
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam dibangun atas lima (perkara): kesaksian bahwa tidak ada ilah yang 

berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan 

shalat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan sebagaimana 

di dalam hadits.
 1 

ُْْٔ قَاَه : قَاَه َرُسْىُه هللاِ َصيًَّ هللاُ  ٍَ هللاُ َع َز َرِض ََ ُِ ُع َُْث اْب َحِذ

ُْ الَ إِىََٔ إاِلَّ هللاُ  ٍس : َشَهادَةِ أَ َْ ًُ َعيًَ َخ ٍَ اإِْل ْسالَ ٌَ : بُـِْ ِٔ َوَسيَّ ُْ َعيَ

مَ  ًِ اىصَّالَةِ َوإَِـْتَاِء اىزَّ ُسْىُه هللاِ َوإِقَا ذًا رَّ ََّ َح ٍُ  َُّ ًُ َوأَ اةِ َواْىَحّجِ َوَصْى

َُ }روآ اىبخاري{ َضا ٍَ  َر

 Seluruh umat Islam sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya 

shalat, dalam Islam dihukumi kafir dan keluar dari agama Islam ia murtad
2
. 

Tetapi, mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan shalat dengan tetap 

meyakini kewajiban hukumnya. Sebab,  perselisihan mereka adalah adanya 

sejumlah hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menamakan orang yang 

meninggalkan shalat sebagai orang kafir, tanpa membedakan antara orang yang 

mengingkari dan yang bermalas-malasan mengerjakannya.  
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. Hadist riwayat Albukhari , Alhadits, Cv Pustaka setia, Bandung,2000 :19. 
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. Murtad, Ialah orang Islam yang keluar dari Islam yakni mengingkari semua ajaran Islam, baik dari segi Keyakinan, 

ucapan dan/atau perbuatannya Semua amalan orang murtad akan dimusnahkan dan tidak nilai pada hari akhirat nanti.  



 

 

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:  

ِٔ  هللاُ  َصيًَّ هللاِ  َرُسْىهُ  قَاهَ  ُْ ٌَ  َعيَ َِ       : َوَسيَّ ُْ ُجوِ  بَ َِ  اىزَّ  اْىُنْفزِ  َوبـَُـْ

 وابِ واىتزٍذي داود وأبى وٍسيٌ أحَذ روآ. }اىصَّالَةِ  تَْزكُ 

 {ٍاجٔ

“Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan kesyirikan dan 

kekufuran adalah meninggalkan shalat.”
3 

 

Semua muslim tahu, shalat adalah ibadah yang paling utama. Tetapi, 

seringkali pengetahuan tidak diiringi dengan amal.  Shalat berbeda dengan 

ibadah-ibadah lainnya. Kalau haji bisa diwakilkan, puasa bisa diganti dengan 

fidyah, zakat boleh tidak dibayarkan bagi yang tidak mampu, maka Shalat tidak.  

Shalat tidak boleh diwakilkan tidak ada qadha, tidak bisa diganti dengan 

uang (fidyah), dan wajib bagi yang kaya maupun miskin. 

Dalam keadaan apapun kita,  sakit seperti apa, bahkan ketika perang 

sekalipun, semiskin apapun,  ada air atau tidak, kita tetap diwajibkan shalat. Ini 

menandakan bahwa shalat adalah ibadah yang utama. Lebih utama dibanding 

dengan ibadah-ibadah yang lain.Belum lagi ketika kita cermati hadist Nabi SAW 

di atas, kian jelaslah, bahwa shalat adalah ibadah yang utama. 

Shalat merupakan bukti kepatuhan kita kepada Allah SWT. Dengan 

mendirikan shalat kita berarti tengah mengakui bahwa diri kita adalah makhluk. 
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Makhluk yang tidak punya daya dan tenaga tanpa ridha dari-Nya. Kita  shalat, kita 

puji Allah SWT, kita memohon, kita pasrah sepenuhnya di depan Sang Pencipta. 

 Secara bahasa shalat berarti doa.
4
 Doa yang khusus. Doa yang dikerjakan 

dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang enggan berdoa tergolong orang-

orang yang sombong. Dan sombong sifat Iblis. Kenapa orang yang enggan shalat 

dikatakan sebagai orang sombong? Sebab seolah-olah ia menganggap bahwa 

dirinya mampu berbuat apapun tanpa membutuhkan bantuan dari Allah SWT. 

Kita tahu, belum lengkap Islam seseorang apabila ia tidak mendirikan 

shalat. Sekali lagi, „mendirikan‟, bukan hanya „mengerjakan‟. Mendirikan shalat 

adalah mengerjakan shalat secara rutin, tidak bolong-bolong atau ketika kita mau 

saja. Apakah mendirikan shalat itu berat. Hanya liwa waktu dalam sehari, bukan 

50 waktu. Ini sebagaimana diperintahkan Allah SWT kepada Nabi SAW dalam 

peristiwa yang dikenal dengan Isra' Mi'raj (12 Rajab). 

Berpijak pula Hadist dari Anas Ra, Nabi SAW. Bersabda:  

 ِٔ ٌَ بِ ُْيَتَ أُْسِز ٌَ ىَ ِٔ َوَسيَّ ُْ ِ َصيًَّ هللاُ َعيَ ٍّ ًَ اىَّْبِ فُِزَضِت اىصَّالَ ةُ َعي

ُ الَ َُبَذَُّه  ذُ: إَِّّٔ ََّ َح ٍُ ٌَّ ُّْىِدََا  ُ ًسا ث َْ ٌَّ ّـُِقَصْت َحتًَّ ُجِعيَْت َخ َِ ثُ ُْ ِس َْ َخ

{ . َِ ُْ ِس َْ ِس َخ َْ ِٓ اْىَخ َُّ ىََل بَِهِذ ٌَّ َوإِ روآ أحَذ واىْسائ اْىقَْىُه ىَذَ

 واىتزٍذي وصحح{

“Shalat itu difardukan atas Nabi SAW. Pada malam ia diisra’kan 

sebanyak lima puluh kali,kemudian dikurangi hingga lima, lalu ia dipanggil: Hai 

Muhammad putusanku tak dapat diubah lagi, dan dengan shalat lima waktu ini, 

kau tetap mendapat ganjaran lima puluh kali. 
5
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Melihat penomena sosial yang terjadi di masyarakat adalah di Kampung 

Margamulya menolak terhadap shalat  khususnya  shalat berjamaah. Dan ini 

sudah menjadi hal yang biasa terjadi dimana mana, malahan di kampus-kampus 

yang memiliki latar belakang  Islam juga menolak. Mereka lebih mementingkan 

hal yang lain misalnya, berkumpul dan nongkrong  bersama rekan-rekannya 

daripada mengikuti shalat berjamaah di mesjid.  

Fenomena diatas  yaitu di daerah Kampung Margamulya yang menjadi 

objek penelitian begitu pula di daerah Kampung Margamulya yang menjadi 

tempat objek penelitian skripsi ini, di  Kampung  Margamulya terdapat sebuah 

Pondok Pesantren dan mesjid, namun tetap saja masyarakatnya minim yang ikut 

serta dalam melaksanakan shalat berjamaah, padahal shalat berjamaah di 

Kampung ini dilakukannya rutin. 

Berpijak pula Hadist Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,  

 ِ َُّ َرُسىَه اَّلَلَّ ا: أَ ََ ُْْه ُ َع ٍَ اَّلَلَّ َز َرِض ََ ِِ ُع ِ ْب ِْ َعْبِذ اَّلَلَّ َصيًَّ هللاُ َع

 ٌَ ِٔ َوَسيَّ ُْ ِْ َصال َةِ اَْىفَذِّ بَِسْبعٍ  َعيَ ٍِ اَعِت أَْفَضُو  ََ ُ اَْىَج قَاَه:  َصال َة

َِ دََرَجتً  ِٔ { َوِعْشِزَ ُْ تَّفٌَق َعيَ ٍُ  { 

Artinya:`Shalat berjamaah itu lebih utama dari Shalat sendirian dengan 

27 derajat. (HR Muslim 650, 249).
6
 

Kampung Margamulya merupakan objek penelitian, didalamnya terdapat 

berbagai macam kelompok masyarakat mulai dari yang mudah bahkan terbiasa 

dalam melakukan shalat berjamaah terutama shalat dzhur dan ashar berjamaah, 

dimana waktunya disela-sela kesibukan masyarakat hingga masyarakat yang sulit 
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untuk melakukan shalat berjamaah, bahkan diajakpun mereka dengan tegas 

mengatakan tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya mereka tidak sempat 

dalam melaksanakan shalat berjamaah dikarenakan kesibukan yang hampir tidak 

mungkin ditinggalkan. Hal ini bisa disebut tingkah laku yang menyimpang, 

dimana tingkah laku  tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan 

tidak sesuai dengan norma sosial yang ada”.Oleh karena itu bagi Pengembangan 

Masyarakat Islam ini merupakan sebuah permasalahan yang harus perbaiki dan 

dirubah kearah yang lebih baik, sebab apabila di diamkan berlarut larut ini akan 

berpengaruh kepada yang lain dan akan berdampak negatif di masyarakat.  

Melihat fenomena yang terjadi diatas,  peneliti tertarik  untuk meneliti 

lebih jauh tentang penolakan masyarakat terhadap ikut serta shalat berjamaah 

khususnya bagi masyarakat, sebab ini merupakan perilaku keagamaan mereka 

yang menunjukan suatu fenomena yang beragam, misalnya ketika berkumandang 

adzan magrib malah pada nongkrong yang seharusnya bergegas berangkat 

kemesjid mengikuti shalat berjamaah tapi malah sebaliknya mereka lebih baik 

nongkrong bersama teman-temannya.  

Dengan demikian, deskripsi mengenai penolakan masyarakat yang 

merupakan perilaku masyarakat khususnya dalam hal ikut serta dalam shalat  

berjamaah.  Sebab perilaku ini terjadi pada masyarakat Kampung Margamulya 

Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.  

B. Perumusan Masalah 



 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana keadaan Masyarakat Islam yang berada  di Kampung 

Margamulya? 

2. Bagaimana proses penolakan Masyarakat terhadap shalat berjamaah?  

3. Bagaimana dakwah yang dilakukan oleh da‟i dalam membudayakan 

shalat berjamaah? 

C. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana keadaan Masyarakat Islam yang berada  di 

Kampung Margamulya. 

2. Mengetahui bagaimana proses penerimaan dan penolakan masyarakat 

terhadap shalat berjamaah. 

3. Mengetahui bagaimana dakwah yang dilakukan oleh da‟i  dalam 

membudayakan shalat berjamaah di Kampung Margamulya. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan 

ilmiah dibidang Dakwah Islamiyyah, khususnya yang berhubungan dengan 

lingkungan yang akan diteliti yaitu yaitu unsur-unsur umat Islam dalam 

pengembangan masyarakat Islam yang menggunakan Mesjid sebagai sarana bagi 

pengembangan masyarakat Islam itu sendiri. Disamping itu, hasil penelitian ini 



 

 

dapat dijadikan titik tekan untuk penelitian yang lebih mendalam baik dilokasi 

yang sama maupun dilokasi yang berbeda.  

2. Secara Praktis 

Diharapkan informasi yang terrdapat pada penelitian ini dapat memberikan 

informasi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan bagi para da‟i atau 

pengembangan masyarakat. Sehingga strategi dakwah yang dilakukan 

dapat dipersiapkan lebih maju, serta sumbangsih peneliti dalam 

pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk karya ilmiah. Khususnya 

bagi masyarakat Kampung Margamulya dalam ikut serta shalat berjamaah. 

E. Kerangka pemikiran 

 Emil Durkheim, seorang sosiologi terkemuka perancis, melalui bukunya 

“The Elementary Form of Religius Life” sebagai mana dikutip oleh Stephen K. 

Sanderson
7
 dalam sosiologi Makro, Durkheim menerangkan: 

 Agama adalah sesuatu yang terutama sosial, bukan Psikologis. Agama 

muncul karena manusia hidup didalam masyarakat dan mengembangkan 

kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu sebagai akibat dari kehidupan kolektif 

mereka. Agama ada karena agama dapat memenuhi fungsi-fungsi sosial tertentu 

yang penting, dan tidak dapat dipenuhi tanpa agama. Penanan utamanya ialah 

sebagai integrator kemasyarakatan. Agama mengikat orang-orang menjadi satu 

dengan mempersatukan mereka sekitar seperangkat kepercayaan, nilai dan ritual 
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1993,hlm,553. 



 

 

bersama. Sehingga agama membantu memelihara masyarakat atau kelompok 

sebagai suatu komunitas moral.        

 Dengan demikian agama melahirkan perangkat nilai yang berpengaruh 

pada pembentukan tata perilaku masyarakat. Karena ajaran agama bisa dibuktikan 

dengan diterimanya suatu perangkat nilai yang berpengaruh pada pembentukan 

tata perilaku masyarakat. Karena ajaran agama bisa dibuktikan dengan 

diterimanya suatu perangkat nilai yang bersumber dari ajaran agama yang telah 

menjadi bagian penting dari pranata sosial, maka dari ajaran agama itu akan 

melahirkan suatu kesadaran bersama, karena perasaan agama termasuk juga 

konflik sosial. 

Islam adalah agama dakwah juga sebagai agama yang di ridhai oleh Allah 

sebagaimana dalam Alqur‟an Allah SWT berfirman
8
:  

    

    

   

     

    

    

    

    

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah 

Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah 

datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara 

mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya 

Allah sangat cepat hisab-Nya. 
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Karena itu agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan 

menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, bagi yang 

menaati perintah dakwah semata-mata untuk kepentingan pribadi mereka atau niat 

duniyawiyah semata, namun yang  jelas mereka berniat untuk membela dan 

menegakan agama Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-qur‟an Allah SWT 

berfirman: 

    

  

  

   

     

    

   

  

     

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 

kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 

di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik. 

Dakwah pada hakekatnya mempuyai arti ajakan atau mengajak pada diri 

sendiri ataupun orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan ketentuan yang telah 

digariskan oleh Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam Dakwah 

merupakan suatu kewajiban yang dibebankan agama kepada pemeluknya baik 

yang sudah menganutnya maupun yang belum. 

Amrullah Ahmad memberikan pengertian dakwah Islam sebagai berikut: 

Usaha mengajak umat manusia supaya masuk kedalam jalan Allah (sistem 

Islam) secara menyeluruh baik dengan lisan dan tulisan maupun dengan perbuatan 



 

 

sebagai ikhtiar muslim mewujudkan ajaran Islam menjadi kenyataan dalam 

kehidupan syahsiyah, usrah, jama’ah dan ummah dalam semua segi kehidupan 

secara berjamaah (terorganisir) sehingga terwujud khairul ummah.
9
 

Masyarakat sebagai objek dakwah, merupakan sebuah unsur dalam sistem 

dakwah yang harus dipelajari sebaik baiknya oleh da‟i sebelum melangkah ke 

aktivitas dakwah yang sebenarnya. Masyarakat adalah suatu kesatuan yang utuh, 

terdiri dari beberapa individu yang hidup disuatu wilayah atau daerah tertentu. 

Masyarakat oleh syari‟ati, dalam karyanya “Ummah dan Imamah”, disebut 

dengan term “ummah” yang dialamatkan kepada masyarakat Islam pada tataran 

idealita. Hal ini seiring dengan asumsi Amrullah Ahmad yang menempatkan umat 

(masyarakat Islam) sebagai tujuan akhir dakwah, yakni “Khairul ummah”. 

Menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan sebagai berikut: Desa 

adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat 

pemerintahan tersendiri.
 10 

Adapun menurut  Paul H.Landis desa adalah daerah yang penduduknya 

kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

Memiliki cara berusaha (dalam hal ekonomi), yaitu agraris pada umumnya, dan 

sangat dipengaruhi oleh keadaan alam, seperti: iklim, kekayaan alam, sedangkan 

pekerjaan yang bukan agraris bersipat sambilan.
11

 

A. Adapun yang menjadi cirri-ciri pada Masyarakat Desa antara lain sebagai 

berikut : 
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1. Didalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan 

yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat 

pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. 

2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. 

3. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. 

4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, 

adat istiadat, dan sebagainya. 

5. Sistem gotong royong, pembagian kerja tidak berdasarkan keahlian. 

6. Cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien karena belum mengenal 

mekanisasi dalam pertanian. 

7.  Golongan orang tua dalam masyarakat pedesaan memegang peranan 

penting
12

. 

Jadi, yang dimaksud masyarakat perdesaan adalah sekelompok orang yang 

mendiami suatu wilayah tertentu yang penghuninya mempunyai hubungan erat 

dan mempunyai  perasaan yang sama terhadap adat kebiasaan yang ada, serta 

menunjukkan adanya kekeluargaan didalam kelompok mereka, seperti gotong 

royong dan tolong menolong.
13

 

B. Masyarakat Perdesaan 

Masyarakat perdesaan sering disebut juga dengan istilah “rural 

community”. Agak sulit untuk memberikan batasan apa yang dimaksud dengan 

masyarakat pedesaan. Gambaran umum masyarakat pedesaan antara lain: Warga-

warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih 
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mendalam dari pada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan 

lainnya, diluar batas-batas wilayahnya. 

Golongan-golongan orang tua pada masyarakat pedesaan, pada umumnya 

memegang  peranan yang penting. Orang-orang akan selalu meminta nasehat-

nasehat kepada mereka, apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

Kesukarannya adalah bahwa golongan-golongan orang tua itu mempunyai 

pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat,  sehingga sukar untuk 

mengadakan perubahan-perubahan yang nyata. Pengendalian sosial masyarakat 

terasa sangat kuat, sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk 

dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa sulit sekali untuk merubah jalan pikiran 

sosial kearah jalan pikiran yang ekonomis, hal mana juga disebabkan kurangnya 

alat-alat komonikasi. Sebagai akibat sistem komunikasi yang sederhana, 

hubungan antara seseorang dengan orang lain dapat diatur dengan seksama. Rasa 

persatuan erat sekali,  yang kemudian menimbulkan saling kenal mengenal dan 

saling tolong menolong yang akrab.
14 

 

Masyarakat pedesaan identik dengan istilah „gotong-royong‟ yang 

merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Kerja 

bakti itu ada dua macam: 

1. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga 

masyarakat itu sendiri (biasanya di istilahkan dari bawah). 

2. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif 

warga itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas). 
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C. Unsur-Unsur Desa 

Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta 

penggunaanya. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan, 

kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Tata 

kehidupan, dalam hal ini pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. 

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri. 

D. Fungsi Desa 

1. Dalam hubungan dengan kota, maka desa yang merupakan “hinterland” 

atau daerah dukung yang berfungsi sebagai suatu daerah pemberian bahan 

makanan pokok. 

2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung 

bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak 

kecil artinya. 

3. Dari segi kegiatan kerja (Occupation) Desa dapat merupakan desa agraris, 

desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.
15

  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan masyarakat dan kebudayaan 

dalam seluruh aspeknya, dari sitem tradisional menuju ke sistem yang modern 

antara lain : 

a. Perkembangan ilmu 

b. Perkembangan teknologi 

c. Perkembangan industri 
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d. Perkembangan ekonomi 

Perubahan sosial saat ini adalah gejala sosial yang dijumpai diseluruh 

dunia  tidak terbatas pada negara-negara berkembag saja, social change adalah 

perubahan sosial dalam pergaulan hidup manusia dan akibat-akibatnya terhadap 

pergaulan hidup manusia itu sendiri. Perubahan tersebut telah menjadi fakta 

kehidupan manusia sejak dahulu kala, serta merupakan reaksi atas ransangan dari 

luar, perubahan tersebut dapat menimbulkan efek yang positif dan negatif. 

Keluar berbicara perubahan sosial maka yang terpikirkan adalah 

perubahan sosial abad ke 20 ini, yaitu akibat kelanjutan perubahan kemajuan 

ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaannya oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengunaanya telah mengakibatkan serta pengaruhnya 

terhadap sosial politik, eknomi, tetapi juga pada fsikis san susila terhadap 

masyarakat.  Inti dari perubahan sosial adalah demi kemajuan anggota-anggota 

masyarakat yang bersangkutan dan realisasi perubahan-perubahan tersebut 

memerlukan penyesuaian dan penguasaan angota dalam pergaulan hidup, terhadap 

keadaan yang baru itu. 

Proses perubahan masyarakat dan kebudayaan yang dikehendaki dan 

direncanakan, biasanya dinamakan modernisasi. Proses ini pada intinya berarti 

meningkatkan kemampuan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya yang mencakup : 

a. keutuhan akan sandang 

b. keselamatan terhadap harta benda dan jiwa 

c. kesempatan yang wajar untuk dihargai 



 

 

d. mendapat kasih sayang dari sesamanya 

e. kesempatan untuk dapat mengembangkan kemampuan atau potensi 

Pada dasarnya, dalam pengertian modernisasi mencakup suatu 

transformasi total dari kehidupan yang tradisional atau pra modern dalam arti 

teknologi serta organisasi sosial kearah pola-pola ekonomis dan politis yang 

menandai negara-negara barat yang setabil. Modernisasi juga merupakan bentuk 

dari perubahan sosial biasaya merupakan perubahan sosial yang terarah yang 

didasar pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan ‟social planing‟. 

Shalat berjama'ah adalah termasuk dari sunnah (yaitu jalan dan 

petunjuknya) Rasulullah dan para shahabatnya. Rasulullah dan para shahabatnya 

selalu melaksanakannya, tidak pernah meninggalkannya kecuali jika ada 'udzur 

yang syar'i. Bahkan ketika Rasulullah sakit pun beliau tetap melaksanakan shalat 

berjama'ah di masjid dan ketika sakitnya semakin parah beliau memerintahkan 

Abu Bakar untuk mengimami para shahabatnya. Para shahabat pun bahkan ada 

yang dipapah oleh dua orang (karena sakit) untuk melaksanakan shalat berjama'ah 

di masjid. Kalau kita membaca dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya Al-

Qur`an, As-Sunnah serta pendapat dan amalan salafush shalih maka kita akan 

mendapati bahwa dalil-dalil tersebut menjelaskan kepada kita akan wajibnya 

shalat berjama'ah di masjid.  

Diantara dalil-dalil tersebut adalah:  



 

 

Berkata Al-Imam Abu Bakr Al-Kasaniy Al-Hanafiy ketika menjelaskan 

wajibnya melaksanakan shalat berjama'ah: "Adapun (dalil) dari Al-Kitab adalah 

firman-Nya.
16

 

  

  

  

     

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku.' 

Perintah melaksanakan shalat berjama'ah dalam keadaan takut  Tidaklah 

perintah melaksanakan shalat berjama'ah dalam keadaan biasa saja, bahkan Allah 

telah memerintahkannya hingga dalam keadaan takut.
17
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Artinya: Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) 

lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah 

segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, 

kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) 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 telah menyediakan azab yang menghinakan 

bagi orang-orang kafir itu. 

 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

 Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis, secara ringkas dapat 

dipaparkan sebagai berikut 

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dipilih adalah masyarakat Kampung Margamulya, kecamatan 

Cileunyi Kabupaten Bandung.  

Alasannya: 



 

 

a. Lokasi yang diteliti sangat dekat dengan tempat tinggal penulis. 

b. Lokasi itu dipandang sangat representatif untuk mengungkap 

permasalahan yang akan diteliti yaitu masalah dalam Shalat berjamaah, 

padahal Shalat berjamaah ini banyak sekali manfaatnya diantaranya: 

1. Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak akan dapat hidup sendiri. 

Mereka saling membutuhkan dan ini merupakan fitrah manusia. Mereka 

saling membutuhkan satu sama lainnya. Pemimpin tidak akan dapat 

memimpin, jika tidak ada yang dipimpin. Si kaya tidak akan menjadi kaya, 

jika tidak ada yang miskin. Oleh sebab itu, tidak perlu ada kesombongan 

dari seorang pemimpin dan sikaya. Melalui Shalat berjamaah, nilai-nilai 

kesombongan itu dapat dihilangkan. 

2. Shalat berjamaah telah memberikan gambaran kepada manusia secara 

kolektif” tentang tujuan penciptaannya, yaitu untuk menghambakan diri 

kepada Allah SWT
18

. Firman Allah SWT,  

   

       

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka menyembah-Ku”. 

 

1. Shalat berjamaah merupakan cerminan persatuan yang baik antar sesama 

manusia, dimana dalam shalat berjamaah semua perbedaan yang 

menjadikan perpecahan dapat dipersatukan baik perbedaan status sosial 

maupun ekonomi. Semua disatukan dengan kesamaan gerak, bacaan, 

pemimpin, dan tujuan.   
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a. Lokasinya cukup strategis dan tidak menyulitkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

b. Menghemat akan biaya bagi peneliti. 

c. Memudahkan peneliti untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam 

penelitian. 

2. Metode Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan dan kerangka pemikiran, penelitian “ 

Penolakan Masyarakat terhadap ikut serta shalat berjamaah”, maka metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif. Karena ingin mengetahui kondisi sesuatu 

mengenai apa, bagaimana, berapa banyak, dan sebagainya tentang kejadian atau 

peristiwa, selain itu karena pekerjaan yang dilakukan adalah meneliti, membuat 

penjabaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta sifat dari 

permasalahan tersebut. 

Sehubungan dengan penelitian deskriptif ini, Arikunto
19

 membedakan 

dua jenis penelitian menurut proses sifat dan analisis datanya, yaitu: riset 

deskriptif yang bersifat eksploratif dan riset deskriptif yang bersifat 

develomental. Riset deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena.  Dalam hal ini peneliti hanya 

ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. 

Sedangkan riset yang bersifat developmental biasanya digunakan untuk 

menemukan suatu model atau prototype, dan bisa di gunakan untuk segala jenis 

bidang. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau pelaku yang dapat diamati.
20

  

a. Sumber data primer adalah sumber -sumber data yang berhubungan langsung 

dengan masalah yang penulis bahas, seperti pimpinan pondok pesantren, 

masyarakat setempat dan tokoh masyarakat kampung Margamulya.   

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikutif dari berbagai sumber-

sumber lain yang berupa buku-buku dan teori-teori yang dapat menunjang 

terhadap penelitian yang sedang dilakukan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

     Didalam pelaksanaan penelitian ini, penulis  menggunakan beberapa 

teknik untuk mempermudah mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik-

teknik tersebut digunakan secara akumulatif dan saling melengkapi, yakni: 

a) Teknik Observasi. Tekhnik ini dilakukan yaitu dengan jenis pengamatan 

sebagai pemeran serta dan melakukan peranan pengamatan secara terbuka 

diketahui oleh umum sehingga  informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh 

dengan mudah. Adapun yang di observasi meliputi kondisi objektif lingkungan 

masyarakat, dan faktor penyebab menolak ikut serta Shalat berjamaah.   

b) Teknik Wawancara. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan sebanyak 

mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi. Dalam hal ini 

penulis mempersiapkan pokok-pokok yang dipertanyakan agar memperoleh 
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data secara pasti dan teratur. Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai 

informan yang benar-benar mengetahui data yang diteliti, dan masyarakat yang 

berperan sebagai informan. 

c) Teknik Kepustakaan. Teknik ini untuk mengumpulkan pengertian-pengertian 

dengan cara mengutif langsung atau menyimpulkan dari teori-teori yang ada 

kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. 

5. Analisis Data 

      Sebagaimana telah diungkapkan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data kualitatif. Maka dalam hal ini peneliti melakukan 

analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a.  Mengumpulkan data, yakni data yang terkumpul dari sumber data baik sumber 

data primer maupun data sekunder. 

b. Pengklasifikasian data, yakni menyimpulkan data dengan menggunakan teknik 

observasi dan wawancara. 

c. Menganalisis data secara logika, yakni menafsirkan serta menjelaskan sesuai 

dengan jenis data yang ada. 

d. Menyusun kesimpulan, yakni menyimpulkan data-data dari hasil yang 

merupakan jawaban dalam rumusan masalah. 

 


