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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN SHALAT BERJAMA’AH

DENGAN SHAF BERDAMPINGAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi

Kasus Di Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar)”. Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur segala aspek

kehidupan manusia termasuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah shalat

berjama’ah, yaitu shalat yang dilakukan lebih dari satu orang di mana seorang

berdiri di depan menjadi imam, sedangkan yang lain berdiri di belakang menjadi

makmum dan batas minimalnya adalah dua orang.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Musholla

Darul ‘Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penulis

meneliti judul ini karena shalat berjama’ah adalah ibadah yang dilaksanakan oleh

kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa.

Shalat berjama’ah yang merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah

SWT, yang kebanyakan dilakukan dengan shaf laki-laki di depan dan shaf

perempuan di belakang namun dilaksanakan dengan shaf berdampingan. Dengan

adanya ibadah shalat berjama’ah yang berbeda bentuk shaf ini menimbulkan

perbedaan pandangan bagi masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab

dibentuknya posisi shaf berdampingan di Musholla Darul ‘Ullum di Desa

Indrapuri, apa dasar hukum yang digunakan oleh para pelopor ataupun para tokoh

agama yang ada di Musholla Darul ‘Ullum, dan bagaimana tinjauan hukum Islam,

sehingga hasil penelitian dapat meminimalisir dan menghilangkan keraguan di

kalangan masyarakat, tidak saling merasa ibadah paling sempurna dan tidak

terjadinya perpecahan sesama saudara muslim.

Dalam penelitian ini penulis menjadikan jamaah sebagai populasi dan

sampel dimana jama’ah terdiri dari imam, guru ngaji, anak-anak, dewasa dan

masyarakat yang berada di sekitar Mushollah Darul ‘Ullum yang melaksanakan

shalat berjama’ah di Musholla Darul ‘Ullum tersebut. Dalam mengumpulkan data
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penulis menggunakan cara:Observasi (pengamatan), Interview (Wawancara),dan

Dokumentasi.

Dari hasil penelitian penulis menemukan beberapa faktor yang

menyebabkan dilaksanakannya shalat berjama’ah dengan shaf berdampingan di

Musholla Darul ‘Ullum. Penyebabnya adalah kapasitas Musholla yang lebih kecil

dan agak sempit, memudahkan jama’ah perempuan mendengar suara imam,

Musholla ini hanya memiliki pintu belakang saja, kemudian tidak adanya larangan

Islam untuk melaksanakan shalat berjama’ah dengan shaf berdampingan, karena

pada dasarnya Musholla adalah tempat beribadah (shalat). Pelaksanaan shalat

berjama’ah dengan shaf berdampingan di Musholla Darul ‘Ullum tetap memenuhi

rukun dan syarat shalat berjama’ah. Perbedaan yang ada hanyalah masalah bentuk

shaf, yakni di Musholla Darul ‘Ullum di Desa Indrapuri melaksanakan shalat

berjama’ah dengan shaf berdampingan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan

di Desa lain melaksanakan shalat berjama’ah dengan shaf laki-laki di depan dan

shaf perempuan di belakang shaf laki-laki.

Dengan demikian menurut pandangan syara’, shalat berjama’ah dengan

shaf berdampingan adalah sah, karena shaf depan-belakang tidak wajib dan shaf

berdampingan tidak dilarang.



v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan kekuatan

dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam dihaturkan kepada

Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Beliaulah

yang telah mewariskan kepada umatnya Al-Qur’an dan Hadist sebagai pedoman

hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini penulis beri judul “PELAKSANAAN SHALAT

BERJAMA’AH DENGAN SHAF BERDAMPINGAN MENURUT HUKUM

ISLAM (Studi Kasus Di Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar)”, ini tidak lupa penulis ucapkan banyak terima

kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik

moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Skripsi ini merupakan

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terlebih khusus

penulis haturkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak dan Mamak ku yang tercinta, yang sangat berjasa dan tiada

kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi

dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang

diiringi dengan do’a restunya sepanjang waktu kepada penulis.

2. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A.



vi

3. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr. H.

Akbarizan, M.Ag., M.Pd.

4. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc.MA

selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina selaku Wakil Dekan II, dan

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Yang terhormat, Bapak Haswir, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal

Al-Syakhshiyah dan Bapak Zainal Arifin, MA selaku Sekretaris

Jurusan yang telah  memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

6. Yang terhormat, Ibu Jumni Nelli, M. Ag selaku Penasihat Akademik.

7. Yang terhormat, BapakAfrizal Ahmad, M.Syselaku pembimbing yang

telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan

petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan

ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku

kuliah.

9. Bapak pimpinan perpustakaan serta karyawan yang telah memberikan

pelayanan dan berbagai fasilitas literatur kepada penulis dalam

penulisan skripsi ini.

10. Bapak pimpinan Musholla Darul ‘Ullum beserta jajarannya, juga

seluruh jama’ah Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri yang telah

memberikan keterangan kepada penulis selama dalam pelaksanaan

riset.



vii

11. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan

sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Alsyakhshiyah dan khususnya

lokal AH3 tahun 2010.

12. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis

sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan,

semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, yang telah

melimpahkan hidayah, rahmah dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis.

Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritikan dan saran untuk

kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang

sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Pekanbaru, 18 Desember 2015

Penulis

Siti Muzayyanah

NIM: 11021200764



viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK ...................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR.................................................................................... v

DAFTAR ISI................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR...................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah............................................................ 1

B. Batasan Masalah....................................................................... 11

C. RumusanMasalah ..................................................................... 12

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 12

E. Metode Penelitian..................................................................... 13

F. Sistematika Penelitian .............................................................. 16

BAB II GAMBARAN UMUM MUSHOLLA DARUL ‘ULLUM DESA

INDRAPURI

A. Demografi Desa Indrapuri 18

B. Sejarah Berdiri Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri 22

C. Struktur Personalia dan Jumlah Jama’ah 25

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMA’AH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Berjama’ah 27

B. Syarat dan Rukun Shalat Berjama’ah 34

C. Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Shalat

Berjama’ah 40

BAB IV PELAKSANAAN SHALAT BERJAMA’AH DENGAN SHAF

BERDAMPINGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



ix

A. Pelaksanaan Shalat Berjama’ah di Musholla Darul

‘Ullum ...................................................................................... 43

B. Faktor-faktor Penyebab dibentuknya Posisi Shaf

Berdampingan dalam Shalat Berjama’ah di Musholla

Darul ‘Ullum ............................................................................ 44

C. Dasar Hukum yang digunakan oleh Para Pelopor ataupun

Para Tokoh Agama yang ada di Musholla Darul ‘Ullum ........ 48

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Shaf Berdampingan

dalam Shalat Berjama’ah ......................................................... 50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .............................................................................. 57

B. Saran......................................................................................... 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


	A.COVER.pdf
	scan pengesahan baru.pdf
	ABSTRAK.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	DAFTAR_ISI.pdf

