesadaran remaja?

untuk

DOKUMENTASI

Wawancara penulis dengan Tokoh Masyarakat RT 05

Wawancara penulis dengan Tokoh Masyarakat RT 06

Remaja RT 06

Wawancara penulis dengan remaja RT 06

Wawancara penulis dengan remaja RT 06

Wawancara penulis dengan remaja RT 06

Wawancara penulis dengan remaja RT 05

Pengajian Selepas Shalat berjamaah
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