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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa tindakan hukum terhadap orang yang meninggalkan

shalat, dalam pembahasan ini menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin

Hanbal yaitu antara lain :

1. Hukuman terhadap orang yang meninggalkan shalat karena malas-

malasan dikenai dengan hukum hadd menurut Imam Syafi’i. Hadd

yakni hukuman-hukuman yang telah ditentukan batas-batasnya oleh

syari’at terhadap orang-orang yang durhaka dari umat Islam dan

sebagai suatu hukuman atas meninggalkan suatu kewajiban yang

mengakibatkan dia dibunuh. Namun demikian, dia masih tetap

dianggap sebagai seorang muslim setelah dibunuh dan tetap

diperlakukan sebagai muslim dalam penyelenggarakan jenazahnya

apabila meninggal dunia serta dalam pembagian warisannya, karena

masih tergolong muslim. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal orang yang

meninggalkan shalat adalah kafir, kekafirannya itu menyebabkan dia

keluar Islam, tidak ada hukumannya kecuali hukum mati.
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2. Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal sama-sama menggunakan

hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud tentang hukuman orang yang

meninggalkan shalat walaupun tidak mau bertobat kepada Allah swt.

Sebagaiman dalam Firman Allah swt yang artinya: “Jika mereka

bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu)

adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat

itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. at-Taubah: 11)

3. Analisis pendapat Imam Syafi’i adalah dengan mengistinbatkan hukum

orang yang meninggalkan shalat karena malas-malasan dari hadits dan

memenuhi syarat-syarat baligh yang harus dihukum. Analisis Imam

Ahmad bin Hanbal adalah semata-mata berpegang kepada hadits yang

diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra yaitu batas pemisah  antara

seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan

shalat. Dengan batas tersebut maka siapa yang meninggalkan shalat,

apabila meninggal dunia jasadnya tidak dimandikan, dikafani dan

dishalatkan serta dimakamkan di kaum muslimin. Pendapat Imam

Syafi’i tetap mewajibkan dishalatkan dan dikuburkan dipemakaman

kaum muslimin apabila orang yang meninggalkan shalat itu meninggal

dunia.

B. Saran

Untuk lebih lengkapnya penulisan skripsi ini, penulis akan

memberikan saran sebagai berikut :
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1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami

masalah ikhtilaf dikalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk

dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang. Kepada

masyarakat muslim supaya melaksanakan amal ibadah sesuai dengan

aturan fiqh yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah

2. Dengan adanya perbedaan pendapat dan pengalaman oleh ulama fiqh

terutama dalam tindakan hukum terhadap orang yang meninggalkan

shalat, marilah kita mempelajari secara serius untuk menyakinkan mana

yang lebih terkuat dalilnya untuk dapat diaplikasikan kepada

masyarakat awam.

3. Dengan terjadinya ikhtilaf (perbedaan), kita melihat dengan lapang

dada, dengan serius menyikapi pada masalah-masalah yang menjadi

perbedaan para imam termasuk pendapat salah seorang imam tersebut

yang berbeda dengan hadist shahih dan beragamnya mazhab-mazhab

umat dalam menanggapinya. Kita tidak fanatik dengan satu pendapat

untuk melawan pendapat lain, tidak pula kepada mazhab untuk

melawan mazhab lain, dan bukan juga terhadap seorang iman melawan

imam yang lain. Dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada

dalam petunjuk-Nya, berada dalam kebenaran dan setiap mereka telah

berusaha dengan keras untuk mendapatkan kebenaran dengan hanya

karena Allah dan mengharapkan ridha-Nya semata. Dan menurut yang

kita ketahui tentang mereka dan apa yang tidak kita ketahui tentang

mereka, tidak ada lain kecuali kebaikan.
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