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52. (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi 

manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan 

supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang 

Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil 

pelajaran. 

 

4. Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. 

 

160. Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya 

(pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang 

membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan 

melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka 

sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). 

 

4 2 34 43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

beserta orang-orang yang ruku'[44]. 

[44] Yang dimaksud Ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula 

diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-

sama orang-orang yang tunduk. 

 

“sholat itu adalah tiang agama maka barang siapa yang 

mendirikan agaman berarti dia telah menegakkan agama, dan 

barang siapa yang tidak mendirikan sholat berarti dia telah 

merobohkan tegaknya agama. (H.R Baihaqqi) 

 

 

  



ISTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Orangtua 

1) Berapa orang anak bapak/ibu ? 

2) Berapa umur anak Bapak/Ibu ? 

3) Apakah anak bapak/ibu bersekolah ? 

4) Apakah anak Bapak/Ibu bersekolah di sekolah umum atau agama ? 

5) Berapa lama Bapak/ibu tinggal di tempat atau rumah ini ? 

6) Bagaimana menurut bapak/ibu tentang tinggal di sekitar komplek pemakaman ? 

7) Apakah selama ini anda merasakan pengaruh yang positif karena tinggal di sekitar 

pemakaman ? 

8) Apakah Bapak/Ibu mengingatkan sholat lima waktu kepada anak ? 

9) Apakah Anak Bapak/Ibu selalu melakukan sholat lima waktu ? 

10) Bagaimana respon anak Bapak/Ibu saat di suruh/perintahkan Bapak/Ibu untuk 

melakukan sesuatu ? 

11) Apakah Anak Bapak/Ibu tunai dalam melaksanakan puasa dibulan ramadhan ? 

12) Apakah anak bapak/ibu memiiki kegiatan keagamaan (habsyian dll ) 

13) Apakah anak bapak/ibu mengikuti kegiatan yasinan malam jumat (kalau ada) ? 

 

B. Remaja 

1) nama ?  

2) Umur saudara berapa ? 

3) Berapa bersaudara anda ? 

4) Sekolah dimana ? 

5) Berapa lama saudara tinggal di rumah ini ? 

6) Apakah saudara menjalankan sholat lima waktu ? 

7) Jam berapa saudara bangun pagi ? 

8) Apakah orang tua mengingatkan sholat ? 

9) Respon kalau diperintahkan orang tua ? 

10) Puasa tunai atau tidak ? dibayar, puasa sunnahnya? 



11) Bagaimana menurut saudara menempati rumah yang berada di sekitar komplek 

pemakaman ? 

12) Mengikuti kegiatan keagamaan ? 

13) Apa yang saudara rasakan saat apabila ada yang di makamkan di dekat rumah anda ? 

14) Apakah saudara sering mengikuti / mengantar jenazah sampai ke pemakaman ? 

15) Apakah ada pengaruhnya bagi saudara selama tinggal di sekitar komplek pemakaman 

? 

 

C. Tetangga 

Bagaimana perilaku keberagamaan remaja didaerah sini : 

1. Bagaimana Sholat remaja yang rumahnya dekat dengan bapa/ibu ini? 

2. Bagaimana puasa remaja yang rumahnya dekat dengan bapa/ibu ini? 

3. Bagaimana keikut sertaan kegiatan sosial keagamaan remaja yang rumahnya dekat 

dengan bapa/ibu ini? 

4. Bagaimana Akhlak remaja yang rumahnya dekat dengan bapa/ibu ini? 

 

PEDOMAN DOKUMENTER 

1. Data Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

2. Data Jumlah Penduduk 

3. Data Keadaan Sarana Dan Prasarana 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Melihat kegiatan keagamaan disekitar komplek pemakaman 

2. Melihat apakah remaja sering ikut sholat berjamaah 

3. Memperhatikan pergaulan remaja yang ada di sekitar komplek pemakaman 

4. Memperhatikan ada remaja terhadap orangtua dan orangtua lainnya disekitar 

komplek pemakaman 

5. Melihat dan memperhatikan sikap remaja saat ada yang meninggal dan 

dikuburkan di sekitar komplek pemakaman di dekat rumahnya. 

6. Apakah ada bimbingan keagamaan oleh tokoh masyarakatdan tokoh agama di 

sana. 



 



 



 



 



 



  



 

 

  



 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

 

 

1. Nama Lengkap : Ramadhana 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Gambut, 09 Februari 1995 

3. Jenis Kelamin  Laki-laki 

4. Agama : Islam 

5 Kebangsaan : Indonesia 

6. Status Perkawinan : Belum Kawin 

7. Alamat : Jl. Pemajatan Km 2.300 Rt 05 Rw 02 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 

8. Pendidikan : SD Negeri 1 Gambut 

  : MTsN 2 Gambut 

  : MAN 1 Martapura 

  : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam 

program S1 Angkatan 2013 

9. Orang Tua   

 Ayah   

 a. Nama : M. Hanafi (alm) 

 b. Pekerjaan : Pensiunan Polri 

 c. Alamat : Jl. Pemajatan Km 2.300 Rt 05 Rw 02 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 

 Ibu   

 a. Nama : Hj. Salbiah 

 b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

 c. Alamat : Jl. Pemajatan Km 2.300 Rt 05 Rw 02 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 

 

10.   Anak ke-     :    3 dari 3 bersaudara 

Banjarmasin,   Februari 2018 

Penulis 

 

 

Ramadhana 

 


