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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Shalat Jum’at adalah ibadah shalat yang dikerjakan pada hari Jum’at dua 

rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.
1
 Adapun yang menjadi 

dasar hukum pelaksanakan shalat Jum’at tersebuat adalah Firman Allah dalam 

surat al-Jum’ah ayat 9 : 

                         

                       

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 

shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui”. 

Akan tetapi permasalahan selanjutnya yang muncul adalah berkaitan 

kalimat ila dzkirillah dalam surat al-Jum’ah ayat 9 di atas. 

Imam al Qurthûby dalam kitab tafsirnya Jami` al-Ahkam al-Quran 

menjelaskan bahwa makna dari kalimat ila dzkirillah pada surat al-Jum’ah ayat 

                                                             
1 M. Nurkholis, Mutiara Shalat Berjamaah, (Bandung: PT Mizania Pustaka. 2007), h. 15. 
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 tersebut adalah khutbah dan shalat dua raka’at setelah dua khutbah tersebut.
2
 

Artinya hukum khutbah dalam shalat Jum’at adalah wajib. Dalil yang wajibnya 

pelaksanaan khutbah dalam shalat Jum’at dipahami dari lafazh amar yang terdapat 

dalam ayat tersebut (fas’au), ditambah lagi perintah untuk meninggalkan jual beli. 

Dalam ushul al fiqh, lafazh amar berpaedah wajib.
3
 

Menurut Imam Asy-Syaukani hukum khutbah dalam shalat Jum’at adalah 

sunnah, sebagaimana dikatakan dalam kitabnya Nail Al-Authar min Asrar 

Muntaqa Al-Akhbar, dengan mengemukakan alasan bahwa pertama mengerjakan 

belum berarti wajib. Alasan kedua bahwa Nabi menyuruh umatnya supaya 

melakukan shalat sebagaimana yang dilakukannya, maka yang diperintahkan 

untuk mencontohkannya adalah shalatnya bukan khutbahnya, sebab khutbah itu 

tidak termasuk kepada shalat. Syaukani juga menjawab alasan ketiga, bahwa zikir 

yang diperintahkan Allah untuk dihadiri adalah tidak lain Shalat. Bisa jadi pula 

bahwa yang dimaksudkan dengan zikir itu adalah shalat dan khutbah. Akan tetapi, 

shalat telah disepakati hukum wajibnya, sedangkan khutbah masih 

diperbantahkan, sehingga dengan demikian, ayat tersebut tidak mungkin menjadi 

dalil atas wajibnya khutbah dalam shalat Jum’at. Selanjutnya Syaukani 

mengatakan bahwa pendapat yang benar itu adalah apa yang dikemukakan oleh 

Hasan Bashri, Daud Zahiri, dan Juwaini bahwa hukum khutbah itu hanyalah 

sunnah. Dari penjabaran Sayukani tersebut, jelaslah terdapat perbedaan pendapat 

tentang hukum khutbah Jum’at. 

                                                             
2 Al-Qurthubiy, Abu Abdillah al-Anshariy, Jami` al-Ahkâm al-Quran., jilid 8 (Kairo: Ar 

al-Kutub al-Arabiy), h. 86. 
3 Al Isnawy, Tahmid fi Takhrij alFuru; a’la al Uhsul,Mesir: Mazidah, 1981), h. 264-265. 
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Dengan terjadinya perbedaan pendapat tersebut maka menjadi menarik 

untuk diteliti secara ilmiah dengan sungguh-sungguh dengan judul kajian: 

“Perbandingan Hukum khutbah Jum’at Menurut Imam al-Qurthubi dan 

Asy-Syaukani”. 

 

B. Batasan  Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka 

penulis membatasi penulisan ini dari aspek berkaitan dengan perbandingan hukum 

khutbah Jum’at menurut Imam al-Qurtubi dan Asy-Syaukani. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari permasalah yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di 

atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan 

dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Bagaimana hukum khutbah Jum’at menurut Imam al Qurthubi dan Asy-

Syaukani?  

2. Bagaimana dalil Imam al-Qurthubi dan Asy-Syaukani mengenai hukum 

khutbah Jum’at? 

3. Bagaimana analisis hukum khutbah Jum’at menurut Imam al-Qurthubi dan 

Asy-Syaukani?  
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui hukum khutbah Jum’at menurut Imam al Qurthubi dan 

Asy-Syaukani. 

b. Untuk mengetahui dalil Imam al Qurthubi dan Asy-Syaukani mengenai 

hukum khutbah Jum’at. 

c. Untuk menganalis hukum khutbah Jum’at menurut Imam al Qurthubi dan 

Asy-Syaukani. 

Adapun kegunaan dari penelitian adalah: 

1. Bagi memenuhi salah satu syarat untuk memperolehi kelulusan Sarjana 

Hukum Islam (SI) daripada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim Pekan Baru Riau. 

2. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan 

pengetahuan masyarakat mengenai hukum khutbah. 

3. Dengan pelitian ini diharapkan wawasaan dapat memberikan dan 

gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan 

hukum khutbah. 
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E. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (library research) 

yaitu dengan mengambil  dan membaca serta menelaah literature -

literatur yang  berhubungan dengan penelitian ini. 

2) Sumber Data 

  Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data 

dalam penelitian ini berasal dari : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari 

kitab yang berkaitan dengan hukum khutbah Jum’at yaitu kitab Nail 

Al-Authar min Asrar Muntaqa Al-Akhbar oleh Asy-Syaukani dan 

kitab  tafsirnya Jami` al-Ahksm al-Quran oleh Imam al Qurthubi. 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang 

berkaitan dengan  penelitian yaitu jurnal dan sebagainya yang 

berkaitan dengan topik pembahasan. 

c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari: 

1) Kamus-kamus 

2) Ensiklopedia 

3) Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis 

mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan 

selanjutnya penulis menela’ah berbagai literatur dan mengklasifkasikan 

sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian 
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melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada 

bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis. 

4) Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data 

di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan: 

a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari 

pesan-pesan yang ada di berbagai leterature melalui dari kosa kata, pola 

kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.  

5) Metode penulisan  

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode 

berikut: 

a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya 

dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara 

khusus. 

b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya 

dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan 

secara umum. 

c. Deskriptif  yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan 

interprestasi tentang arti data tersebut. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian 

ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah 

dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Berisi tentang biografi Imam al Qurthubi dan Asy-Syaukani 

tentang kelahiran dan pendidikan, hasil karya, guru-guru dan 

murid-muridnya. 

BAB III :  Berisikan tentang tinjauan umum tentang shalat khutbah 

Jum’at. 

BAB IV :  Berisikan tentang hukum khutbah Jum’atmenurut  Imam al 

Qurthubi dan Asy-Syaukani, dan analisis terhadap hukum 

khutbah Jum’at menurut Imam al Qurthubi dan Asy-

Syaukani. 

BAB  V :   Merupakan bab yang mengandung kesimpulan dan saran-

saran.  

 

 

 

 

 


