
 

 

ABSTRAK 

 

Ahmad Dimyati : Penolakan Masyarakat Terhadap Ikut Serta Dalam Shalat 

Berjamaah (Penelitian di Kampung Margamulya Desa Cimekar Bandung) 

 Shalat Berjamaah menurut Hadist Dari Abdullah bin Umar  ra bahwa Rasulullah 

SAW bersabda shalat berjamaah merupakan shalat yang lebih utama daripada shalat 

sendiri yakni 27 derajat, hukumnya pun sunat muakkad, yakni sunah yang sangat 

penting untuk dikerjakan terutama di mesjid. (HR,Bukhari, Muslim, Nasa’i, dan 

Ahmad). Shalat disamping berfungsi sebagai pembinaan pribadi seorang muslim juga 

mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu dalam Islam belum sempurna bilamana shalat 

itu dikerjakan secara individu yang memencilkan diri dari orang banyak dimana 

seseorang hidup. Dalam hal ini Islam mensyari’atkan shalat berjamaah.    

Penelitian ini bertolak dari berbagai persoalan yang semakin rumit dan komplek 

yang terdapat pada masyarakat. Apabila kegiatan pengajian di laksanakan secara terus 

menerus dan teratur baik secara materi yang disampaikan, metode yang digunakan di 

sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada selain itu antar sesama warga selalu 

mengajak yang lain untuk ikut dalam shalat berjamaah, apabila terjalin seperti itu maka 

akan mencapai keberhasilan pada masyarakat untuk selalu mengikuti shalat berjamaah.    

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peta dinamika masyarakat 

Islam di Kampung Margamulya Desa Cimekar Bandung, bagaimana proses penerimaan 

dan penolakan masyarakat terhadap shalat berjamaah, upaya-upaya apa yang dilakukan 

da’i di Kampung Margamulya Desa Cimekar agar masyarakat selalu ikut serta dalam 

shalat berjamaah. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

teknik kepustakaan. Pengelolaan data yang dilakukan dengan pengumpulan data, 

pengidentifikasian, pengklasifikasian dan interpretasi secara logis, sedangkan analisis 

yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan masyarakat 

tidak ikut serta dalam shalat berjamaah itu disebabkan karena berbagai 

kesibukan/aktivitas masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan oleh mereka, karena 

aktivitas yang mereka kerjakan itu merupakan faktor utama bagi mereka untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Adanya kesadaran pada diri mereka akan 

penting dan manfaatnya dalam ikut shalat berjamaah, juga adanya perbedaan 

pemahaman akan makna la iqro haa piiddin (tidak ada paksaan dalam agama)terhadap 

ajakan dalam shalat berjamaah.      

  

  


