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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT

BERJAMA’AH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Berjama’ah

Shalat berjama’ah ( صالة اجلماعة) yaitu shalat yang dilakukan secara

bersama-sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam31.Apabila dua

orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti

yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama’ah. Orang yang diikuti (yang

dihadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang

dinamakan makmum32.

Dalam buku Fiqh Islam lengkap yang ditulis olehMoh. Rifa’i

menyatakan, shalat berjama’ah adalah shalat yang dilakukan oleh orang

banyak bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara

mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam

dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan lainnya berdiri di

belakangnya sebagai makmum/pengikut33.

Shalat dapat dilakukan sendirian dan dapat pula diselenggarakan

secara berjama’ah. Sedang shalat berjama’ah jauh lebih afdhal karena di

31Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. Ke-1, Cet.
Ke-3, h. 31

32Sulaiman Rasjid, Haji, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2012), Cet.  Ke-57, h. 106

33Moh. Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap,(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h.145
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dalamnya terdapat perasaan ukhuwah dan menambah semangat beribadah,

dalam suasana teratur di bawah pimpinan seorang imam34.

Selain soal ibadah, dalam sholat berjama’ah terdapat pula di dalamnya

silaturahmi dan bila perlu bermuzakarah, berdiskusi, serta tentang keperluan

bersama sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw terutama pada sholat

subuh35.

Rasulullah saw. senantiasa melaksanakan shalat fardhu dengan

berjama’ah. Perintah untuk berjama’ah itu terdapat pada ayat dan beberapa

hadist berikut:36





Artinya: “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu)

lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka
hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.”
(An-Nisa’: 102)

Ayat ini jelas memerintahkan beliau agar tetap melaksanakan shalat

dengan berjama’ah di dalam keadaan berkecamuknya perang dan ini memberi

petunjuk bahwa tuntutan pelaksanaan jama’ah pada keadaan aman tentu lebih

keras adanya37.

Selain itu ada hadist yang menyatakan:

34Imam Hambali, Khusyuk Sholat Kesalahan-Kesalahan Dalam Sholat Dan Bagaimana

Memperbaikinya, alih bahasa oleh Sudarmadji, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2004), Cet. Ke-1, h. 123
35Ibid.
36 Lahmuddin Nasution, Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1987), h.89
37Ibid.
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ُكْم َما ِمْن َثَالثٍَة ِيفْ قـَْريٍَة اَْو بَْدٍو َالتـَُقاُم ِفْيِهْم الصََّالُة ِاالَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَانـَُفَعَليْ (
ْئُب ِمَن اْلَغَنِم الَقاِصَيَة  َا يَْأُكُل الذِّ اِديث َوحجَّة من قَاَل إِنـََّها فرض عني َأحَ ) بِاجلََْماَعِة فَِامنَّ

ُهَما قـَْوله صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم 38ِمنـْ

Artinya: “Tidak ada tiga orang, baik di kampung maupun di padang pasir,
yang tidak ditegakkan pada mereka shalat kecuali mereka itu
dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu tetap
berjama’ah, sebab sesungguhnya serigala hanya akan memakan
kambing yang menjauhi kelompoknya.” (HR. Abu Dawud, Ahmad,
Nasa’i Ibn Hibban dan Hakim)39

Berdasarkan ayat dan hadits di atas serta dalil-dalil lainnya, para ulama

berbeda pendapat tentang hukum berjama’ah bagi setiap orang yang

mendengar adzan. Sebagian mereka menyatakan bahwa hukum pelaksanaan

shalat berjama’ah itu fardhu ‘ain, tapi kebanyakan ulama berpendapat

sunnah40.

Hukum shalat berjama’ah itu adalah sunnat al-muakkadah yaitu

perbuatan yang dianjurkan dengan nilai pahala yang tinggi. Hal ini didasarkan

kepada hadist Nabi dari Ibn Umar yang disepakati Bukhari dan Muslim ( متفق

41bahwa pahalanya 27 derajat (kali) dibandingkan dengan shalat sendirian(عليه

yang telah dituliskan dipoin sebelumnya. Kecuali shalat berjama’ah pada

shalat jum’at42.

38Al-Baihaqi, op.cit., h. 190
39 Lahmuddin Nasution, loc.cit
40Ibid., h. 90
41Amir Syarifuddin, loc.cit.
42Moh. Rifa’i, loc.cit.
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Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat berjama’ah itu adalah fardu

‘ain (wajib ‘ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjama’ah itu fardu

kifayah, dan sebagian lagi berpendapat sunat muakkad (sunat istimewa). Yang

akhir inilah hukum yang lebih layak, kecuali bagi shalat jum’at. Menurut

kaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini, seperti yang telah

disebutkan di atas, pengarang Nailul Autar berkata, “Pendapat seadil-adilnya

dan lebih dekat kepada yang betul ialah shalat berjama’ah itu sunat

muakkad”43.

Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjama’ah di masjid lebih baik

daripada shalat berjama’ah di rumah, kecuali salat sunat, maka di rumah lebih

baik. Bagi perempuan, shalat di rumah lebih baik karena hal ini lebih aman

bagi mereka44.

Keutamaan shalat berjama’ah ini ditentukan untuk shalat fardhu,

sedangkan untuk shalat sunnat seseorang dapat melakukannya berjama’ah atau

sendiri-sendiri45.

ِإنَّ اْألَْعَمى ِاْسَتْأَذنَُه ِىف التََّخلُِّف َعْن َصَالِة اجلََْماَعِة ِألَنَُّه الَقَاِئَدَلُه ، فـََرخََّص لَُه ِىف 
الََأِجُد : نـََعْم ، قَاَل : أََتْسَمُع النَِّداَء ؟ قَاَل : ُمثَّ قَاَل َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم . َذاِلَك 

46.ُرْخَصًة َلَك 

43Sulaiman Rasjid, op.cit., h. 107
44Ibid., h. 108
45 Amir Syarifuddin, loc.cit
46Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa oleh Ahmad Hanafi, (Jakarta: PT Bulan

Bintang, 1990), Cet. ke1, h. 281
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Artinya: “Seorang buta minta izin kepada Rasul SAW untuk meninggalkan
shalat jamaah, karena tidak ada penuntun jalan baginya. Maka
Nabi SAW mengizinkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya:
“Adakah engkau mendengar azan?”Jawabnya: “Ya.”Kata Nabi
SAW: “Aku tidak mendapati suatu alasan (izin bagimu).”47

Hadist tersebut seperti suatu penegasan tentang wajibnya berjama’ah

ketika tidak terdapat halangan. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Muslim48.

Syariat kita didasarkan atas sesuatu yang mudah dan berprinsip

menghilangkan kesulitan. Jika ibadah kepada Allah swt dilakukan tanpa

tekanan yang memberatkan dan menyulitkan, maka ia akan menghasilkan

buah yang baik dan diberkahi.

Keutamaan shalat berjama’ah telah dilansir dan ditetapkan dalam

sejumlah hadits, dan semuanya menuntut orang muslim untuk

melaksanakannya kecuali jika ada udzur atau halangan yang tidak

memungkinkan untuk memenuhinya49.

Sebagai seorang muslim haruslah selalu menjaga shalatnya agar selalu

terlaksana secara berjama’ah supaya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan

oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Di antara keutamaan shalat berjama’ah:50

1. Memperbanyak langkah ke mesjid. Setiap langkah ke mesjid akan

menghapus dosa dan mengangkat derjat di sisi Allah SWT.

47Ibid.
48Ibid.
49Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah,

(Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h. 262-263
50 Helmi Basri, Fiqih Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim), (Pekanbaru: Suska

Press, 2010), h. 57-58



32

2. Mempererat hubungan ukhuwah dan solidaritas sosial dengan

masyarakat.

3. Mengucapkan secara berjama’ah yang akan diikuti oleh para

malaikat Allah.

4. Membentuk shaf yang rapi yang akan semakin menjauhkan kita

dari gangguan dan godaan syaitan saat shalat.

5. Menghindarkan kita dari lupa dan tersalah saat shalat karena

bersama kita ada iman, kalaupun imamnya tersalah maka ada

makmum yang akan mengingatkannya.

Adapun udzur-udzur yang membolehkan tidak mengikuti berjama’ah

antara lain sebagai berikut51:

1. Sakit keras yang menyulitkan untuk datang ke masjid atau tempat

berjama’ah. Sabda Rasulullah SAW:

َرًة َلمَّا َمِرَض َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َو َسلََّم تـََرَك الصََّالَة بِالنَّاِس اَيَّاًم كَ  رواه . ِثيـْ
.البخارى ومسلم

Artinya: “Tatkala Rasulullah Saw. Sakit, beliau tinggalkan shalat
berjama’ah beberapa hari. (Riwayat Bukhari dan Muslim)52

2. Hujan lebat yang membuat orang harus menutupi kepalanya, kecuali

dalam bahasa modern jika ia dapat melindungi diri dengan masuk ke

dalam mobil atau memakai payung. Jika demikian halnya, maka unsur

masyaqqah (kesulitan) hilang dan ia tidak bisa disebut sebagai udzur. Hal

ini dipertegas oleh hadits narasi Ibnu Umar bahwa Rasulullah

51Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, loc.cit

52Sulaiman Rasjid, op.cit., h.117
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memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan (shalat jama’ah)

di malam yang dingin atau hujan lebat dalam perjalanan, seraya bersabda,

“Ayo shalat di dalam kendaraan.” Pembatasan dalam perjalanan di sini

tidak untuk perlindungan diri, akan tetapi yang dijadikan acuan

pembolehan dalam perjalanan adalah ada tidaknya unsur masyaqqah.

3. Di antara halangan yang diperbolehkan untuk meninggalkan jama’ah

adalah cuaca yang sangat dingin, keadaan gelap gulita, menahan kencing,

berak dan kentut, takut pada orang zalim atau dari orang yang mengutangi

sedangkan dia masih dalam keadaan belum mampu membayar. Semua itu

masuk dalam keumuman halangan yang membolehkan meninggalkan

berjama’ah53. Sabda Rasulullah Saw:

َلِة اْلَبارَِدِة َوَذاِت الرِّْيِح اَْن يَـ  ُقْوَل َكاَن النَِّىبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يَْأُمُرُمَناِديَُه ِىف اللَّيـْ
54.ِيفْ رَِحاِلُكمْ َاَال ُيَصلُّْوا 

Artinya: “Pada suatu malam yang dingin serta berangin badai, Nabi saw
menyuruh seseorang supaya berseru, “Ketahuilah! Shalatlah
kamu di atas kendaraan kamu”55.

Dalam buku Fiqh yang ditulis oleh Lahmuddin Nasution

mengatakan bahwa, tuntutan untuk berjama’ah ini, dapat gugur dari

seseorang dengan adanya beberapa uzur, seperti hujan, angin malam yang

kuat, lumpur jalanan, cuaca yang sangat panas atau dingin, rasa lapar atau

haus yang berat, sakit, terdesak oleh hadast, takut kepada orang yang

53 Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, loc.cit
54Malik bin Annas Abu Abdillah Al-Ashbahi, Muwatho’ Imam Malik,(Damaskus: Darul

Qalam, 1991), Jilid ke 3, h. 29
55Sulaiman Rasjid, op.cit., h.116
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berpiutang sedangkan dirinya belum mampu membayar hutang, takut akan

hukuman yang masih diharapkan diampuni, takut tertinggal dari

rombongan, atau tidak mempunyai pakaian yang layak, baru memakan

makanan berbau, dan keperluan merawat orang sakit56.

Sabda Rasulullah saw:

َعْن َعاِئَشَة قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َال َصَالَة ِحبَْضَرِة طََعاٍم َوَال ُهَو يَُداِفُع 
57اْألَْخَبثـَْنيِ 

Artinya: “Dari Aisyah. Rasulullah Saw. Telah bersabda, “Jangan shalat
sewaktu makanan telah dihidangkan (di hadapannya) dan sewaktu
orang yang bersangkutan menahan dua hajatnya (kencing dan
buang air besar)”58.

59يـُْقرَِبنَّ َمْسِجًداا َفَال َمْن اََكَل َبَصًال اَْو ثـُْوًما اَْو ُكرَّاثً 

Artinya: “Barang siapa makan bawang merah, bawang putih, atau kucai,
maka ia jangan mendekati masjid”60.

B. Syarat dan Rukun Shalat Berjama’ah

Syarat-syarat berjama’ah dapat dikategorikan menjadi dua; syarat yang

berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan

makmum.

Bagian pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan imam.

Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

56 Lahmuddin Nasution, loc.cit
57 Al-baihaqi, op.cit, h. 193
58Sulaiman Rasjid, op.cit, h. 117
59 Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughiroh Al-Bukhari, Abu Abdillah, Al-

Jami’u Al-Musnad Ash-Shohihu Al-Mukhtashor Min Umuri Rasulullah Sholallahu Alaihi

Wasalam Wa Sanatihi Wa Ayamihi, (tt: Daru Thowaqo An-Najah, 2000), Juz 7, h. 76
60Sulaiman Rasjid, loc.cit.
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1. Islam, karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang

hamba kepada Allah swt.

2. Akil / berakal. Bila orang gila sedang sehat akalnya jadi imam, maka

shalat berjama’ah itu sah. Bila dia sedang gila, maka shalat itu tidak sah61.

3. Baligh, merujuk hadits narasi Ali, bahwasanya nabi saw bersabda:

“Diangkatlah pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai

kebaikan maupun keburukan): Dari orang gila yang kehilangan kontrol

atas akalnya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari

anak kecil sampai ia baligh.

4. Laki-laki. Imam shalat berjama’ah harus seorang laki-laki, dan wanita

tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.

5. Qari’ (bacaannya memenuhi syarat membaca). Imam haruslah orang yang

mampu membaca Al-Qur’an dengan baik. Dengan bahasa lain, orang yang

tidak ahli membaca Al-Qur’an tidak boleh menjadi imam orang yang ahli

membaca Al-Qur’an, karena shalat meniscayakan membaca Al-Qur’an.

Bagian kedua, syarat mengikuti berjama’ah, yaitu berhubungan dengan

makmum:

1. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam.

2. Tidak boleh mendahului imam, merujuk hadits Rasulullah saw:62

61Kahar Masyhur, Salat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2004), Cet. Ke-1, h. 337
62Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op.cit., h. 245-

248
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َا ُجعِ  َماُم لِيـُْؤَمتَّ ِبهِ ِإمنَّ 63َل اْإلِ

Artinya: “Sesungguhnya Imam ditunjuk untuk diikuti.”64

3. Mengetahui gerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar atau

mengikuti dari jama’ah lain.

4. Mengikuti imam, dalam artian bahwa gerakan makmum dalam shalat

harus setelah gerakan imam.

5. Makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya

termasuk orang yang muqim (penduduk setempat) atau orang yang

musafir65.

6. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam.

Sekurang-kurangnya shalat berjama’ah dilakukan oleh dua orang,

seorang imam dan seorang makmum. Dalam pelaksanaannya perlu

diperhatikan berbagai ketentuan antara lain:

1. Perempuan tidak boleh menjadi Imam bagi laki-laki, tetapi dibenarkan

mengimami perempuan lainnya. Ini berdasarkan hadits:

َاَال َال تـَُؤمُِّن ِاْمرَأٌَة َرُجًال 
Artinya: “Ingat, janganlah seorang perempuan mengimami laki-laki.”
(HR. Ibn Majah)

Selain itu, ada ketentuan umum bahwa perempuan semestinya

dipimpin oleh laki-laki. Dan alasan lain yang dikemukakan ialah bahwa

perempuan itu adalah aurat sedangkan kedudukannya sebagai imam

merupakan fitnah.

63 Al-Baihaqi, op.cit., h. 202
64Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, loc.cit.
65Ibid.
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2. Sebaiknya yang menjadi imam bagi suatu jama’ah ialah orang yang paling

faqih di antara mereka. Rasul saw. Bersabda:66

فَِاْن َكانـُْو ِيفْ الِقرَاَءِة َسَواًء فََاْعَلُمُهْم بِالسُّنَِّة فَِاْن َكانـُْو يـَُؤمُّ اْلَقْوَم اَقـْرَأُُهْم ِلِكَتاِب اِهللا 
ِيفْ السُّنَِّة َسَواًء فَاَْقَدُمُهْم ِهْجَرًة فَِاْن َكانـُْو ِيفْ اهلِْْجَرِة َسَواًء فَاَْقَدُمُهْم ِاْسَالًما َوَال يـَُؤمُّ 

67ْقُعُد ِيفْ بـَْيِتِه َعَلى َتْكرَِمِتِه ِاالَّ بِِاْذنِهِ الرَُّجُل الرَُّجَل ِيفْ ُسْلطَانِِه وَِال يَـ 

Artinya: “(Yang paling baik) yang menjadi imam bagi suatu kaum ialah
yang terbaik membaca al-Kitab. Bila dalam membaca al-Kitab
mereka sama, maka yang paling mengetahui Sunnah; jika
dalam hal mengetahui Sunnah mereka sama maka yang lebih
dahulu hijrah, jika masa hijrahnya sama juga maka yang lebih
dahulu Islamnya. Janganlah seseorang mengimami orang lain
di tempat kekuasaannya, dan jangan pula ia duduk pada
kedudukan kehormatan di rumah seseorang kecuali dengan
izinnya.” (Muttafaq ‘Alaih)68

Abu Hanifah dan Ahmad memahami hadits ini menurut zahirnya

sehingga mereka mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi imam ialah

yang paling baik bacaannya. Akan tetapi, Imam Syafi’i dan lainnya

memahami bahwa yang dimaksudkan ialah yang paling faqih, sebab dalam

kedudukan sebagai imam, pengetahuan tentang hukum-hukum (fiqh) shalat

lebih diperlukan daripada sekedar bacaan. Lagi pula, berbeda dengan zaman

sekarang, pada masa Rasul saw69.

Untuk sahnya berjama’ah, disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai

berikut:

1. Niat mengikut imam.

66Ibid.
67Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa At-Turmudzi As-Salmi,op.cit.,h. 79
68Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op.cit., h. 92
69Ibid.
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2. Posisi makmum tidak lebih ke depan daripada imam. Dalam hal ini,

sebaiknya diperhatikan agar posisi berdirinya makmum adalah sebagai

berikut:

a. Bila makmum hanya seorang laki-laki, walaupun belum dewasa, ia

berdiri disebelah kanan dan sedikit mundur dari imam.

b. Bila setelah itu datang lagi seorang laki-laki lainnya, ia berdiri

disebelah kiri kemudian si imam maju atau kedua makmum tersebut

mundur.

c. Bila makmum itu laki-laki, dua orang atau lebih, mereka bersaf di

belakang imam. Demikian juga apabila makmum itu seorang laki-laki

dewasa dan seorang anak laki-laki.

d. Jika makmumnya perempuan, walaupun seorang, ia berdiri di belakang

imam.

e. Jika makmum terdiri atas jama’ah laki-laki dewasa dan anak-anak,

maka laki-laki dewasa bersaf di belakang imam kemudian disambung

oleh anak-anak laki-laki.

Jika bersama mereka terdapat juga perempuan maka perempuan itu,

seorang atau banyak, bersaf di belakang anak-anak70.

3. Makmum dan imam berada pada satu tempat.

Jika keduanya shalat di dalam masjid, maka makmum sah

walaupun ia jauh dari imamnya, asalkan ia dapat mengetahui shalat imam

melalui suara atau dengan melihat gerakannya, dan posisi makmum tidak

70Ibid., h. 92-94
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lebih ke depan daripada imam. Apabila terdapat bangunan atau dinding

yang memisahkan keduanya, maka disyaratkan adanya pintu yang dapat

menghubungkan tempat mereka. Shalat juga sah jika imam berada di

dalam masjid sedangkan makmum di luar, tetapi jaraknya tidak lebih 300

hasta, dari sisi masjid itu dan tidak terdapat bangunan atau dinding yang

menghalangi. Jika keduanya berada tidak dimasjid, maka jarak antara

makmum dengan imam tidak boleh lebih dari 300 hasta, dan tidak boleh

ada dinding yang menghalangi.

4. Tata laksana shalat makmum serupa dengan shalat imam.

Dengan demikian orang yang shalat zuhur misalnya tidak sah

mengikut orang yang shalat jenazah, atau shalat kusuf.

5. Makmum harus menyesuaikan diri dalam melakukan (atau tidak

melakukan) sunnah shalat yang perbedaan pada pelaksanaannya dipandang

buruk, seperti tasyahhud awal, sujud tilawah dan qunut.

6. Makmum harus mengikuti imam dalam melakukan perbuatan-perbuatan

shalat; tidak lebih dahulu takbirat al-ihram, tidak mendahului imam dan

tidak pula ketinggalan darinya dalam melakukan dua rukun fi’li71.

Cara melakukan shalat berjama’ah adalah dengan sepenuhnya

mengikuti apa yang dilakukan imam yang menuntun shalat berjama’ah itu,

walaupun mengubah bentuk shalat makmum yang mengikuti bila ia shalat

secara sendiri.

Keharusan mengikuti cara yang dilakukan imam itu didasarkan pada

petunjuk Nabi dalam hadist yang berasal dari Abun Hurairah menurut riwayat

71Ibid., h. 94-95
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Abu Daud dan lafadznya berasal dari dua hadist yang shahih ( الصحيحني) sabda

Nabi:72

َاُجِعَل : قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى عليه وسلم : َوَعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه قَاَل  ِامنَّ
َماُم لِيُـْؤَمتَّ بِِه  َوَال , َوِاَذا رََكَع فَارَْكُعوا , َوَال ُتَكبـُِّروا َحىتَّ ُيَكبـَِّر , فَِإَذا َكبـََّر َفَكبـُِّرْوا, اْالِ

َدُه , تـَرَْكُعوا َحىتَّ يـَرَْكَع  َع اُهللا ِلَمْن محَِ , حلَْْمُد فـَُقْوُلْوا اللُهمَّ َربـََّناَلَك ا, َوِاَذا قَاَل مسَِ
, َوِاَذا َصلَّى قَاِئًما َفَصلُّْوا ِقَياًما , َوَال َتْسُجُدْواَحىتَّ َيْسُجَد , َوِاَذا َسَجَد فَاْسُجُدْوا 

َوَاْصُلُه ِىف , َوَهَذاَلْفظُُه , َرَواُه اَبُوَداُوَد . (َوِاَذا َصلَّى قَاِعًدا َفَصلُّْوا قـُُعْوًدا َاْمجَِعْنيَ 
73.الصَِّحْيَحْنيِ 

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila ia
telah bertakbir, bertakbirlah kalian dan jangan bertakbir sebelum
ia bertakbir. Apabila ia telah ruku’, ruku’lah kalian dan jangan
ruku’ sebelum ia ruku’. Apabila ia mengucapkan (sami’a allahu
liman hamidah) maka ucapkanlah (allahumma rabbana lakal
hamdu). Apabila ia telah sujud, sujudlah kalian dan jangan sujud
sebelum ia sujud. Apabila ia shalat berdiri maka shalatlah kalian
dengan berdiri dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah
kalian semua dengan duduk.” Riwayat Abu Dawud. Lafadhnya
berasal dari Shohih Bukhari – Muslim74.

C. Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Shalat Berjama’ah

Para ulama sepakat bahwa:

1. Sholat berjama’ah itu lebih afdhal daripada sholat sendirian.

2. Mengiringi imam hukumnya wajib, yang harus dikerjakan oleh setiap

makmum, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum sholat sendirian

72 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 32
73 Al-Baihaqi, loc.cit
74Ibnu Hajar Atsqalani,op.cit., h. 155
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atau seorang makmum yang mendahului / menyertai imamnya, apakah

sholat mereka itu benar dan sah atau hanya kurang fadhilatnya75.

Jumhur fuqaha’ sepakat bahwa wanita tidak wajib shalat berjama’ah.

Namun, kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah status hukumnya.

Sebagian ada yang mandub(dianjurkan), sebagian lahi mengatakan makruh,

dan yang lain membedakan antara gadis dan wanita tua, dengan rincian

makruh untuk yang gadis dan boleh untuk lanjut usia.

Jika memperhatikan dalil-dalil sunnah maka anjuran bagi wanita untuk

menghadiri shalat berjama’ah bersama kaum laki-laki lebih tegas, karena ada

hadist shahih yang menyatakan mereka pernah menghadiri shalat berjama’ah

bersama Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah

shalat shubuh bersama kaum wanita mukminat, mereka memaikai kain besar

(mukena) dan kembali ke rumah ketika cahaya pagi sudah terang.” (HR. Al-

Bukhari, Muslim, dan Abu Daud). Hadist ini menunjukkan bahwa kaum

wanita pada zaman Nabi mengikuti shalat berjama’ah di masjid bersama kaum

laki-laki, dan dalam hadist ini tidak ada perbedaan antara gadis dengan lanjut

usia76.

Para ulama berbeda pendapatnya tentang jama’ah bagi orang yang

mendengar azan. Menurut jumhur fuqaha, hukumnya adalah sunah atau fardhu

kifayah. Menurut golongan Dhahiriah, hukumnya adalah fardhu ‘ain bagi tiap-

tiap orang mukallaf. Perbedaan pendapat fuqaha tersebut disebabkan karena

adanya perlawanan antara mafhum hadis-hadis yang mengenai soal-soal

75 Imam Hambali, op.cit., h. 126
76 Su’ad Ibrahim Saleh, Fiqh Ibadah Wanita, Penerjemah Dr. Nadirsah Hawari, M.A.,

(Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h. 321
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tersebut.77Al-Nawawy mengatakan, bahwa pendapat yang terkuat ialah bahwa

bagi orang-orang yang tinggal di pemukiman, kampung atau kota, hukumnya

fardhu kifayah. Syi’ar pelaksanaan jama’ah itu mesti cukup nyata, dengan

jumlah yang disesuaikan dengan besarnya pemukiman. Untuk desa kecil satu

tempat berjama’ah sudah cukup, tetapi di kota atau desa yang luas, haruslah

dilaksanakan pada beberapa tempat78.

Jumhur fuqaha sepakat bahwa seorang makmum disunatkan berdiri

disebelah kanan (agak mundur) imam, karena hal ini sudah diriwayatkan

dengan shahih dalam hadist Ibnu Abbas r.a. dan lai-lainnya. Apabila bilangan

makmum ada tiga selain imam, maka mereka berdiri di belakangnya.

Apabila jumlah makmum ada dua, selain imam, maka bermacam-

macam pendapat fuqaha. Menurut Imam Malik dan Imam Syafii, kedua

makmum tersebut berdiri di belakang Imam. Menurut Imam Abu Hanifah dan

pengikut-pengikutnya, serta fuqaha Kufah, imam berdiri di antara kedua

makmum tersebut (agak ke depan)79.

Bagi wanita disunatkan berdiri di belakang makmum lelaki (atau

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

berdiri di belakang imam, hal ini tidak diperselisihkan lagi, karena sudah

diriwayatkan dengan shahih dari hadist Anas r.a. yang diriwayatkan oleh

Bukhari yang telah disebutkan sebelumnya80.

77Ibnu Rusyd, op.cit, h. 280

78 Lahmuddin Nasution, op.cit., h. 90
79Ibnu Rusyd, op.cit., h. 295-296
80Ibid., h. 296-297


