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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan suatu  aturan yang memberikan keselamatan

bagi kaum muslim dan segala aspek , mencakup bidang ibadah, baik itu

menyangkut hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) maupun

hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablum minannas), yang sudah

ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Syari’at Islam berlaku secara Universal sesuai dengan perkembangan

umat manusia yang meliputi tempat, waktu yang bertujuan mewujudkan

kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam

memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-

hukum syara’, meneliti perkembangan yang tetap berpedoman kepada Nash-

nash yang telah, supaya hukum islam bersifat Elatis.1

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara

perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun

di akhirat.2

Shalat merupakan salah satu kewajiaban bagi kaum muslimin yang

sudah baligh, karena harus dikerjakan bagi mukminin maupun dalam

perjalanan. Shalat merupakan rukun  Islam kedua setelah syahadat, Islam

didirikan atas lima sendi (tiang), salah satunya adalah shalat, sehingga barang

1 T.M. Hasbi Al-Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975) h. 94.
2 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munaqahat, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group,

2003) cet I, h. 13.
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siapa mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama (Islam), dan barang siapa

meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam). Shalat harus

dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 reka’at. Shalat

tersebut merupakan kawajiban yang harus dilaksanakan tanpa kesuali bagi

kaum muslim mu’allaf baik sehat maupun sakit.3

Perintah tentang mendirikan shalat tidak seperti Allah mewajibkan

zakat dan lainnya, perintah mendirikan shalat yaitu melalui proses yang luar

biasa yang dilaksanakan oleh Rosulullah SAW yaitu melalui Isra’ dan Mi’raj,

dimana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal, malainkan harus

secara keimanan. Sehingga dalam sejarah digambarkan setelah Nabi

melaksanakan Isra’ dan Mi’raj umat islam ketika itu terbagi tiga golongan

yaitu, yang secara terang-terangan menolak kebenarannya. Yang setengah-

setengahnya, dan yang yakin sekali dengan kebenarannya itu. Dilihat dari

proses yang luar biasa, maka shalat merupakan kewajiban yang utama, yaitu

mengerjakan shalat dapat menentukan amal-amal yang lainnya, dan

mendirikan shalat berarti mendirikan agamaNya.4

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-An’am Ayat 72:






Artinya: “dan agar mendirikan shalat serta bertakwa kepadaNya, dan

Dialah Tuhan yang kepadaNya kamu akan dihimpunkan” (Al-An’am:72)5

3Sidi Gazalba, Asas Agama Islam, (jakarta: Bulan Bintang, 1997), cet ke II, h. 12.
4 Hasbi Asy-Syidiqi, Pedoman Shalat (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Cet ke II, h. 23.
5Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Toha Putra 1996), h. 108
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Masyarakat Desa Sipungguk seluruhnya memeluk agama Islam,

bukan bererti pula penduduknya menjalankan syari’at Islam dengan

sepenuhnya. Ini dapat dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari seperti dalam

manjalankan ibadah shalat magrib berjama’ah disalah satu masjid, tingkat

keasadaran masyarakat dalam menajalankan ibadah shalat berjama’ah setelah

penulis lihat sendiri sangat jauh dari harapan dan memperihatinkan. Padahal

shalat berjama’ah sangat dianjurkan seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi

sebagai berikut;

دائقليلیسانھ,یأرسوفقال,اعميرجلوسلمعلیھهللاصلئيالنباتي

فیصلي,لھیرخصانوسلمعلیھصلئهللارسولفسأل,المسجدالئیقودني

,نعم,قالالنداءباصألةتسمعھال,فقالدعاةفلماولي,لھخصفربیتھفي

)مسلمروا(فأجبقال

Artinya : seorang laki-laki buta mendatangi Nabi Shallahu ‘alaihi

wasallam, ia berkata kepada Rasulullah, ‘ Wahai Rasul, tidak ada seorang

yang menuntunku kemasjid, kemudian ia meminta keringanan kepada

Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam baginya untuk shalat dirumah saja.

Rasulullah memberi keringanan kepadanya, ketika ia sudah berpaling

hendak pergi, Rasulullah memanggilnhya dan berkata kepadanya, ‘ apakah
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engkau mendengar seruan untuk shalat? ‘ ia manjawab ‘ Ya’ Rasulullah

kemudian berkata, datangilah panggilan adzan itu” (HR. Muslim)6

Kedudukan shalat berjama’ah yang begitu tinggi dalam Islam, banyak

hadits rasulullah SAW menyebut shalat, memerintah untuk melaksanakannya

secara tepat waktu dan berjama’ah, bahkan bermalas-malasan dalam

melaksanakan shalat merupakan salah satu tanda kemunafikan. 7 shalat

berjama’ah tidak hanya menjadi ukuran kadar keimanan seseorang, tapi juga

menjadi ukuran seberapa besar seorang muslim mampu mendisiplinkan

dirinya, waktu shalat fardu yang telah Allah atur sedemikian rupa.

Shalat berjama’ah memiliki manfaat  yang besar, memperlihatkan

syiar Islam dan Izzah (kemulyaan/ Kejayaan) kaum muslimin. Bila kaum

muslimin shalat dirumah atau dikamarnya masing-masing, syiar Islam

tidaklah tampak . inilah salah satu hukam yang terkandung shalat berjama’ah.

Seorang muslim akan menjadi manusia unggul bila shalatnya bermutu tingi

dan dilakukan dengan berjama’ah. Seorang muslim yang shalatnya

berkualitas niscaya dia akan mampu menanngkap hikmah yang amat

mengesankandari shalatnya tersebut, yaitu hidup tertib, selalu rapi, bersih dan

disiplin. Karena orang yang memiliki kesanggupan untuk mendisiplinkan diri

dengan baik akan mampu menertibkan urusan-urusan lainnya. Dia tidak perlu

lagi kehilangan banyak waktu secara percuma karena lupa letak sesuatu

barang yang diperlukan. Pembagian waktu yang adil akan mermanfaat bagi

6 M Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shaheh Muslim ( Jakarta: Gema Insani, 2003) h.
35.

7 Imran Efendi Hasibuan, Shalat dalam Perspektif Fiqih dan Tasawuf, (Pekanbaru Gema
Syukran Press, 2008) Cet ke II h. 37
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peningkatan kualitas diri sedangkan kebiasaan hidup tertib   dan disiplin akan

menghemat waktu dari kemungkinan sia-sia.8

Masyarakat Desa Sipungguk dilihat dari sisi lain terdapat tradisi yang

baik dalam rangka membiasakan diri untuk melaksanakan shalat berjama’ah.

Tradisi tersebut shalat 40 hari berjama’ah, dimulai 10 terahir rajab sampai 30

sya’ban atau sebelum bulan ramadan  bulan ramadhan, tradisi ini berlangsung

setiap tahunnya.9

Pelaksanaan shalat 40 hari berjama’ah berlangsung setiap masuknya

waktu shalat wajib, mulai dari shalat subuh sampai shalat isya’ yang

membedakan batas waktu 40 hari yang telah ditetapkan.

Tradisi shalat 40 hari berjama’ah menurut tokoh agama didaerah ini,

dahulunya dilakukan oleh masyarakat sebelum bulan puasa ramadhan,

sebagai wujud rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selanjutnya melaksanakan shalat 40 hari berjama’ah yang dipimpin tokoh

agama yang sangat dihormati, dan pelaksanaannya bertepatan dengan 40 hari

sebelum bulan ramadhan.10

Pelaksanaannya dilakukan di masjid atau di mushalla terdekat, karena

jama’ah bisa datang dengan mudah tanpa sebab yang lain seperti hujan, atau

aktifitas-aktifitas lain, yang dapat mengganggu shalat berjama’ah. Tetapi

keadaan benar-benar memaksa seperti bekerja dikantor atau pasar boleh

dilaksanakan sholat jama’ahnya di tempat tersebut dengan niat sholat 40 hari

8 Drs. Moh. Saifullah Al- Azis, fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang 2005), h.
172

9 Ahmad (masyarakat Desa Sipungguk) wawabcara,, Desa Sipungguk: 20 mei 2001
10 H. M. Rasyid (Tokoh Agama Desa Sipungguk) wawancara, Desa Sipungguk, 10

Oktober 2011.
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berjama’ah. Setelah 30 hari dilaksanakannya shalat berjama’ah petugas

masjid mengumumkan untuk pembayaran (uang tahlil) kepada jama’ah

kemudian ditetapkan jumlah perjama’ah dan harus dibayar sebelum

pelaksanaan shalat berjama’ah selesai 40 hari, biasanya jumlah uang tahlil

tersebut berbeda setiap tahunnya, tahun ini (2012) pembayaran (uang tahlil)

sebesar 25 ribu perjama’ah.11

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa ibadah itu batal sehingga ada

dalil yang menunjukkan keabsahannya, tidak bertentangan dengan syara’

dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’.

Kehujjahan ini, ditetapkan oleh ulama ushul fiqih dalam sebuah

qaidah fiqqiyah yaitu:

.كیرھاتزعلالدلیلٌ یدلُ حتئالبطلالنالعبادةفيصلاآل

Artinya:  “Asal ibadah itu batal sehingga ada dalil yang menunjukkan

keabsahannya”12.

Beranjak dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih

jauh bagaimana tradisi shalat 40 hari berjama’ah 10 terahir Rajab sampai 30

Sya’ban, dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul:

TRADISI SHALAT 40 HARI BERJAMA’AH (10 TERAHIR RAJAB

SAMPAI 30 SYA’BAN) DALAM MASYARAKAT DESA SIPUNGGUK

DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .

11 Muzakkir, (Tokoh Agama Desa Sipungguk) wawancara, Desa Sipungguk, 24 juli 2011.
12 Mukclis Usman, Kaedah-kaedah Ushul Fiqih, ( Metodologi Hukum Islam), (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2000) Cet ke III
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B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas,

maka penulis membatasi penulisan ini pada pelaksanaan, persepsi masyarakat

dantinjauan hukum Islam terhadap tradisi shalat 40 berjama’ah (10 terahir

rajab sampai 30 sya’ban tahun hijriah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah diatas, maka

masalah ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Asal-usul tradisi shalat 40 hari berjama’ah di Desa

Sipungguk?

2. Bagaimana pelaksanaan tradisi shalat 40 hari berjama’ah di Desa

Sipungguk?

3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi shalat 40 hari

berjama’ah di Desa Sipungguk?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan asal-usul tradisi shalat

40 hari berjama’ah di Desa Sipungguk.

b. Untuk mengetahui hikmah dan landasan hukum pelaksanaan shalat 40

hari berjama’ah di Desa Sipungguk.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi

shalat  40 hari berjama’ah di Desa Sipungguk.

2. Kegunaan Penelitian
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a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, juga sebagai informasi

terhadap umat Islam khususnya.

b. Sabagai bahan sumbangan pemikiran untuk almamater, tempat penulis

menuntut ilmu.

c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum, juga diharapkan sebagai bahan rujukan

kepustakaan serta pengembangan cakrawala pemikiran bagi penulis.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan mengambil

Lokasi di Desa Sipungguk, karena disinilah terdapat permasalahan yang

diteliti.

2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

masyarakat Desa Sipungguk yang berjumlah 4.039 Jiwa. Sedangkan yang

melaksanakan shalat 40 hari berjama’ah sebanyak 380 yang merupakan

sudah akhil baligh disetiap Masjid dan Mushalla. Selanjutnya diambil

sampel dari masyarakat sebanyak 60 orang ditambah 2 orang tokoh

agama dan 4 orang tokoh masyarakat disalah satu Masjid. Penulis

menggunakan metode purposive sampling.

3. Sumber Data

a. Data Primier



9

Yaitu data-data yang diperoleh dari responden dilapangan yang terdiri

dari tokoh agama dan masyarakat.

b. Data Skunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu data penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk

meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu penulis lengsung mengajukan pertanyaan secara

langsung kepada responden penelitian mengenai permasalahan yang

diteliti.

c. Angket, yaitu membuat sebuah daftar pertanyaan tertulis yang

diajukan kepada responden penelitian mengenai masalah yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan ialah dengan cara analisis kualitatif,

yaitu apabila data terkumpul, lalu digambarkan dan dianalisa secara

medalam dari objek yang diteliti, sehingga akan memperoleh kesimpulan-

kesimpulan.

6. Metode Penulisan

Setelah data penulis peroleh, maka data tersebut akan penulis bahas

dengan metode sebagai berikut:
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a. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya

dengan masalah yang penulis bahas, dianalisa kemudian diambil

kesimpulan secara umum.

b. Deskriftif Analitik, yaitu mengumpulkan data berbagai data yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, untuk selanjutnya

dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan dalam penulisan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mendapatkan arah permasalahan yang

jelas dalam tulisan ini, maka disusun sistematika pembahasannya yaitu

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II DESKRIPSI DESA SIPUNGGUK

A. Kondisi Geografis

B. Kondisi Demografis

C. Pendidikan dan Sosial Ekonomi
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D. Agama

E. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG TRADISI DAN SHALAT

BERJAMA’AH

A. Pengertian Tradisi

1. Pengertian Tradisi Menurut Syar’i

2. Pengertian Tradisi Menurut Bid’i

B. Shalat Berjama’ah

1. Pengertian dan Hikmah Shalat Berjama’ah

2. Hukum Shalat berjama’ah

3. Ancaman Bagi yang Tidak Melaksanakan Shalat

Berjama’ah

BAB IV TRADISI SHALAT 40 HARI BERJAMA’AH MENURUT

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Merupakan Bab Tradisi Shalat Berjama’ah Menjelang

Ramadhan di Desa Sipungguk

B. Merupakan Bab Tentang Praktek Shalat 40 Hari

berjama’ah Menjelang Ramadhan di Desa Sipungguk

C. Merupakan Bab Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Tradisi Shalat 40 Hari Berjama’ah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


