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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Shalat berjamaah merupakan perintah Allah swt., yang disampaikan melalui

lisan Rasululullah Muhammad  untuk diamalkan bagi setiap muslim terkhusus

laki-laki muslim yang telah baliq. Shalat berjamaah walaupun hukumnya sunnah,

tetapi memiliki banyak keutamaan dan pahala yang besar bagi yang

melaksanakannya, tentu dengan niat hanya mencari ridha Allah swt.

Bila melihat fakta di Kendari kota bertakwa, pengamalan shalat terkhusus

shalat berjamaah yang diamalkan warga Kota Kendari, secara kasat mata masih

jauh dari apa yang diharapkan oleh syariat Islam. Terlebih khusus lagi pemuda

muslim adalah sangat riskan dan menghawatirkan. Salah satu bukti yang

menunjukan hal tersebut, walaupun belum dapat menggeneralisir atas masalah

pengamalan shalat berjamaah remaja muslim (laki-laki) di Kota Kendari adalah

terjadi di beberapa Masjid yakni sebagai berikut di bawah ini.

Beberapa sampel data yang peneliti peroleh dari beberapa Masjid yang

berada di tempat keramaian. Diantaranya, Masjid Akbar di jalan Kurma, belakang

SMP 5 Kendari Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, selama Ramadhan

1439 H/2018 M, peneliti mengamati pengamalan shalat berjamaah yang dilakukan

oleh remaja, hanya ada 4 (empat) sampai 7 (tujuh) remaja yang rutin

mengamalkan shalat berjamaah, padahal banyak remaja muslim yang tinggal di

sekitaran Masjid tersebut. Di Masjid tersebut tidak memiliki kepengurusan terkait

remaja Masjid, karena selama Ramadhan protokolnya adalah orang tua, dan
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sekali-kali dengan tiba-tiba menunjuk anak remaja yang sering datang tarawih ke

Masjid.

Di Masjid Nur Hijrah, jalan Pisang (eks. Kancil) Kelurahan Anduonohu,

Kecamatan Poasia, hasil wawancara peneliti kepada penjaga Masjid tersebut,

Bapak La Ege yang bergelut di dunia dakwah bersama jamaah tabliq, beliau

mengatakan “sudah menjadi rahasia umum bahwa pengamalan shalat berjamaah

kaum muslimin masih jauh dari kata ‘memuaskan’, terkhusus lagi para pemuda

muslim. Kalau di Masjid ini pengamalan shalat berjamaah, bila diperhatikan ada

sedikit peningkatan, dikarenakan adanya kampus sementara Fakultas

Pertambangan dan Kebumian Unhalu. Namun ketika mereka libur, kembali sepi

lagi jamaah disini, dan jamaahnya itu-itu saja. Dan terkait remaja yang tinggal

sekitaran lingkungan Masjid ini, yang mengamalkan shalat berjamaah masih

sangat memperihatinkan, kalau dihitung-hitung hanya 3 (tiga) sampai 5 (lima)

orang saja yang sering ke Masjid. Dan kepengurusan remaja Masjid saat ini tidak

ada.1

Hal serupa terjadi di beberapa Masjid lainnya, Masjid Nurfah Khair, jalan

Ruhi-ruhi, Kelurahan Anggoeya. Kecamatan Poasia. Penuturan Bapak Haerul,

Remaja yang aktif shalat berjamaah di Masjid hanya sekitar 3 (tiga) sampai 5

(lima) orang. Terkait kepengurusan remaja Masjid ini, kalau saya melihat tidak

jelas juga, karena hampir disetiap Ramadhan mereka selalu dibentuk ulang dan

mereka cukup aktif, namun setelah itu hilang.2 Masjid Fastabiqul Khairat, jalan

Kapten Tiere Tendien, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, penuturan

1La Ege, Penjaga Masjid Nur Hijrah, (wawancara), 29 Juni 2018
2Haeru l, Jamaah Masjid Nurfah Khair (wawancara), 3 Juli 2018



3

Aswin anak dari ketua pembangunan Masjid “pengamalan shalat berjamaah selalu

satu saf dan mayoritas jamaahnya adalah orang tua, dan remaja muslim yang

sering ke Masjid adalah berkisar sampai 5 (lima) orang, itupun terkadang tidak

ada remaja yang datang shalat berjamaah ke Masjid ini, dan terkait kepengurusan

remaja Masjid ini lagi kosong, kami lagi mencari orang yang bersedia menjadi

pengurus remaja Masjid disini.3

Di Kecamatan Abeli yakni Masjid Nurul Jannah yang berada di Kelurahan

Lapulu dan Masjid Nurul Yakin di Kelurahan Abeli, jamaahnya hampir sama

dengan Masjid lainnya yakni minim jamaah apalagi pemuda muslim yang

berstatus remaja. Penuturan seorang remaja Masjid Nurul Jannah, di Masjid ini

jamaahnya yang cukup banyak ketika waktu magrib dan isya, yang didominasi

oleh orang tua. Adapun remaja yang rutin shalat berjamaah sekitar 7 (tujuh) orang

yang rutin mengikuti kajian Islam.4 Hal ini juga diungkapkan oleh Suharjun yang

rumahnya berjarak sekitar 40 meter dari Masjid Nurul Yaqin, “pengamalan shalat

berjamaah di Masjid ini begitu sangat memperihatinkan, karena kadang-kadang

jamaahnya pada waktu magrib dan isya tidak sampai 20 (dua puluh) orang,

apalagi subuh. Pemuda disini walaupun sebagian kecil telah hijrah, yang dulunya

jauh dari Masjid, sekarang Alhamdulillah rutin ke Masjid. Yang dulunya cuma 2

(dua) atau 3 (tiga) yang berjamaah ke Masjid, sekarang sekitar 9 (sembilan) atau

10 (sepuluh) pemuda yang sering ke Masjid, dan mereka masih bersekolah di

SMP dan SMA, dan yang membuat mereka hijrah karena mengikuti komunitas

pemuda kaffah. Kepengurusan remaja Masjid baru lagi dibentuk sebelum

3Aswin, Jamaah Masjid  Fastabiqul Khairat, (wawancara), 3 Juli 2018
4Manto, Remaja Masjid Nurul Jannah, (wawancara), 4 Juli 2018
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Ramadhan tahun ini, karena baru ada lagi yang mau jadi remaja Masjid di sini

yakni mereka mereka yang rutin ke Masjid.5

Di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu mengalami hal senada dengan apa

yang dialami Masjid lainnya, yakni Masjid Jami Al Ikhlas yang berada tepat di

belakang kantor lurah Kambu. Penuturan ustadz Abu Mujahid menerangkan

“pengamalan shalat berjamaah di sini mengalami sedikit peningkatan dibanding

yang sebelum-sebelumnya, yakni ketika jamaah tabliq masuk dan berdakwah

disini, walaupun sebagian orang kurang respek terhadap mereka. Terkait pemuda

yang sering shalat disini masih sangat kurang, karena lebih banyak orang tua.

Namun ada sekitar 5 (lima) atau 7 (tujuh) anak muda yang rutin ke Masjid, dan

mereka ada yang ikut kajian di Wahda Islamiyyah dan ada juga di Hizbut Tahrir

Indonesia. Kepengurusan remaja Masjid di sini masih tidak jelas, karena kegiatan-

kegiatan yang menandakan kalau mereka itu ada, tidak saya dapati, misal

membersihkan Masjid, mengajar anak-anak mengaji dan lain-lainnya.6

Di Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Masjid Ruhul Iman yang terletak

di jalan Patimura, salah satu jamaah yang bernama Herwin Syabang Rahman yang

merupakan honorer Dinas Perhubungan Kota Kendari, sekaligus anak dari

pengurus pembangunan Masjid Ruhul Iman, yang tinggal tidak jauh dari Masjid,

beliau menuturkan, bahwa pengamalan shalat berjamaah di Masjid ini,

alhamdulillah  tergolong cukup mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dan

remaja yang rutin ke Masjid cukup lumayan setelah Ramadhan, hal ini

dikarenakan ada kajian rutin yang diadakan oleh Ustadz Hamzah, yang mengajak

5 La Ode Suharjun, Jamaah Masjid  Nurul Yaqin, (wawancara), 4 Juli 2018
6Ustadz Abu Mujahid, Jamaah Masjid Jami Al Ikhlas, (wawancar a), 5 Juli 2018
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para remaja untuk mengenal Islam lebih dalam. Berkat beliau pula para remaja

Masjid yang tidak aktif, maka sebelum Ramadhan dibentuk kembali dan mereka

rutin shalat berjamaahnya sampai saat ini.7

Salah satu gerakan dakwah dalam membina generasi muda-mudi agar

memiliki pemahaman Islam yang baik adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja

Masjid Indonesia. Salah satu sifat lembaga ini adalah Kemasjidan, yaitu berusaha

menjadikan Masjid sebagai pusat perjuangan ibadah, kebudayaan untuk

mengembangkan umat dan bangsa. Dan salah satu tujuan dari lembaga ini adalah

memberdayakan dan mengembangkan potensi remaja Masjid agar senantiasa

menjadikan Masjid sebagai pusat ibadah, perjuangan, kebudayaan dengan tetap

berpegang pada prinsip aqidah, ukhuwah dan dakwah Islamiah untuk

mewujudkan masyarakat marhamah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia merupakan organisasi

kader dan wahana komunikasi organisasi pemuda remaja Masjid seluruh

Indonesia. Berarti lembaga ini pergerakannya bersifat nasional, yang memiliki

peranan penting dalam menjadikan pemuda Indonesia terkhusus remaja Masjid

menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh tentunya.

Berdasarkan fakta pengamalan shalat berjamaah di Masjid bagi kalangan

remaja yang masi begitu dekat dengan kata ‘menghawatirkan’, serta keberadaan

kepengurusan remaja Masjid yang tidak jelas kepengurusannya, sebagaimana

yang peneliti ungkapakan di atas, bahkan kepengurusan remaja Masjid yang

hampir disetiap Masjid seolah-olah hilang setelah Ramadhan, bahkan tetap tidak

7Herwin Syabang Rahman, Jamaah Masjid Ruhul Iman, (wawancara), 6 Juli 2018
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ada dalam Ramadhan, sehingga peneliti mengangkat satu judul proposal

penelitian yakni “Dakwah BKPRMI Dalam Pengamalan Shalat Berjamaah

Remaja Masjid Di Kota Kendari”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urain latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

proposal yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Aktifitas dakwah apa yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari dalam

memahamkan pengamalan shalat berjamaah remaja Masjid di Kota Kendari ?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi BKPRMI Kota Kendari dalam

melaksanakan aktifitas dakwahnya dalam memahamkan pengamalan shalat

berjamaah remaja Masjid di Kota Kendari ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktifitas dakwah yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari

dalam memahamkan pengamalan shalat berjamaah remaja Masjid di Kota

Kendari.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BKPRMI Kota Kendari

dalam memahamkan pengamalan shalat berjamaah remaja Masjid di Kota

Kendari.
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b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu bentuk sumbangsi pemikiran penulis terhadap BKPRMI

Kota Kendari, dalam meningkatkan pemahaman pengamalan shalat berjamaah

remaja Masjid di Kota Kendari.

2. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian sebelum dan sesudahnya, yang

sifatnya sama atau paling tidak memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini.

3. Sebagai salah satu referensi bacaan teman-teman Mahasiswa Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada umumnya, dan terkhusus Mahasiswa

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam  di Institut Agama Islam Negeri

Kendari.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Adapun definisi operasional yang penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Dakwah adalah serangkaian kegiatan yang terencana, teroganisir dan terarah

pada hal amar ma’ruf nahi mungkar, yakni serangkaian kegiatan mengajak

manusia, baik muslim maupun non muslim, kepada penyembahan hanya

kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahNya dan meninggalkan

yang dilarang, sehingga mereka berjalan pada jalan keselamatan dunia dan

akhirat. Dimana kegiatan dakwah dapat dilakukan oleh orang-perorang,

kelompok/jamaah/organisasi, dan negara.
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2. BKPMRI adalah sebuah lembaga masyarakat yang bergerak dibidang dakwah,

sekaligus sebagai organisasi kader dan wahana komunikasi organisasi pemuda

remaja Masjid seluruh Indonesia8

3. Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan oleh dua orang lebih secara

bersama-sama dan salah seoarang diantara berdiri sebagai imam dan yang

lainnya mengikutinya (makmum).

4. Remaja Masjid adalah para pemuda-pemudi yang berumur belasan tahun

bahkan berumur dua (2) puluhan, yang menjadi pembantu pengurus Masjid

dalam urusan memakmurkan Masjid, entah itu membantu membersihkan

Masjid, belajar mengajar mengaji di Masjid, membantu pengurus Masjid dalam

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid dan lain-lainnya.

8https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Komunikasi_Pemuda_Remaja_Masjid_Indon
esia, diakses, 23 Januari 2018
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