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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelahmemahamipelaksanaanshalatberjama’ah di MushollaDarul

‘Ullum di desaIndrapuriKecamatanTapungKabupaten Kampar,

kemudiandianalisadenganHukum Islam,

makapenulismendapatkanbeberapakesimpulansebagaiberikut:

1. Faktor penyebab dilaksanakannya shalat berjama’ah dengan shaf

berdampingan di Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri antara lain karena

sempitnya atau kurang luasnya area Musholla Darul ‘Ullum, tidak terdapat

pintu samping akan tetapi hanya pintu belakang saja di Musholla Darul

‘Ullum,

2. Pelaksanaan shalat berjama’ah di Musholla Darul ‘Ullum menimbulkan

persepsi yang beragam di kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan

keumuman pelaksanaan shalat berjama’ah itu sendiri, yakni shaf laki-laki

di depan dan shaf perempuan di belakang. Sebagian masyarakat

memandang hal itu (shalat berjama’ah dengan shaf berdampingan) adalah

salah karena shalat berjama’ah hendaklah dilakukan dengan shaf laki-laki

di depan dan shaf perempuan di belakang. Sedangkan sebagian besar

masyarakat yang lain memandang bolehnya melaksanakan shalat

berjama’ah dengan shaf berdampingan karena tidak ada larangan yang

melarangnya, sedangkan shalat berjama’ah dengan shaf laki-laki di depan

dan shaf perempuan di belakang tidak pula diwajibkan.
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3. Pelaksanaan shalat berjama’ah dengan shaf laki-laki di depan atau di

belakang imam dan shaf perempuan di belakang makmum laki-laki adalah

sunnah, dan pelaksanaan shalat berjama’ah dengan shaf berdampingan

antara laki-dan perempuan tidaklah dilarang, karena tidak bertentangan

dengan syari’at asalkan telah memenuhi rukun dan syarat shalat

berjama’ah dan dengan shaf berdampingan.

B. Saran

Setelahmelihatbahwasanyaibadahshalatadalahibadahpokokdanmempun

yaikedudukan yang istimewadalam Islam.Shalatjugamerupakanibadahharian

yang dikerjakansampailima kali dalamseharisemalam, dalamwaktu-waktu

yang telahdiatursedemikianrupa. Olehsebabitu, seorangmuslim yang

sadartentangkeberadaandirinyaselakuhamba Allah,

makaiamelakukanshalatitubukanhanyakarenamelakukankewajibansemata-

mata, tetapidiamerasaberkewajibanuntukmelaksanakannya,

baikseseorangituberadadalamkeadaansehatmaupundalamkeadaansakitsekalipu

n, sebagaisalahsatucaramendekatkandirikepada Allah SWT

dansebagaitandasyukurataslimpahanrahmatdankarunia yang diterimanya.

Olehkarenaitu, penulisinginmenyampaikanbeberapa saran sebagaiberikut:

1. Kepada masyarakat yang berada di sekitar Musholla Darul ‘Ullum

hendaknya meninjau kembali tentang shalat berjama’ah dengan shaf

berdampingan ini karena shalat berjama’ah merupakan shalat yang

nilainya melebihi shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh kali lipat

dibanding shalat sendiri.
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2. Agar

persatuandanpersaudaraanantarwargasemakineratmakadiharapkansupayaw

argadesaIndrapurimelaksanakanshalatlimawaktusecaraberjama’ahbukanha

nyasehariatauduaharisajaakantetapisetiapharinya.

3. KepadawargadesaIndrapuri yang melaksanakanshalatberjama’ah di

MushollaDarul ‘Ullum, di harapkan agar

dapatmengkondisikanposisishafanak-

anakdanmemperhatikansertamemberipemahamankepadaanak-anak agar

tidakmengganggujama’ah yang lain yang sedangmelaksanakanshalat.

4. Perbedaan pandangan antar masyarakat dalam pelaksanaan shalat

berjama’ah ini adalah suatu hal yang wajar namun tetap dikembalikan

kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan kepada masyarakat untuk tetap

menjaga hubungan silaturrahmi dan mempererat tali persaudaraan.


