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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kewajiban Membaca al-Qur’an 

1. Pengertian al-Qur’an 

Al-Qur’an berasal dari kata qarā  yang berarti bacaan atau sesuatu yang 

dibaca. Sedangkan para ulama telah berbeda pendapat di dalam menjelaskan 

kata al-Qur’an : 

a. Sebagian dari mereka, diantaranya adalah al-Asy’ari, mengatakan bahwa 

kata al-Qur’an diambil dari kata kerja “ qarāna” (menyertakan) karena al-

Qur’an menyertakan surat, ayat, dan huruf-huruf. 

b. Al-Farra’ menjelaskan bahwa kata al-Qur’an diambil dari kata dasar 

“qarā’in” (penguat) karena al-Qur’an terdiri dari ayat-ayat yang saling 

menguatkan, dan terdapat kemiripan antara satu ayat dan ayat-ayat 

lainya.
22

 

Sedangkan secara terminologis al-Qur’an adalah kalamullah yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Melalui perantaraan malaikat 

Jibril. al- Qur’an tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara 

mutawattir. Membacanya bernilai ibadah, diawali dengan suarat al-Fātihah 

dan ditutup dengan surat an-Nās.
23

 

 Sedangkan pengertian al-Qur’an menurut para ahli adalah : 

1) Menurut manna al-Qathtahan 
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 Rosihan Anwar, Ulum Al-Qur’an,  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hal. 32. 
23

 Toto Suryana dkk, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 2006), hal. 41. 
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Al-qur’an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, dan membacanya memperoleh pahala. 
24

 

2) Menurut Al-Jurjani 

Al-Qur;an adalah kitab yang diturunkan kepada Rasullulah SAW, yang 

ditulis di dalam mushaf dan yang diriwayatkan secara mutawattir tanpa 

kegaruan. 
25

 

3) Menurut Abu Syahbah 

Al-Qur’an adalah kitab Allah yang diturunkan, baik lafazh maupun 

maknanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara 

mutawattir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan 

kesesuaiannya denga apa yang diturunkan kepada NabI Muhammad 

SAW), yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat al-Fatihah (1) 

sampai akhir surat an-Nas (114). 
26

 

4) Menurut Kalangan Pakar Ushul Fiqih, Fiqih, dan Bahasa Arab. 

al-Qur;an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya 

mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawattir, dan yang 

ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-fatihah (1) sampai akhir 

surat an-Nas (114). 
27

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan membaca al-Qur’an adalah kesanggupan,  kekuatan dan 
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kecakapan dalam memabaca Wahyu atau firman Allah dengan tujuan untuk 

memperoleh pemahaman terhadap sesuatu. 

2. Hakikat Perintah Membaca al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah sumber yang dijadikan landasan dalam pendidikan 

Agama Islam. Untuk dapat mempelajari dan memahami kandungan al-Qur’an 

seorang muslim harus memiliki kemampuan untuk membaca al-Qur’an 

terlebih dahulu.
28

 Membaca al-Qur’an adalah kemampuan dasar yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa, karena proses pembelajaran agama Islam itu sendiri 

syarat dengan dalil dan sumber yang diambil dari al-Qur’an, seperti siswa 

dapat menjelaskan kaidah ilmu tajwid dalam bacaan al-Qur’an dan 

menjelaskan pengertian al-Qur’an.
29

 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membimbing siswa agar 

mereka menjadi muslim sejati, membentuk pribadi muslim, beriman, teguh 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramal shaleh dan berakhlak 

mulia serta berguna bagi masyarakat agama dan negara.
30

 Demikian pula 

halnya dengan pendidikan Islam ia merupakan suatu sistem yang 

memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya 

sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dengan mudah 

membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang 

diyakininya.
31
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88 



 23 

Allah menurunkan al-Qur’an untuk diimani, dipelajari, dibaca, 

direnungkan, dan dijadikan sebagai hukum. Berobat dengannya dari berbagai 

penyakit dan kotoran hati, hingga hikmah lain yang dikehendaki oleh Allah 

dalam menurunkannya. al-Qur’an adalah kitab suci yang sempurna, serta 

berfungsi sebagai pelajaran bagi manusia, pedoman hidup bagi setiap muslim, 

petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman: 

                      

         

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman.(Q.S.Yunus: 57).
32

 ( 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa al-Qur’an diturunkan sebagai 

pedoman/pelajaran, menjadi obat serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang 

yang beriman. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mempelajari Al Qur’an 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Adapun membaca al-Qur’an hukumnya disyariatkan dan disunahkan 

untuk sebanyak mungkin membaca dan menghatamkan setiap bulan. Adapun 

keutamaan membacanya, sabda Rasulullah, ”Bacalah al-Qur’an, karena ia 

akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya” 

(Shahih Muslim).  
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 Depag,  Al-Qur`an dan Terjemahnya,(Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-6, hal. 310 
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3. Tujuan membaca Al-Qur’an  

Adapun waktu utama membaca al-Qur’an diluar sholat ialah dimalam 

hari. Paruh kedua malam utama disbanding paruh utama. Disunahkan 

membacanya ketika selang waktun maghrib dan isya. Sementara waktu siang 

yang dianjurkan ialah ketika usai shoplat shubuh. Pada prinsip nya kapan pun 

membaca al-Qur’an diperbolehkan tidak ada kemakhrukkan untuk membaca 

al-Qur’an kapan saja, bahkan membaca al-Qur’an diwaktu yang dimakhruk 

kan sholat sekali pun tetap diperbolehkan. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa al-Qur’an diturunkan secara 

berangsur-angsur selama lebih kurang dua puluh tiga tahun, dengan tujuan : 

a. Petunjuk mengenai akidah yang harus harus diyakini oleh manusia. 

b. Pentunjuk mengenai syari’ah yaitu jalan yang harus diikitu manusia dalam 

berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagian 

hidup  manusia di dunia ini dan di  akhirat kelak 

c. Petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan buruk yang harus 

diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual 

maupun kehidupan sosial
33

. 

Berdasarkan ilmu tajwid komponen-komponen yang dipelajari dalam 

al-qur’an adalah sebagai berikut : 

a. Mengenal Huruf Hijaiyah 

b. Mengenal Makharijul huruf 

c. Hukum bacaan Lam Ta’rif 
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Muhammad Daud,  Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 

hal. 93. 
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d. Hukum Ghunnah Musyaddadah (bacaan Nun dan Mim bertasydid) 

e. Hukum bacaan Nun Sukun dan Tanwin 

f. Hukum Bacaan Mim sukun 

g. Macam-macam idghom 

h. Hukum bacaan Madd (panjang) 

i. Hukum Bacaan Lam Jalalah 

j. Hukum Bacaan Ra’ 

k. Qalqolah 

l. Waqaf, dan lain sebagainya
34

 

Menurut Mazhab Hanafy, orang berjunub boleh membaca sebagian 

ayat, tidak boleh membaca satu ayat yang sempurna. Juga ada riwayat dari 

Abu Hanifah yang seseuai dengan mazhab Syafi’i. 
35

 

Dalil pendapat yang membolehkan membaca al-qur’an bagi orang 

yang berjunub dan berhaid secara mutlak adalah hadis Aisyah. Ra: 

هَََّّصه ىَّانى بِي ََّّأَن َّ ًَََِّّللا  َََّّيَْذكهزهََّّ)َكانََََّّوَسه مََََّّعهَْي ًِ(َّكهم َََّّعَهىَّجََعانَىََّللا  ْسهِم َََّّرَوايهََّّأَْحيَاوِ  مه

Artinya: “sesungguhnya nabi Saw selalu menyebut Allah swt dalam 

setiap waktunya.” Alalsan lainnya, karena pada dasarnya membaca al-Qur’an 

itu tidak haram. 

Dalil mazhab Syafi’I adalah: 

Hadis Abdullah bin Salimah dari Ali ra: 

                                                             
34

S. Sa’adah,  Ilmu Tajwid (Pedoman Membaca Al-Qur’an dengang Semestinya), 

(Surabaya: Khazamah Media Ilmu, 2006), hal. 5. 
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َََِّّرسهولهََّّ)َكانَََّّ هَََّّصه ىََّللا  ًَََِّّللا  َّيحجزيَّقالَّوربماَّيحجبًَّيَكههَََّّْونَمََّّْاْنقهْزآنَََّّفَيَْقَزأهَََّّحاَجحًَهََّّيَْقِضيََّوَسه مََََّّعهَْي

 انجىاية(َّنيسَّشئَّانقزآنَّعه

Artinya: “Rasulullah. Saw membaca al-qur’an setelah qadha hajat dan tidak 

ada sesuatupun yang mengahalangi beliau dari membaca al-Qur’an 

selain junub.”  

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, an-Nasa’I, Ibnu Majah, 

Baihaqy dan ulama lainnya. Berkata Tirmizi, hadis ini “Hasan – Sahih”, 

sementara para huffadh dan muhaqqiqin lainnya mengatakan hadis ini dhaif. 

Hadis ini juga diriwatkan oleh Imam Syafi’I dalam kitab Jima’ at-Thahur dan 

beliau berkata: “andai kata hadis ini tsabit, maka ini menjadi dalil haram 

membaca al-qur’an bagi orang yang berjunub.” Al-Baihaqy berkata” Imam 

Syafi’I tidak memastikan tsabitnya hadis ini karena hadis ini bersumber dari 

Abdullah bin Salimah yang meriwayatkan hadis ini ketika telah berusia lanjut 

sebagai mana dikatakan oleh Syu’bah. Abdullah bin Salimah termasuk perawi 

yang diingkari riwayatnya. Salah satu penyebab riwayatnya diinkari, karena 

akalnya yang melemah disebabkan faktor usia. Lalu Al-Baihaqy meriwayatkan 

kebenaran perkataan Syu’bah dari para imam dan beliau berkata “Dan telah 

sahih dari Umar bin Khatthab ra, bahwa beliau membenci bacaan al-qur’an 

bagi orang yang berjunub.” Kemudian beliau meriwatkan hadis itu beserta 

sanadnya darinya. 
36

 

Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib “Orang berjunub tidak boleh 

membaca al-Qur’an dan tidak tidak satu huruf pun darinya.” Al-Baihaqy juga 

                                                             
36
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meriwayatkan dari Abdullah bin Malik al-Ghafiqy bahwa beliau mendengar 

rasulullah. Saw bersabda : 

أْتهََّّإَذا ىهب َََّّوأَوَاَّجََوض   ْغحَِسمََّأََََّّحح ىَّأَْقَزأهَََّّوَلََّّأهَصه يََّوَلَََّّوَشِزْبثهََّّأََكْهثهََّّجه

Artinya : “Apabila saya telah berwudhu’ padahal saya dalam keadaan 

berjunub maka saya makan dan saya minum dan saya tidak salat 

dan tidak membaca al-qur’an sehingga saya mandi.” Sanad hadis 

ini juga dhaif. 

 
Para ulama Mazhab Syafi’i juga berhujjah dengan kisah Abdullah bin 

Rawahah ra yang masyhur, bahwa istrinya melihat ia jima’ dengan jariyahnya, 

lalu istrinya mengambil pisau ingin membunuhnya maka ia membantah telah 

menjimak jariyahnya lalu berkata : bukankah rasulullah. Saw melarang orang 

berjunub membaca al-Qur’an?. Ya jawab istrinya. Lalu ia membaca beberapa 

bait yang masyhur. Lalu ia menceritakan peristiwa itu kepada rasulullah. Saw, 

rasul pun tertawa dan beliau tidak mengingkarinya.
37

 

 

B. Siyasah Dusturiyah 

1. Siyasah Dusturiyah 

Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan 

antara pemimpin di satu pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada 

di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasanmya sangat luas, 

oleh karena itu di dalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 
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kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. 
38

 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas 

dan komplek. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputuhal-hal 

sebagai berikut: 

a) Persoalan dan ruang lingkup 

b) Persoalan imamah dan kewajibannya  

c) Persoalan rakyat,statusnya,dan hak-hak nya 

d) Persoalan bai’at  

e) Peroalan waliyul ahdi 

f) Persoalan perwakilan
39

 

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah 

umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama dalil-dalil 

kulliy, baik ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis, dan semangat ajaran islam di 

dalam mengatur masyarakat  yang tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur 

dinamisator didalam merubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat 

berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil 

ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 
40
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2. Bentuk-Bentuk fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada: 

1) Bidang siyasah tasri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu halli wal 

aqdi, persoalan perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan 

non muslim di dalam satu Negara, seperti undang-undng dasar, peratursan 

pelaksanaan, peraturan daerah,dan sebagainya. 

2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai’ah, wuzaroh, waliy al-ahdi, dan lain-lain. 

3) Bidang siyasah qadla’iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

peradilan. 
41

 

Untuk ilmu-ilmu yang mempunyai objek Negara, di Indonesia dikenal 

istilah-istilah: ilmu kenegaraan,hukum tata Negara, ilmu politik, dan ilmu 

administrasi Negara. Di antara ilmu-ilmu tersebut sudah tentu ada persamaan 

dan perbedaannya meskipun kadang-kadang perbedaan itu halus sekali dan 

hanya berbeda di dalam focus of interes-nya saja. 
42

 

Ilmu kenegaraan adalah ilmu-ilmu yang berobjek Negara baik Negara 

dalam arti umum maupun dalam arti khusus.Ilmu kenegaraan dalam arti yang 

demikian ini di Negara-negara Anglo-Amerika lazim disebut Pilitical 

Science.
43
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3. Imamah, hak dan kewajibannya 

a. Imamah  

Kata-kata imam di dalam al-Qur’an, baik dalam bentuk 

mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jama’ atau yang diidhofahkan tidak 

kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam 

menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-

kadang dipakai untuk pemimpin suatu kaum, di dalam hadis pun imam itu 

ada yang baik dan ada yang buruk, dan imam yang baik adalah iamam 

yang mencintai dan mendoakan rakyat nya sertadicintai dan didoakan oleh 

rakyatnya, sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci 

rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya.
44

 

Oleh karena itu, imam itu seseuatu atau orang yang diikuti oleh 

sesuatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang 

membawa kepada kebaikan. Disamping itu kata-kata imam sering 

dikaitkan dengan Shalat, oleh karena itu didalam kepustakaan islam sering 

dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala Negara atau 

yang memimpin umat islam dan imam dalam arti yang mengimami Shalat. 

Untuk yang pertama sermg digunakan istilah al-imamah al-udhum atau al-

imamah al-kubra sedang untuk yang kedua sering disebut al-imamah 

sugra.Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut 

seseorang yang memimpin di dalam bidang agama. 
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Dari defenisi diatas ada beberapa hal yang menjadi catatan kita: 

Pertama,para ulama ahlussunnah wal jama’ah menyamakan pengertian 

imamah dan khilafah, kedua defenisi diatas Nampak jelas bahwa para 

ulama mendahulukan masalah-masalah agama dan memlihara agama 

ketimbang persoalan duniawi. Hal ini rupanya diperlukan untuk 

membedakan antara lembaga imamah/khilafah dengan lembaga-lembaga 

lainnya yang tidak bersifat islam seperti muluk thobi’iy dan muluk siyasi 

menurut istilah Ibnu Khaldun. 
45

 

Di daalam sejarah islam kita tahu bahwa gelar khalifah banyak 

digunakan dari pada imam,kecuali di kalangan orang-orang syi’ah. Abu 

Bakar Sidiq disebut khalifah demikian pula umar bin khattab Ali dan 

Usman,bahkan gelar khalifah ini digunakan pula dikalangan Bani 

Umayyah dan Bani Abbasiyah. 

b. Hak-hak imam  

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam,yaitu hak untuk di taati 

dan hak untuk dibantu.
46

 Akan tetapi bila kita pelajari sejarah, ternyata ada 

hak lain bagi imam,yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul 

Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai dengan 

kependudukannya sebagai imam. 

Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. 

Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk 

mentaati dan membantu seperti tersurat dalam al-Qur’an.
47

 

                                                             
45

Al-Mawardi,Op.cit,h.17 
46

Al-Mawardi,Op.cit,h.17 
47

QS.Al-Nisa’:59 



 32 

c. Kewajiban-kewajiban Imam 

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan 

focus of interes-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri dating apabila 

kewajiban telah dilaksanakan secara baik bahwa kehidupan diakhirat akan 

diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari 

ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup didunia. 

Demikian halnya dengan kewajiban-kewajiban iman, ternyata tidak 

ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai 

contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut al-Mawardi adalah: 

a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa 

yang telah disepakati oleh umat salaf. 

b) Mentahfidzkan hikum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa,dan 

menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum. 

c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram 

dan tenang berusaha mencari kehidupan serta dapat bepergian dengan 

aman,tanpa ada gangguan terhadap jiwa dan hartanya. 

 

4. Tujuan intervensi pemerintah dalam aturan keagamaan 

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ininada 

yang disebut musta’min. Kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap 

selamanya serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan 

hartanya, sedangkan musta’min adalah orang asing yang menetap untuk 

sementara dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, kafir 

dzimmi memiliki hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik, sedangkan 
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musta’min tidak memiliki hak polirik karena mereka orang asing, persamaan nya 

mereka sama-sama non muslim. 
48

 

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A’la Al-Maududi menyebutkan 

bahwa hak-hak rakyat itu adalah: 

a) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. 

b) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 

c) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 

d) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan 

kepercayaan.
49
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