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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah shalat (fardhu) pada dasarnya diperintahkan untuk dikerjakan

secara berjama’ah, karena shalat berjama’ah sendiri memiliki keutamaan yang

sangat besar. Sebab itu juga, analisis kami tentang gerakan-gerakan shalat dan

mukjizat yang terkandung di dalamnya akan berangkat dari shalat jama’ah.Di

samping, shalatberjama’ahmemilikikeutamaan yang sangatbanyak1.

Terdapathadist yang berbicaratentangkeutamaanshalatberjama’ah yang

diriwayatkandari Abdullah bin Umar bahwaRasulullah SAW. Pernahbersabda:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف، قَالَ  َأْخبَـَرنَا َماِلٌك، َعْن نَاِفٍع، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن : َحدَّ
َصالَُة اَجلَماَعِة تـَْفُضُل «: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : ُعَمرَ 

2»َسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجةً َصَالَة الَفذِّ بِ 

Artinya: “Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, dia berkata:
Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Abdullah bin
Umar: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Shalat (bila
dikerjakan) secara berjama’ah lebih utama dua puluh tujuh derajat
dibandingkan shalat yang dikerjakan sendirian.”3

1 Jalal Syafi’I, Dahsyatnya Gerakan Shalat, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet. Ke-1, h.

91
2 Al-Baihaqi, Sunan Shogir, (Pakistan: Jami’atu Ad-Darosati Al-Islamiyah, 1977), Juz ke

1, h. 186
3Jalal Syafi’i, loc.cit
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Shalat berjama’ah adalah shalat yang dilakukan lebih dari satu orang di

mana seorang berdiri di depan menjadi imam, sedangkan yang lain berdiri di

belakang menjadi makmun. Batas minimalnya adalah dua orang4.

Para jama’ah shalat menghadap ke arah kiblat yang satu dan menyeru

Ilahi yang satu. Shalat berjama’ah merupakan sebab terangkatnya derajat dan

bertambahnya kebaikan. Nilainya melebihi shalat sendirian sebanyak dua

puluh tujuh kali lipat dibanding shalat sendiri. Para jama’ah shalat berdiri

sejajar dalam barisan shaf yang rapi, sehingga menghilangkan perbedaan kasta

dunia, semua berdiri sama rata, mereka semua diwajibkan berkumpul lima kali

sehari semalam untuk mengerjakan shalat fardhu lima waktu.

Pada saat seseorang masuk ke masjid maka siapa saja tidak pandang

bulu, apakah ia seorang mahasiswa, dosen, guru besar atau karyawan; apakah

ia guru atau murid, apakah ia kopral atau jendral; apakah ia presiden; apakah

ia mentri atau manteri; apakah ia seorang konglomerat atau gembel, atau

atribut yang lain. Siapapun ia memperoleh hak di depan atau shaf pertama atau

dengan kata lain siapa yang datang dahulu maka boleh menempati tempat

yang paling “terhormat” yaitu di depan. Bahkan dalam sebuah hadist

disebutkan “kalau engkau mengetahui fadhilah shaf pertama, maka engkau

minta untuk diundi”. Namun sering mereka memasuki masjid seperti masuk

bioskop, yaitu justru menempati barisan paling belakang dan justru yang

depan tidak terisi. Hal ini sering justru memberi kesempatan kepada jama’ah

yang datang akhir akan melakukan yang tidak dianjurkan oleh agama, yaitu

4Ahmad Nawawi Sadili, Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah,

(Jakarta: Amzah, 2011), Ed. 1, Cet. 2, h. 132
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melewati para jama’ah yang datang lebih awal bahkan mungkin

melompatinya5.

Seorang muslim ketika meluruskan barisan shalatnya harus dalam

posisi tegak, menghadap kiblat, dan merenggangkan kedua kakinya, serta

tidak boleh merapatkan di antara keduanya. Bila seorang muslim melakukan

semua hal tersebut maka sikapnya itu menunjukkan bahwa ia paham tentang

fiqih, karena Nabi SAW sendiri telah melarang umatnya untuk merapatkan

kedua kaki mereka ketika melakukan shalat ataupun mengangkat salah satu

kaki saja6.

Adapun arah pandangan mata sangat berkaitan erat dengan posisi

kepala, dimana seorang pelaksana shalat harus menundukkan kepalanya agar

ia lebih khusyu dan menjaga pandangan matanya. Dengan menundukkan

kepala, pandangan seorang pelaksana shalat hanya akan tertuju pada tempat

shalatnya saja dan pandangannya terbatas hanya disekitar tempat sujud.

Kemudian, pelaksana shalat hendaknya menjaga keadaan yang seperti itu

(menundukkan kepala), tidak boleh menoleh ke arah lain, juga agar posisi shaf

shalat tetap tersambung. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Umar pernah berkata,

“Tidak ada langkah yang berpahala sangat besar dari langkahnya orang yang

berjalan menuju tempat kosong dalam barisan shalat lalu ia menutup barisan

itu”7.

5Sentot Haryanto,PsikologiShalat, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), Cet. Ke-5, h. 120-

121
6Jalal Syafi’i, op.cit., h. 101
7Ibid.
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Adapun posisi imam selalu berada di depan dalam shalat berjama’ah

dalam bentuk apapun kecuali imam wanita bagi makmum sesama wanita

maka berdiri sejajar dengan jama’ah wanitanya.

Sedangkan posisi makmun dalam shalat berjama’ah diatur sebagai

berikut8:

1. Apabila makmum hanya satu orang maka posisinya berada disebelah

kanan imam agak mundur sedikit dari imam.

2. Lalu apabila ada makmum kedua yang datang maka harus berdiri di

sebelah kiri imam.

3. Dan apabila ada lagi yang datang maka orang yang ketiga ini berada di

tengah persis di belakang imam kemudian makmum pertama dan kedua

mundur selangkah untuk mensejajarkan barisan atau imam yang maju

selangkah dan makmum yang ketiga itu berdiri sejajar dengan dua

makmum yang sudah ada.

4. Apabila makmum tiga orang ke atas maka cara pengaturan posisi shafnya

adalah berjajardibelakang imam dan makmum yang tengah berada tepat

dibelakang imam.

5. Apabila jama’ah sudah penuh satu shaf lalu ada makmum lagi yang datang

maka berdiri tepat di tengah-tengah di belakang shaf yang pertama (bukan

di pojok kanan atau kiri) dan sebaliknya satu orang mundur ke belakang

untuk berdiri sejajar dengan makmum yang baru datang itu. Makruh

hukumnya berdiri sendirian di belakang shaf.

8Ahmad Nawawi Sadili, op.cit., h. 140
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6. Apabila shalat berjama’ah sesama wanita maka cara pengaturan shafnya

adalah imam berdiri sejajar satu shaf dengan makmumnya yang sesama

wanita itu (tidak berdiri di depan).

7. Apabila shalat berjama’ah terdiri dari laki-laki dewasa, wanita dewasa, dan

anak-anak maka cara pengaturan shafnya adalah:

Imam laki-laki berada di depan kemudian yang berdiri di belakang

imam adalah shaf jamaah laki-laki dewasa, kemudian anak laki-laki berada di

belakang laki-laki dewasa, kemudian diposisi belakang agak mundur

(sebaiknya memakai satir/penutup) adalah makmum wanita dewasa dan di

belakangnya lagi adalah makmum anak perempuan9.

Islam telah menentukan di mana tempat wanita di masjid dalam shalat

berjama’ah.Ia tak boleh berdiri di depan laki-laki atau shalat dekat mereka10.

ثـََنا َجرِيٌر، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ  ُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ثـََنا ُزَهيـْ قَاَل : َحدَّ
َأوَُّهلَا، َوَشرَُّها آِخُرَها، َوَخيـُْر َخيـُْر ُصُفوِف الرَِّجالِ «: َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

11»ُصُفوِف النَِّساِءآِخُرَها، َوَشرَُّها َأوَُّهلَا

Artinya: “Zuhair bin Harbi menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda:“Sebaik-baik shaf orang laki-laki ialah yang terdepan, dan
yang terburuk ialah yang terakhir. Dan sebaik-baik shaf wanita

9Ibid., h. 141
10 Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Wanita, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008),

h. 173
11Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa At-Turmudzi As-Salmi, Sunan At-Turmudzi, (Baerut:

Daru Ihya’i At-Tarotsi Al-Arobi, th), Jilid 5, h. 75
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ialah yang terakhir, dan yang terburuk ialah yang paling depan.”12

(HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah)13

Pernyataan “sebaik-baik shaf orang laki-laki ialah yang terdepan”,

adalah ketegasan bahwa barisan yang paling depan itulah barisan yang paling

utama dan terbaik bagi laki-laki, supaya orang senantiasa berlomba

memperoleh keutamaan tersebut. “Dan yang terburuk ialah shaf yang

terakhir”, karena berarti tidak memperoleh keutamaan seperti yang diperoleh

pada shaf pertama.

“Dan sebaik-baik shaf wanita ialah yang terakhir”, karena shaf yang

terakhir itulah shaf yang terjauh terhindar dari percampuran dengan kaum laki-

laki. Lain halnya pada shaf pertama, yang besar kemungkinan bisa bercampur

dengan orang laki-laki, atau hati terganggu dengan mengingat mereka,

dikarenakan melihat atau mendengar perkataan mereka. Di sinilah letak

keburukannya14.

Ibnu Rusyd menerangkan:

َماِم َوأَمَّاَأنَّ ُسنََّة اْلَمْرأَِة  أَْو , َأْن تَِقَف َخْلَف الرَُّجِل أَِو الرَِّجاِل ِإْن َكاَن ُهَناِلَك َرُجٌل ِسَوى اْإلِ

َماِم ِإْن َكاَنْت َوْحُدَها 15َخْلَف اْإلِ

12Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, op.cit., h.174
13Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers,

2008), h. 111
14Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, loc.cit.
15Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid Wa Nihaayatul Muqtashid, (tt, Darul Fikhi,

595 H), h. 107
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Bagi wanita disunatkan berdiri dibelakang makmum lelaki (atau

makmum-makmum lelaki), sekiranya ada lelaki selain imam, atau berdiri

dibelakang imam, hal ini tidak diperselisihkan lagi, karena sudah diriwayatkan

dengan sahih dari hadist Anas r.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai

berikut:16

ثـََنا شُ  ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ ْعَبُة، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمْخَتاِر، مسََِع َوَحدَّ
َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم «: ُموَسى ْبَن أََنٍس، ُحيَدُِّث َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 

17»أََة َخْلَفَناَفأَقَاَمِين َعْن َميِيِنِه، َوأَقَاَم اْلَمرْ «: ، قَالَ »َصلَّى ِبِه َوبِأُمِِّه، أَْو َخالَِتهِ 

Artinya: “Ubaidullah bin Mu’adz menceritakan kepada kami, ayahku
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami,
dari Abdullah bin Mukhtar, Musa bin Anas telah mendengar, dan
dia menceritakan dari Anas bin Malik: Bahwa Nabi SAW shalat
dengan (mengimami) Anas, dan dengan ibunya-atau bibinya.
Berkata Anas: “Kemudian Nabi SAW menempatkan aku di sebelah
kanannya, dan menempatkan wanita di belakang kami.”18

Juga karena hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari sahabat

Anas r.a. pula, sebagai berikut:

َعَلْيِه الصََّالُة -َفَصَفْفُت أَنَا َواْلَيِتيُم َورَاَءُه «َوالَِّذي َخرََّجُه َعْنُه أَْيًضا َماِلٌك أَنَُّه قَاَل 
19»َواْلَعُجوُز ِمْن َورَائَِنا- َوالسََّالُم 

Artinya: “Berkata Anas:”Maka berbarislah (membuat shaf), aku dan anak
yatim di belakang Nabi SAW, dan wanita tertua di belakang kami.”20

16Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa oleh Ahmad Hanafi, (Jakarta: PT Bulan

Bintang, 1990), Cet. Ke-1, h. 296-297

17Al-Baihaqi, op.cit., h. 195
18Ibnu Rusyd, loc.cit
19Al-baihaqi, loc.cit
20Ibnu Rusyd, loc.cit
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Ibnu Rusyd menjelaskan:

َماِم احلَِْدْيِث اْبُن َعبَّاس ِحْنيَ بَاَت ِعْندَ  َو ُسنَُّة اْلَواِحِد ِعْنَد اجلُْْمُهْوُر َأْن يَِقَف َعْن ميَِْنيَ اْإلِ

َماِم , َبْل َعْن َيَسارِهِ : َوقَاَل قـَْومٌ . َمْيُمْونَةٍ  , َوَال ِخَالَف ِيف َأنَّ اْلَمْرأََة اْلَواِحَدَة ُتَصلِّي َخْلَف اْألِ

21. َماِم َواْلَمْرأَِة َخْلَفهُ َوِإنـََّهاِإْن َكاَنْت َمَع الرَُّجِل َصلَّى الرَُّجُل ِاَىل َجاِنِب اْإلِ 

Bagi makmum seorang diri, menurut jumhur fuqaha, disunatkan

berdiri disebelah kanan imam, karena hadist Ibnu Abbas r.a., ketika ia

bermalam di rumah Maimunah r.a. Menurut sebagian fuqaha, berdiri di

sebelah kirinya.

Mengenai seorang wanita sendirian, ia berdiri dibelakang imam lelaki,

tanpa diperselisihkan fuqaha. Kalau wanita tersebut bersama laki-laki, maka

makmum lelaki berdiri disamping imam dan wanita berdiri dibelakang

makmum lelaki tersebut22.

Salah satu dari syarat shalat berjama’ah adalah tidak ada dinding yang

menghalangi antara imam dan makmum, kecuali bagi perempuan di mesjid,

hendaklah diberi antara (pembatas), umpama dengan kain23.

Yang dimaksud dengan sutrah adalah bembatas dalam shalat, bisa

berupa tembok, tiang, orang yang sedang duduk/shalat, tongkat, tas, dll.

Sutrah disyariatkan bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian. Dalil

21Ibnu Rusyd Al-Hafid, op.cit, h.108
22Ibnu Rusyd, loc.cit
23Moh. Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 150
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yang menunjukkan disyariatkannya shalat menghadap sutrah terdapat dalam

sabda Nabi SAW berikut:24

ثـََنا أَبُو َخاِلٍد، َعِن اْبِن َعْجَالَن، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء، َحدَّ َحدَّ
اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه قَاَل َرُسوُل : َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ 

َرٍة َوْلَيْدُن ِمنـَْها«: َوَسلَّمَ  25◌ُ ُمثَّ َساَق َمْعَناه» ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْلُيَصلِّ ِإَىل ُستـْ

Artinya: “Muhammad bin ‘Alaa’i menceritakan kepada kami, Abu Khalid
menceritakan kepada kami, dari Ibnu ‘Ajlaan, dari Zaid bin Aslam,
dari Abdurahman bin Abu Sa’id Al-Khudri, dari ayahnya, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang
diantara kalian shalat, hendaknya ia shalat dengan menghadap
sutrah dan mendekatlah padanya” (HR. Abu Daud 698. Syaikh Al
Albani mengatakan bahwa hadist ini shahih sebagaimana dalam
Shahihul Jaami’ 651)26

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum memasang sutrah adalah

wajib karena adanya perintah dari Nabi SAW. Dalam shalat berjama’ah yang

menghadap sutrah adalah imam, dan sutrah bagi imam juga merupakan sutrah

bagi makmum yang dibelakangnya.

Hendaklah orang yang shalat menolak/mencegah apapun yang lewat di

depannya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Rasulullah SAW bersabda:

24 Abu Ubaidah Masyhurah,Koreksi Total Ritual Shalat,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

Cet. 4, h.86

25Imam Abi Abdur Rahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, Sunan Al-Kubro, (Baerut:

Muassasatu Ar-Risalah, 2001), Jilid 1, h. 407
26Abu Ubaidah Masyhurah, op.cit. h. 87
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ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم «: مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : فـََقاَل أَبُو َسِعيدٍ 
َحنْرِِه فَِإْن َأَىب ِإَىل َشْيٍء َيْستـُرُُه ِمَن النَّاِس، َفَأرَاَد َأَحٌد َأْن َجيَْتاَز بـَْنيَ َيَدْيِه، فـَْلَيْدَفْع ِيف 

َا ُهَو َشْيطَانٌ  27»فـَْليـَُقاتِْلُه، فَِإمنَّ

Artinya: “Abu Sa’id berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW
bersabda: Apabila salah seorang dari kalian shalat menghadap
sesuatu yang menutupinya dari manusia (menghadap sutrah), lalu
ada seseorang ingin melintas di hadapannya, hendaklah ia
menghalanginya pada lehernya. Kalau orang itu enggan untuk
minggir (tetap memaksa lewat) perangilah (tahanlah dengan kuat)
karena ia hanyalah setan.” (HR. Bukhari 509 dan Muslim 1129)28

Musholla Darul ‘Ullum adalah salah satu musholla yang ada di Desa

Indrapuri yang terletak di Kecamatan Tapung. Di musholla tersebutlah

dilaksanakan shalat berjama’ah, yang mana posisi shaf dalam shalat

berjama’ah antara makmum laki-laki dan makmum perempuan disejajarkan

ataupun berdampingan di belakang Imam, yang pelaksanaannya telah ada

semenjak musholla tersebut dibangun.

Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah disebutkan dalam

poin 7 di atas tentang bagaimana posisi shalat berjama’ah ketika makmumnya

laki-laki dan perempuan.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan penulis beberapa waktu

yang lalu, posisi dalam shalat berjama’ah di musholla Darul‘Ullum tersebut

dilakukan karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti

melirik-melirik atau melihat ke depan atau ke atas bahkan ke belakang karena

melihat jama’ah lain. Karena menurut narasumber seharusnya shalat itu

27Imam Al-Aimitah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah Al-Salami Al-

Naisaburi, Shahih Ibnu Khuzaimah, (Beirut: Al-Islami, 1980), Jilid 2, h. 16-17
28Abu Ubaidah Masyhurah, loc.cit
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menghadapkan pandangan ke tempat sujud, ataupun menundukkan pandangan

ke bawah ke tempat sujud29.

Maka dari itu, di dalam musholla Darul ‘Ullum diberi sekat pembatas

atau sutrah yaitu kain panjang ditengah-tengah sebagai pembatas antara

jama’ah laki-laki dan jama’ah perempuan.

Dilihat dari posisi shalat berjama’ah yang dilakukan warga Desa

Indrapuri tersebut, tidak semua musholla ataupun masjid disana yang

melakukan posisi shalat berjama’ah seperti yang dilakukan oleh warga yang

shalat berjama’ah di mushollah Darul ‘Ullum tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN

SHALAT BERJAMA’AH DENGAN SHAF BERDAMPINGAN

MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Musholla Darul ‘Ullum

Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan tidak mengambang

dari masalah yang akan penulis teliti, maka perlu adanya pembatasan masalah

yang penulis bahas, yaitu pelaksanaan shalat berjama’ah dengan shaf

berdampingan antara laki-laki dan perempuan di musholla Darul‘Ullum Desa

Indrapuri.

29Rodiah, guru mengaji, Wawancara, Indrapuri, 8 Maret 2015.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas,

maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktoryang menyebabkan dibentuknya posisi shaf dalam shalat

berjama’ah di musholla Darul ‘Ullum di Desa Indrapuri?

2. Apadasar hukum yang digunakan oleh para pelopor ataupun para tokoh

agama yang ada di Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap shaf berdampingan antara laki-

laki dan perempuan di Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan

dibentuknya posisi shaf dalam shalat berjama’ah di musholla Darul

‘Ullum.

b. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang digunakan oleh para pelopor

ataupun para tokoh agama yang ada di Musholla Darul ‘Ullum

tersebut.

c. Dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam

mengenai hal itu.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan study strata satu (S1) dan

mencapai gelar Sarjana Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN SUSKA Riau.
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b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis terutama dalam

mengetahui hukum Islam terhadap shalat berjama’ah dengan shaf

makmum berdampingan antara laki-laki danperempuan.

c. Sebagai masukan atau nasehat agama bagi kaum muslimin yang

melaksanakan Shalat berjama’ah dengan shaf berdampingan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di musholla Darul ‘Ullum di Desa

Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar.Alasanpenulismengambillokasipenelitiantersebutkarenamusholla

Darul‘Ullumadalahmusholla yang

didalamnyadilaksanakanshalatberjama’ahdenganshafberdampinganantaral

aki-lakidanperempuan,

disampingitumudahnyatransportasimenujutempatpenelitian.

2. Sobyek dan Obyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah jama’ah dan masyarakat di

sekitarmusholla yang melaksanakanshalatberjama’ah di

mushollaDarul‘Ullum Desa Indrapuri.

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah shalat

berjama’ah dengan shafberdampinganantaralaki-lakidanperempuan di

mushollaDarul‘Ullum Desa Indrapuri.

3. Populasi dan Sampel
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Populasi dalam penelitian ini adalah jama’ah yang melaksanakan

shalat berjama’ah di musholla Darul ‘Ullum yaitu 60 orang. Sedangkan

jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu dari jama’ah yang

rutin melaksanakan shalat berjama’ah di musholla Darul ‘Ullum sebanyak

14 orang. Adapun penelitian ini dengan menggunakan teknik Purposive

Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Karena jama’ah yang shalat di mushollah Darul ‘Ullum sebanyak 60

orang, maka penulis mengambil sampel yang rutin saja melaksanakan

shalat jama’ah di musholla Darul ‘Ullum dan yang mengerti tentang

permasalahan sebanyak 7 orang.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden untuk

menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan shalat berjama’ah

ini. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari Ustadz-ustadz,

kiyai, ulama-ulama ataupun para tokoh agama di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data yang melengkapi data primer berupa data

yang telah tersedia dan diperoleh dari bahan-bahan bacaan serta buku

panduan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini,

selain yang disebutkan di atas penulis juga mengambil data dari para

masyarakat sebagai data tambahan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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a. Observasi (pengamatan), yaitu penulis melaksanakan shalat

berjama’ah di musholla Darul ‘Ullum dan mengamati keadaan yang

sebenarnya.

b. Interview (wawancara), yaitu berdialog dan bertanya langsung

terhadap responden untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu

dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi, yaitu penulis membaca dan mengumpulkan data dari

buku-buku ataupun sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan

penelitian.

6. Tehnik Analisa Data

Analisa dilakukan dengan teknik analisa data kualitatif, yaitu

penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan untuk

mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data

dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja  yang sistematik,

terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat

ilmiahnya. Dengan demikian penelitian kualitatif dalam mengungkapkan

rahasia-rahasia sesuatu yang tidak diketahui, bermaksud juga untuk

menemukan kebenaran yang dibentengi dengandata yang objektif dan

cukup30.

7. Metode Penulisan

30 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah  Mada

University Press, 2005), h. 175
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Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan

menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode deduktif, yaitu dengan mengemukakan kaedah-kaedah yang

bersifat umum, diuraikan dan diambil suatu kesimpulan yang khusus.

b. Metode induktif, yaitu dengan mengemukakan kaedah-kaedah yang

bersifat khusus, dan diambil suatu kesimpulan yang umum.

c. Metode deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan data-data lalu

dianalisa sehingga dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan penulisan

skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang

antara satu dengan yang lainnya memiliki korelasi, organis dan logis.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM MUSHOLLA DARUL ‘ULLUM DESA

INDRAPURI

Gambaran umum lokasi penelitian ini terdiri dari demografi Desa

Indrapuri, sejarah berdiri Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri,

struktur personalia dan jumlah jama’ah.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMA’AH
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Pada bab ini dipaparkan pengertian dan dasar hukum, syarat dan

rukun shalat berjama’ah, dan pandangan ulama terhadap

pelaksanaan shalat berjama’ah.

BAB IV PELAKSANAAN SHALAT BERJAMA’AH DENGAN SHAF

BERDAMPINGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan shalat berjama’ah di

musholla Darul ‘Ullum, faktor-faktor penyebab dibentuknya posisi

shaf berdampingan dalam shalat berjama’ah di Musholla Darul

‘Ullum Desa Indrapuri, dasar hukum yang digunakan oleh para

pelopor ataupun para tokoh agama yang ada di Musholla Darul

‘Ullum tersebut, dan pandangan hukum Islam mengenai hal itu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.


