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PENYEBAB KURANGNYA MINAT REMAJA TERHADAP SHOLAT SUBUH 

BERJAMAAH DI KAMPUNG MARIUK RT 06/04 SETU-BEKASI  

 

Luthfirrahman asyraq 

XII IPS  

SMA AL MUSLIM 

Jl. Raya Setu, kp. Bahagia 

 

ABSTRAK 

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbanyak. 

Salah satu syarat orang muslim adalah melaksanakan 5 rukun iman, Salah satu yang wajib 

adalah rukun iman yang ke dua yaitu sholat. Sholat adalah hukumnya fardu ain bagi seluruh 

umat islam di dunia. Secara umum, pengertian minatadalah perhatian yang mengandung 

unsur-unsur perasaan. Penelitian di lakukan di Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi pada 

September 2018. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

survey, dengan menggunakan tehnik sampel random sampling dimana peneliti bertujuan 

untuk informasi yang sama atau sejenisnya dari berbagai orang atau sekelompok orang. 

Untuk penelitian ini di peroleh sampel yang di ambil dari sebuah populasi. Populasi. dari 

penelitian ini adalah semua remaja di Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi yang 

berjumlah 20 orang.Instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan berupa 

kuisioner yang berisi sejumlah daftar pertanyaan dan di lengkapi dengan beberapa pilihan 

jawaban, sehingga responden dapat menjawab dengan mudah dan memilih salah satu 

jawaban yang sesuai dengan diri mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari penyebab 

kurangnya minat remaja terhadap sholat subuh berjamaah di kampung Mariuk adalah. Rata 

rata warga Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi sholat subuh setiap hari. Bagi warga 

Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi penyebab tidak sholat subuh adalah kesiangan. 

Sedikit pemuda yang melakukan sholat subuh berjamaah. Jadi hipotesis dengan hasil 

penelitian yang telah di teliti terbukti. Saran yang dapat dari hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan adalah, agar dapat meningkat nya minat sholat subuh berjamaah terhadap 

remaja adalah dilakukan nya pendekatan pendekatan hati seperti ceramah dll. Kurangi 

aktifitas di malam hari agar bangun lebih pagi dan tidak kesiangan.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak. 

Salah satu syarat orang muslim adalah melaksanakan 5 rukun iman, Salah satu 

yang wajib adalah rukun iman yang ke dua yaitu sholat. Sholat adalah hukumnya 

fardu ain bagi seluruh umat islam di dunia. 

Sholat wajib terbagi menjadi lima waktu yaitu , sholat subuh, sholat 

dzuhur, sholat ashar, sholat magrib, sholat isya. Sholat adalah tiang agama yang 

haram hukumnya untuk ditinggalkan. Sholat subuh adalah salah satu dari lima 

sholat yang wajib bagi umat islam. Sholat fardu wajib ditunaikan seorang muslim 

yang sudah baligh dan berakal.Sholat subuh adalah salah satu dari lima sholat 

yang wajib bagi umat islam. Sholat fardu wajib ditunaikan seorang muslim yang 

sudah baligh dan berakal. Sholat fardu tidak boleh ditiggalkan karena ia termasuk 

dalam dosa dosa besar. Bahkan orang sakitpun tetap wajib untuk melakukan 

sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat fardu wajib baginya untuk meng 

qada sholat tersebut. Salah satu dari sholat fardu adalah sholat subuh. Sholat 

subuh terdiri dari dua rakaat. Bagi mazhab syafie, sholat subuh dilakukan dengan 

membaca qunut 

Sebelum sholat subuh, dianjurkan sholat sunah rawatib 2 rakaat. Sholat 

yang paling dianjurkan dilaksanakan berjamaah di masjid (bagi lelaki) secara 

berjamaah agar lebih khusyu, pahala sholat berjamaah adalah 27 kali lebih 

banyak dibandingkan sholat sendiri.Sholat subuh juga memiliki banyak sekali 

manfaat seperti: sholat subuh menjadi faktor dilapangkannya rezeki, sholat subuh 

menjaga diri seorang muslim, sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan 

sholat semalam suntuk, sholat subuh adalah tolak ukur keimanan, sholat subuh 
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adalah penyelamat dari neraka. hal tersebut adalah 5 dari sekian banyak nya 

manfaat yang bisa di dapat dari sholat subuh.  

Sholat subuh merupakan sholat yang paling berat untuk dilakukan 

dikarenakan masih dalam keadaan mengantuk, dingin, kondisi inilah yang sering 

menyebabkan sholat subuh jarang dilakukan oleh para remaja. Dalam hal ini 

penulis ingin menggali sebuah fenomena sholat subuh di sebuah kampung. 

Penulis meneliti di Kampung mariuk.  

Di Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi terdapat dua mushola yang 

dapat digunakan untuk sholat berjamaah bersama warga, Akan tetapi kebanyakan 

mushola tersebut kurang diisi oleh jamaah yang ingin melaksanakan sholat 

berjamaah terutama sholat subuh. Di kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi 

banyak terdapat remaja yang kurang berminat untuk melaksanakan sholat subuh 

berjamaah di mushola terdekat. 

Untuk sebab itu penulis tertarik untuk menulis karya tulis berjudul 

“Penyebab Kurangnya Minat Remaja Terhadap Sholat Subuh Berjamaah di 

Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari deskripsi latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa penyebab remaja kurang minat sholat subuh berjamaah di Kp.Mariuk 

RT06/04 Setu- Bekasi.? 

2. Faktor apa yang mendorong kurangnya minat pemuda untuk sholat subuh 

berjamaah di Kp.Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi? 

3. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan minat remaja untuk sholat 

subuh berjamaah di Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi? 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya bahan yang akan diteliti, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada penelitian “penyebab kurangnya minat remaja terhadap sholat 

subuh berjamaah di Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi”. 
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D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan batasan masalah maka di dapatlah 

rumusan masalah yaitu penyebab kurangnya minat remaja terhadap sholat subuh 

berjamaah di kampung mariuk Rt 06/04 Setu-Bekasi. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah, untuk mencari tahu penyebab kurangnya 

minat remaja terhadap sholat subuh berjamaah di Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-

Bekasi dan cara mengatasi masalah tersebut. 

F. Tujuan penelitian 

a. Tujuan Umum 

Memberikan tambahan atau khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan 

pemahaman agama di kalangan remaja dan praktek kehidupan sehari hari 

b. Tujuan Khusus 

Memberikan wawasan bagi penulis khusus nya tentang pola perilaku remaja 

dalam menjalankan praktik keagamaan, dan umumnya pola pergaulan remaja 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian teori 

1. Pengertian Minat 

 Secara umum, pengertian minatadalah perhatian yang mengandung 

unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri 

seseorang pada objek tertentu. Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, 

atau hobi. Minat bersifat pribadi (individual). Artinya, setiap orang memiliki 

minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Minat berkaitan erat 

dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari. serta dapat berubah-ubah 

tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode yang sedang trend, bukan 

bawaan sejak lahir. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang 

tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan pengalaman. Minat diawali 

oleh perasaaan senang dan sikap positif. 

 

2. Pengetian Remaja 

Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas 

lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 

1992). Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena 

tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. 

Definisi remaja yang dipaparkan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah 

Darajat, dan Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah 

masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia 

antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik 

itu pematangan fisik, maupun psikologis. 

Sedangkan pengertian remaja menurut Zakiah Darajat (1990: 23) adalah: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hobi
http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-emosi-menurut-para-ahli.html
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja/
http://belajarpsikologi.com/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
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“masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini 

anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun 

perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun 

cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.”  

Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 

 Masa remaja awal, 12 - 15 tahun 

 Masa remaja pertengahan, 15 – 18 tahun 

 Masa remaja akhir, 18 – 21 tahun 

 

 

 

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan yaitu antara usia 11 atau 12 

tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa muda. 

Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, pengertian remaja adalah 

individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah dan dalam Undang-

Undang Perburuhan, anak dianggap remaja apabila telah mencapai umur 16-18 

tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat untuk tinggal. Menurut UU 

Perkawinan No 1 tahun 1974, anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang 

untuk menikah, yaitu umur 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk 

anak laki-laki. Menurut WHO pengertian remaja lebih bersifat konseptual, ada tiga 

kriteria yaitu biologis, psikologik, dan sosial ekonomi, dengan batasan usia antara 

10-20 tahun, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual 

sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-

kanak menjadi dewasa. 
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c. Terjadi peralihan dari ketergantungan social-ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri. 

d. Karakteristik perkembangan normal yang terjadi pada remaja dalam 

menjalankan tugas perkembangannya dalam mencapai identitas diri antara lain 

menilai diri secara objektif dan merencanakan untuk mengaktualisasikan 

kemampuannya.  

Dengan demikian pada fase ini, seorang remaja akan : 

- Menilai rasa identitas pribadi 

- Meningkatkan minat pada lawan jenis 

- Menggabungkan perubahan seks sekunder ke dalam citra tubuh 

- Memulai perumusan tujuan okupasional 

- Memulai pemisahan diri dari otoritas keluarga 

 

3. Pengertian Sholat 

Secara bahasa sholat bermakna do’a, sedangkan secara 

istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan 

perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam 

dengan rukun dan persyaratan tertentu. 

Menurut hakekatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah 

SWT, yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah & bisa membangkitka n 

kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran & kekuasaan Allah 

SWT. 

Menurut Ash Shiddieqy, sholat ialah menggambarkan rukhus 

shalat atau jiwa shalat; yakni berharap kepada Allah dengan sepenuh hati dan 

jiwa raga, dengan segala kekhusyu’an dihadapan Allah dan ikhlas yang disertai 

dengan hati yang selalu berzikir, berdo’a & memujiNya.1 

                                                             
1 https://dalamislam.com/shalat/sholat-subuh 
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Dalam mengerjakan sholat harus selalu berusaha menjaga 

kekhusu’annya. Secara bahasa, khusyu’ berasal dari kata khasya’a yakhsya’u 

khusyu’an, yang berarti memusatkan penglihatan pada bumi & memejamkan 

mata/meringankan suara ketika shalat. Khusyu’ itu artinya lebih dekat dengan 

khudhu’ yakni tunduk & takhasysyu’ yakni membuat diri menjadi khusyu’. 

Khusyu’ ini bisa melalui suara, gerakan badan atau pengelihatan. ketiganya itu 

menjadi tanda  kekhusyu’an bagi seseorang dalam melaksanakan shalat. 

Secara istilah syara’, khusyu’ ialah keadaan jiwa yang tenang & 

tawadhu’, kemudian khusyu’ dihati sangat berpengaruh dan akan tampak pada 

anggota tubuh lainnya. Menurut A. Syafi’i khusyu’ berarti menyengaja, ikhlas, 

tunduk lahir batin; dengan menyempurnakan keindahan bentuk ataupun sikap 

lahirnya (badan), serta memenuhinya dengan kehadiran hati, kesadaran dan 

pemahaman segala ucapan maupun sikap lahiriyah tersebut. 

 

4. Pengertian Subuh 

Sholat subuh merupakan sholat dua rakaat yang dilaksanakan saat 

cahaya putih muncul di ufuk timur sampai matahari belum terbit di sebelah ufuk 

barat.Jumlah rakaat sholat subuh adalah 2 rakaat yang akan diakhiri dengan satu 

salam. Namun para rakaat kedua sholat subuh umat muslim diwajibkan untuk 

membaca doa qunut. Doa qunut itu dibaca ketika masuk ke gerakan I’tidal. 

       

5. Pengertian Berjamaah 

Secara bahasa, jamaah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti, 

berkumpul. Misalnya jamaah pasar berarti perkumpulan orang yang ada di pasar. 

Jamaah menurut istilah dapat diartikan sebagai pelaksanaan ibadah secara 

bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Misalnya jamaah salat, jamaah 

haji dll. 
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6. Aplikasi Sholat Subuh Berjamaah  

 Sholat subuh berjamaah merupakan cermin keimanan dan ketakwaan 

sekarang muslim. Keimanan dan ketaqwaan dapat terlihat dari pola perilaku dan 

aktivitas sehari-hari. 

B. Hipotesis  

Hipotesis di dalam karya tulis ini adalah masih kurangnya minat remaja 

terhadap sholat subuh berjamaah di Kampung Mariuk RT06/04. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian   

Penelitian di lakukan di Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi pada 

September 2018. 

2. Waktu penelitian 

Agenda/waktu Juli Agustus September 

Proposal penelitian    

Pengumpulan data    

Penulisan laporan 

penelitian 

   

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

survei, dengan menggunakan  teknik sampel random sampling dimana peneliti 

bertujuan untuk informasi yang sama atau sejenisnya dari berbagai orang atau 

sekelompok orang. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk penelitian ini di peroleh sampel yang di ambil dari sebuah populasi. 

Populasi. dari penelitian ini adalah semua remaja di Kampung Mariuk RT 06/04 

Setu-Bekasi yang berjumlah 20 orang. 

D. Instrument/Alat Pengumpulan Data 

Instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan berupa kuisioner 

yang berisi sejumlah daftar pertanyaan dan di lengkapi dengan beberapa pilihan 
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jawaban, sehingga responden dapat menjawab dengan mudah dan memilih 

salah satu jawaban yang sesuai dengan diri mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Penyajian data 

 

1. Berapakah usia anda? 

Kategori F FK F% FK% 

12-15 tahun 0 0 0% 0 

15-18 tahun 8 8 40% 40% 

18-21 tahun 3 11 15% 55% 

>21 tahun 9 20 45% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : >21 tahun 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini “>21 tahun” 

 

Mean    : (0+8+3+9) : 4 = 5 

Jadi, ,mayoritas yang mengisi kuisioner ini “>21 tahun” 

 

Median               : (0+8+3+9) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “>21 tahun” 
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2. Sekolah dimanakah anda? 

Kategori F FK F% FK% 

SMA Negeri 1 1 5% 5% 

SMA 

islam/madrasah 

sederajat 

7 8 35% 40% 

SMK/Kejuruan 0 8 0% 40% 

Sudah lulus 12 20 60% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : sudah lulus  

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “sudah lulus” 

Mean                     : (1+7+0+12) : 4 = 5 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “sudah lulus” 

Median                  : (1+7+0+12) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “sudah lulus” 
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3. Apakah rumah anda cukup dekat dengan masjid/musolah? 

Kategori F FK F% FK% 

Dekat 12 12 60% 60% 

Sedang 8 20 40% 100% 

Jauh 0 0 0% 0% 

Sangat jauh 0 0 0% 0% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   :  dekat 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “dekat” 

Mean                     : (12+8+0+0) : 4 = 5 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “dekat” 

Median                  : (12+8+0+0) : 2 =10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “dekat” 
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4. Apakah anda mengerjakan sholat subuh setiap hari? 

Kategori F FK F% FK% 

Sering 12 12 60% 60% 

Kadang 

kadang 

8 20 40% 100% 

Pernah 0 0 0% 0% 

Tidak pernah 0 0 0% 0% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

Modus   : sering 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “sering” 

Mean                     : (12+8+0+0) = 20 : 4 = 5 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “sering” 

Median                  : (12+8+0+0) = 20 : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “sering” 
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5. Apakah anda mengerjakan sholat subuh di awal waktu? 

Kategori F FK F% FK% 

Sering 2 2 10% 10% 

Kadang 

kadang 

13 15 65% 75% 

Pernah 2 17 10% 85% 

Tidak pernah 3 20 15% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

Modus   : kadang kadang 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “kadang kadang” 

Mean                     : (2+13+2+3) = 20 : 4 = 5 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “kadang kadang” 

Median                  : (2+13+2+3) = 20: 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “kadang kadang” 
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6. Apakah anda mengerjakan sholat subuh berjamaah? 

kategori F FK F% FK% 

Sering 1 1 5% 5% 

Kadang 

kadang 

10 11 50% 55% 

Pernah 8 18 40% 95% 

Tidak pernah 1 20 5% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Kadang-kadang 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Kadang-kadang” 

 

Mean  : (1+10+8+1) = 20 : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Kadang-kadang” 

 

Median  : (1+10+8+1) = 20 : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Kadang-kadang” 
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7. Apakah amda melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk? 

Kategori F FK F% FK% 

Sering 13 13 65% 65% 

Kadang-

kadang 

4 17 20% 85% 

Pernah 1 18 5% 90% 

Tidak pernah 2 20 10% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Sering 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Sering” 

 

Mean  : (13+4+1+2) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “sering” 

 

Median  : (13+4+1+2) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “sering” 
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8. Seberapa penting kah sholat subuh berjamaah bagi anda? 

Kategori F FK F% FK% 

Sangat 

penting  

13 13 65% 65% 

Penting 6 19 30% 95% 

Biasa saja 1 20 5% 100% 

Kurang 

penting 

0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Sangat penting 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Sangat penting” 

 

Mean  : (13+6+1+0) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Sangat penting” 

 

Median  : (13+6+1+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Sangat penting” 
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9. Apakah kamu mengerjakan sholat subuh dengan berpakaian putih? 

Kategori F FK F% FK% 

Sering 10 10 50% 50% 

Kadang-

kadang 

5 15 25% 75% 

Pernah 4 19 20% 95% 

Tidak pernah 1 20 5% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Sering 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Sering” 

 

Mean  = (10+5+4+1) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Sering” 

 

Median  = (10+5+4+1) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Sering” 
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10. Apakah anda selesai sholat subuh langsung meninggalkan tempat sholat? 

Kategori F FK F% FK% 

Sering 4 4 20% 20% 

Kadang-

kadang 

9 13 45% 65% 

Pernah 4 17 20% 85% 

Tidak pernah 3 20 15% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Kadang-kadang 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Kadang-kadang” 

 

Mean  : (4+9+4+3) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Kadang-kadang” 

 

Median  : (4+9+4+3) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Kadang-kadang” 
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11. Bagaimanakah fasilitas masjid/musholah di daerah anda? 

Kategori F FK F% FK% 

Sangat bagus 3 3 15% 15% 

Bagus 15 18 75% 90% 

Biasa 2 20 10% 100% 

Kurang bagus 0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Bagus 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Bagus” 

 

Mean  : (3+15+2+0) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Bagus” 

 

Median  : (3+15+2+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Bagus” 
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12. Bagaimana bacaan sholat imam di masjid/musolah di daerah anda? 

Kategori F FK F% FK% 

Sangat bagus 3 3  15% 15% 

Bagus 15 18 75% 90% 

Biasa 2 20 10% 100% 

Kurang bagus 0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Bagus 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Bagus” 

 

 

Mean  : (3+15+2+0) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner adalah “Bagus” 

 

Median  : (3+15+2+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Bagus” 
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13. Apakah ada kuliah/ceramah subuh di masjid/musolah di daerah anda? 

Kategori F FK F% FK% 

Ada 2 2 10% 10% 

Kadang 12 14 60% 70% 

Sering 1 15 5% 75% 

Tidak ada 5 20 25% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Kadang 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Kadang” 

 

Mean  : (2+12+1+5) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “kadang” 

 

Median  : (2+12+1+5) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat dari jawaban “kadang” 
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14. Apakah setiap hari anda mendengar adzan subuh? 

Kategori F FK F% FK% 

Sering 15 15 75% 75% 

Kadang 5 20 25% 100% 

Pernah 0 20 0% 100% 

Tidak pernah 0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Sering 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Sering” 

 

Mean  : (15+5) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Sering” 

 

Median  : (15+5) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Sering” 
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15. Jam berapakah biasa anda tidur malam? 

Kategori F FK F% FK% 

Pukul 20.00-

21.00 

1 1 5% 5% 

Pukul 21.00-

22.00 

7 8 35% 40% 

Pukul 22.00-

23.00 

6 14 30% 70% 

>23.00 6 20 30% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Pukul 21.00-22.00 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Pukul 21.00-22.00” 

 

Mean  : (1+7+6+6) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Pukul 21.00-22.00” 

 

Median  : (1+7+6+6) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Pukul 21.00-22.00” 
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16. Jam berapakah biasanya anda bangun? 

Kategori F FK F% FK% 

Pukul 03.30-

04.00 

1 1 5% 5% 

Pukul 04.00-

04.30 

2 3 10% 15% 

Pukul 04.30-

05.00 

13 16 65% 80% 

>05.00 4 20 20% 100% 

 Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Pukul 04.30-05.00 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Pukul 04.30-05.00 

 

Mean  : (1+2+13+4) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Pukul 04.30-05.00” 

 

                  Median  : (1+2+13+4) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Puku 04.30-05.00” 
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17. Apakah anda sering bangun kesiangan? 

Kategori F FK F% FK% 

Sering 5 5 25% 25% 

Kadang-

kadang 

11 16 55% 80% 

Pernah 3 19 15% 95% 

Tidak pernah 1 20 5% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Kadang- kadang 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Kadang-kadang” 

 

Mean  : (5+11+3+1) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Kadang-kadang” 

 

Median  : (5+11+3+1) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Kadang-kadang” 
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18. Apa penyebab anda bangun kesiangan? 

Kategori F FK F% FK% 

Begadang 3 3 15% 15% 

Kecapean 13 9 65% 80% 

Tidak 

mendengar 

suara adzan 

1 13 5% 85% 

Tidak ada yang 

membangunkan 

3 20 15% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Kecapean 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Kecapean” 

 

Mean  : (3+13+1+3) : 4 = 5 

                 Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner adalah “Kecapean” 

 

 

Median  : (3+13+1+3) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Kecapean” 
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19. Apakah yang biasa membangunkan anda? 

Kategori F FK F% FK% 

Suara adzan 3 3 15% 15% 

Alarm 6 9 30% 45% 

Dibangunkan 

orang tua 

4 13 20% 65% 

Lainnya 7 20 35% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Lainnya 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Lainnya” 

 

Mean  : (3+6+4+7) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Lainnya” 

 

Median  : (3+6+4+7) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Lainnya” 
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20. Apakah ada ajakan dari pihak terkait untuk sholat subuh berjamaah? 

Kategori F FK F% FK% 

Ada  10 10 10% 10% 

Kadang 8 18 40% 50% 

Sering 0 18 0% 50% 

Tidak ada 2 20 10% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Ada 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Ada” 

 

Mean  : (10+8+0+2) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Ada” 

 

Median  : (10+8+0+2) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaba “Ada” 
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21. Apa penyebab kurang minat remaja untuk sholat subuh berjamaah? 

Kategori F FK F% FK% 

Malas 5 5 25% 25% 

Ngantuk 9 14 45% 70% 

Kesiangan 6 20 30% 100% 

Bosan 0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Ngantuk 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Ngantuk” 

 

Mean  : (5+9+6+0) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Ngantuk” 

 

Median  : (5+9+6+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada kuisioner “Ngantuk” 
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22. Apa upaya yang dilakukan warga kampung anda? 

Kategori F FK F% FK% 

Patroli subuh 2 2 10% 10% 

Himbauan 

melalui 

pengeras suara 

13 15 65% 75% 

Menabuh bedug 1 16 5% 80% 

Menghias 

masjid/musolah 

agar nyaman 

4 20 20% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Himbauan melalui pengeras suara 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Himbauan melalui 

pengeras suara” 

 

Mean  : (2+13+1+4) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Himbauan melalui 

pengeras suara” 

 

Median  : (2+13+1+4) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Himbauan melalui pengeras 

suara” 
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23. Siapakah tokoh yang menjadi penggerak untuk pelaksanaan sholat subuh 

berjamaah? 

Kategori F FK F% FK% 

Pak RT 3 3 15% 15% 

Ustadz/ulama 16 19 80% 95% 

Pak RW 0 19 0% 95% 

Kepala desa 1 20 5% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Ustadz/ulama 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Ustadz/ulama” 

 

Mean  : (3+16+0+1) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Ustadz/ulama” 

 

Median  : (3+16+0+1) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Ustadz/ulama” 
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24. Apa upaya anda untuk tetap menjaga sholat subuh berjamaah? 

Kategori F FK F% FK% 

Perbanyak 

mendengar 

ceramah 

0 0 0% 0% 

Mempertebal 

iman 

7 7 35% 35% 

Memahami 

makna sholat 

subuh 

2 9 10% 45% 

Memahami 

besar nya 

pahala sholat 

subuh 

11 20 55% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Memahami besar nya pahala sholat subuh 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Memahami besar nya 

pahala sholat subuh” 

 

Mean  : (0+7+2+11) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Memahami besar nya 

pahala sholat subuh” 

 

 

Median  : (0+7+2+11) : 2 = 10 
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Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Memahami besar nya pahala 

sholat subuh” 

25. Apakah anda tertarik sholat subuh berjamaah? 

Kategori F FK F% FK% 

Sangat 

tertarik 

8 8 40% 40% 

Tertarik 12 20 60% 100% 

Biasa saja 0 20 0% 100% 

Tidak tertarik 0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus  : Tertarik 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “Tertarik” 

 

Mean  : (8+12+0+0) : 4 = 5 

Jadi, rata-rata yang mengisi kuisioner ini adalah “Tertarik” 

 

Median  : (8+12+0+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “Tertarik” 
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B. Pembahasan  

Pengujian data karya tulis ini adalah melalui angket yang di berikan 

kepada sebagian besar responden yang merupakan warga Kampung Mariuk RT 

06/04 Setu-Bekasi sholat subuh setiap hari (60%) dan sebagian besar ber usia 

>21 tahun (45%) dan menurut hasil yang sudah penulis teliti semua warga 

Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi menganggap sholat subuh sangat 

penting (65%) dan sebagian besar melaksanakan sholat subuh dengan khusyu 

(65%) namun sedikit warga yang melaksanakan sholat subuh berjamaah (5%)  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penyebab kurangnya minat remaja 

terhadap sholat subuh berjamaah di kampung mariuk adalah: 

1. Rata rata remaja Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi 

sholat subuh setiap hari. 

2. Bagi remaja Kampung Mariuk RT 06/04 Setu-Bekasi 

penyebab tidak sholat subuh adalah kesiangan. 

3. Sedikit pemuda yang melakukan sholat subuh berjamaah. 

4. Jadi hipotesis dengan hasil penelitian yang telah di teliti 

terbukti. 

 

B. Saran  

Saran yang dapat dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah: 

1. Agar dapat meningkat nya minat sholat subuh berjamaah 

terhadap remaja adalah dilakukan nya pendekatan 

pendekatan hati seperti ceramah dll. 

2. Kurangi aktifitas di malam hari agar bangun lebih pagi dan 

tidak kesiangan. 
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LAMPIRAN ANGKET 

Nama:  

Tempat tinggal:  

 

Angket tentang minat sholat 

1. Berapakah usia anda? 

a. 12-15 tahun 

b. 15-18 tahun 

c. 18-21 tahun 

d. >21 tahun 

 

2. Sekolah dimanakah anda? 

a. SMA Negeri 

b. SMA islam/madrasah sederajat 

c. SMK/kejuruan 

d. Sudah lulus 

 

3. Apakah rumah anda cukup dekat dengan masjid/musolah? 

a. Dekat 

b. Sedang  

c. Jauh 

d. Sangat jauh 

 

4. Apakah anda mengerjakan sholat subuh setiap hari? 

a. Sering 

b. Kadang kadang 

c. pernah 

d. Tidak pernah 

 

5. Apakah anda mengerjakan sholat subuh di awal waktu? 

a. Sering 

b. Kadang kadang 
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c. pernah 

d. Tidak pernah 

 

6. Apakah anda mengerjakan sholat subuh berjamaah? 

a. Sering 

b. Kadang kadang 

c. pernah 

d. Tidak pernah 

 

7. Apakah anda melaksanakan sholat subuh dengan khusyuh? 

a. Sering 

b. Kadang kadang 

c. pernah 

d. Tidak pernah 

 

8. Seberapa penting kah sholat subuh berjamaah bagi anda? 

a. Sangat penting 

b. Penting 

c. Biasa saja 

d. Kurang penting 

 

9. Apakah kamu mengerjakan sholat subuh dengan berpakaian rapih? 

a. Sering 

b. Kadang kadang 

c. pernah 

d. Tidak pernah 

 

10. Apakah anda selesai sholat subuh langsung meninggalkan tempat sholat? 

a. Sering 

b. Kadang kadang 

c. pernah 

d. Tidak pernah 

 

11. Bagaimanakah fasilitas masjid/musolah di kampung anda? 

a. Sangat bagus 

b. Bagus  

c. Biasa 

d. Kurang bagus 
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12. Bagaimana bacaan sholat imam di masjid/musolah di daerah anda? 

a. Sangat bagus 

b. Bagus  

c. Biasa 

d. Kurang bagus 

 

13. Apakah ada kuliah/ceramah subuh di masjid/musolah di daerah anda? 

a. Ada 

b. Kadang 

c. Sering 

d. Tidak ada 

 

14. Apakah setiap hari anda mendengar adzan subuh? 

a. Sering 

b. Kadang 

c. Pernah 

d. Tidak pernah 

 

15. Jam berapakah biasa anda tidur malam? 

a. Pukul 08:00 - 09:00 

b. Pukul 09:00 - 10:00 

c. Pukul 10:00 – 11:00 

d. >11:00 

 1 

 

16. Jam berapakah biasanya anda bangun? 

a. Pukul 03:30 - 04:00 

b. Pukul 04:00 - 04:30 

c. Pukul 04:30 – 05:00 

d. >05:00 

 

 

17. Apakah anda sering bangun kesiangan? 

a. Sering 

b. Kadang kadang 

c. pernah 

d. Tidak pernah 

 

18. Apa penyebab anda bangun kesiangan? 
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a. Begadang 

b. Kecapean 

c. Tidak mendengar suara adzan 

d. Tidak ada yang membangunkan 

 

19. Apakah yang biasa membangunkan anda? 

a. Suara adzan 

b. Alarm 

c. Dibangunkan orang tua 

d. Lainnya  

 

20. Apakah ada ajakan dari pihak terkait untuk sholat subuh berjamaah? 

a. Ada 

b. Kadang 

c. Sering  

d. Tidak ada 

 

21. Apa penyebab kurang minat remaja untuk sholat subuh berjamah? 

a. Malas 

b. Ngantuk  

c. Kesiangan 

d. Bosan  

 

22. Apa upaya yang dilakukan warga kampung anda? 

a. Patroli subuh 

b. Himbauan melalui pengeras suara 

c. Menabuh bedug 

d. Menghias masjid/musolah agar nyaman 

 

23. Siapakah tokoh yang menjadi penggerak untuk pelaksanaan sholat subuh 

berjamaah? 

a. Pak RT 

b. Ustaz/ulama 

c. Pak RW 

d. Kepala desa 

 

24. Apa upaya anda untuk tetap menjaga sholat subuh berjamaah? 

a. Perbanyak mendengar ceramah 

b. Mempertebal iman 
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c. Memahami makna sholat subuh 

d. Memahami besar nya pahala sholat subuh 

 

25. Apakah anda tertarik sholat subuh berjamaah? 

a. Sangat tertarik 

b. tertarik 

c. Biasa saja 

d. Tidak tertarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan sholat subuh berjamaah 


