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BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TRADISI DAN SHALAT
BERJAMA’AH

A. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin traditio yaitu suatu kebiasaan yang

berkembang dimasyarakat yang menjadi adat kebiasaan.1 Para ulama ushul

fiqih sepakat bahwa ibdah itu batal sehingga ada dalil yang menunjukkan

keabsahanbya. 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”

B. Shalat Berjama’ah

1. Pengertian dan Hikmah Shalat Berjama’ah

Kata shalat berjama’ah berasal dari bahasa arab, terdiri dari dua kata

yaitu, shalat dan berjama’ah. Kedua kata ini tersusun dalam dua bentuktarkib

idhafi (terdiri dari jumlah mudhaf dan mudhafun ‘ilaih). Dengan demikian,

untuk mengetahui lebih jelas tentang pengertian shalat berjama’ah, terlebih

dahulu harus diketahui pengertian dari masing-masing kata diatas.

1Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ictiar baru van Hoeva, tt) h. 2035.
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Shalat secara bahasa berarti do’a yang baik. Shalat dalam pengertian

do’a ini dapat dijumpai didalam al-qur’an surat at-taubah ayat 103.

Menurut terminologi syara’ shalat adalah suatu ibadah yang

mengandung ucapan (bacaan) dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan

takbiratul ihram dan diahiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.2

Jama’ah berarti menghimpun atau mengumpulkan, dari arti

kebahasaan tersebut, maka dapat diambil satu pengertian bahwa shalat

berjama’ah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama dan

dipimpin oleh seorang imam.3

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa Jama’ah berasal dari

kata “Ijtima” yang berarti berkumpul dan dua orang merupakan jumlah yang

paling kecil untuk mewujudkan “Ijtima”.4 Yaitu seorang imam dan seorang

makmum dan ini merupakankesepakatan para ulama, jika yang menjadi

makmum itu hanyalah seorang anak kecil yang belum Mumayyiz. Menurut

jumhur ulama, shalat yang demikian (jama’ah) dengan seorang anak kecil

yang belum Mumayyiz) belum bisa dikatakan shalat berjama’ah. Sedangkan

ulama mazhab Syafi’i mengatakan, bahwa shalat dengan makmum seorang

anak kecil yang belum Mumayyiz sudah bisa dikatakan sebagai shalat

berjama’ah.

2 Masykuri Abdurrahman, Kupas Tuntas Shalat, Tata cara dan Hikmahnya, (Jakarta:
Erlangga, 2006), h. 89.

3 Syeh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.
108.

4 Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Shalat, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), h.
56.
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Shalat jama’ah yang dibahas oleh ulama fiqih adalah shalat jama’ah

yang dilaksanakan di Masjid. Karena shalat berjama’ah di masjid hanya

dilakukan apabila ada uzur. Disamping itu, persoalan shalat jama’ah juga

berkaitan erat dengan shalat fardu yang lima. Adapun shalat ‘id, shalat istisqa,

shalat gerhana, dan dan shalat sunat yang lain yang dilaksanakan dengan

berjama’ah termasuk shalat-shalat khusus yang tidak dibahas dalam

pemabahasan shalat jama’ah.

Salah satu hikmah shalat berjama’ah ialah bisa menimbulkan

ketenangan bagi diri seseorang. Jiwa yang tenang itu merupakan sebuah

tingkat lanjutan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk

mencapainya. Apda tingkat ketenangan, seseorang biasa merasa puas pada

kehidupan, pekerjaan dan keluarga.5

Shalat lima waktu merupakan latihan bagi pembinaan disiplin pribadi,

ketaatan melaksanakan shalat pada waktunya, menimbulkan kebiasaan hidup

secara teratur dan terus menerus melaksanakannya pada waktu yang

ditentukan. Begitu waktu shalat tiba, orang yang taat beribadah, akan segera

terpanggil hatinya untuk melaksanakan kewajiban shalat, maka akan berusaha

manjaga dan mencari peluang untuk bergegas melaksanakannya.6

Hikmah yang dapat diambil dari shalat berjama’ah itu diantaranya

dapat mempererat persaudaraan dan mempertebal persatuan dan kesatuan,

karena adanya perasaan bathin, dan pengakuan yang tulus ihlas dari hamba

Allah yang sama-sama lemah, dengan secara bersama-sama menundukkan

5 Khotibul Umam, Dkk Fiqh (Kudus: Menara Kudus 1994), Cet I h. 57.
6 Zakiyah Drajat, Shalat Menjadikan Hidup Bermakna, (Jakarta: CV Ruhama, 1996), Cet

VII h. 4.



24

wajah kehadirat Allah SWT dan dalam shalat berjama’ah itu sudah tidak lagi

dikenal perbedaan pangkat derajat, kedudukan, harta dan sebagainya.7

Diampuni dosa bagi yang menunaikan ibadah shalat berjama’ah

setelah menyempurnakan wudhu’. Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman

Bin Affan RA, ia berkata: ” Barang Siapa sempurna berwudhu’ untuk shalat,

lalu berjalan menuju shalat fardhu dan menunaikan bersama manusia, atau

berjama’ahatau di masjid niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-

dosanya”.( HR. Muslim). Makin banyak jumlah peserta jama’ah makin

itama, merupakan salah satu daya tarik bagi umat muslim untuk selalu

memperhatikan dan antusias untuk menuanaikan shalat berjama’ah . shalat

berjama’ah adalah perisai dari syetan. Imam ahmad meriwayatkan dari muadz

bin Jabal RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “ sesungguhnya syaitan

adalah srigala bagi manusia, seperti halnya srigala yang memakan domba

yang terpisah dari kawannya, maka jangnlah kalian berada di lorong-lorong,

hendaklah kalian bersama jama’ah, masyarakat umum dan masjid” (HR.

Ahmad).8

Mendirikan shalat berjama’ah mendapatkan pahala 25 derajat, dan

riwayat lain 27 derajat. Artinya sebagian ulama berpendapat bahwa Allah

SWT senantiasa bisa saja dari 25 pahala menjadi 27 pahala. Suatu ketika,

Bani Salmah yakni satu kabilah di madinah munawarah yang tinggal jauh

dari masjid, berniat pindah kedekat masjid. Maka Rasulullah SAW

7 Maftuf Ahnan, Tata Cara Shalat Jama’ah, (Bandung: Pustaka Ausath, 2009), h. 48.
8 Fadhl Ilahi Terjemahan, Ahammiyyatu Shalatil Jama’ah (Bandung: Pustaka Ausath,

2009), h.48
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bersabda:” Tetaplah tinggal disana karena langkahmu akan ditulis sebagai

pahala”.9

2. Hukum Shalat Berjama’ah

Shalat berjama’ah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam Hadits

Nabi, berdasarkan dasar tersebut, maka para ulama sepakat bahwa shalat

berjama’ah merupakan ibadah sanngat dianjurkan dan mempunyai keutamaan

yang sangat banyak dibandingkan shalat sendiri. Tetapi walaupun demikian,

para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum shalat

berjama’ah. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, shalat

jama’ah bagi shalat fardu selain shalat jum’at hukumnya sunnah muakadah,

bagi setiap laki-laki yang baligh dan mempu melaksanakanny tanpa suatu

kesulitan. Oleh karena itu, shalat berjama’ah tidak dianjurkan bagi wanita,

anak-anak, hamba sahaya, orang-orang yang dalam keadaan sakit, dan orang-

orang yang sudah tua. Diambil dari hadits Muktahar Shaheh A-Imam Al-

Bukhari.

Alasan meereka dalam mengemukankan pendapat diatas adalah hadits

Nabi yang diterima dari ibn Umar RA.

الجماعةصألة:ؤسلمعلیھصلئهللارسولقالعمرابنعن

والبخاريروأه.(درجةوعشرینبسبعالفذصألةمنتفضل

)مسلم

9 Maulana Muhammad Zakariyya, Himpunan Fadilah Amal (Yokyakarta: Ash-Shaff,
2006) h. 132
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Artinya: “dari Ibn Umar berkata,  bersabda rasulullah SAW, shalat

jama’ah lebih utama 27 derajat dari shalat sendirian” (HR. Bukhari dan

Muslim).10

Menurut mazhab Syafi’i, shalat berjama’ah hukumnya fardu kifayah

(kewajiban kolektif kaum muslimin di suatu Daerah) bagi setiap laki-laki

merdeka yang sedang mukim. Oleh sebab itu, apabila seluruh masyarakat

tidak melaksanakan shalat berjama’ah, maka semuanya akan mendapatkan

dosa pemimpin tertingginya atau yang mewakili boleh diperangi.

Pendapat yang mengatakan bahwa shalat jama’ah hukumnya adalah

fardu kifayah merupakan pendapat yang paling shaheh dalam mazhab Syafi’i,

dan selalu satu pendapat dalam Mazhab Hanafi, akan tetapi, dikalangan

ulama mazhab Syafi’i juga berkembang pendapat yang mengatakan bahwa

hukum shalat berjama’ah adalah sunnah.11

Menurut ulama Hanbilah, shalat berjama’ah hukumnya fardu a’in

(kewajiban setiap individu). Mereka beralasan dengan firman Allah SWT

dalam surat An-Nisa’ ayat 102 yang berbicara mengenai kewajiban shalat

berjama’ah dalam keadaan takut yang berbunyi:













10 H. Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1976) h. 109
11 Ibnu Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. As-Syifa’, 1990) Cet ke

I, h. 296
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Artinya: “Dan apabila kamu berada ditengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu
kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah
segolongan dari merekaberdiri shalat besertamu sujud (telah
menyempurnakan serakaat maka hendaklah merekan pindah dari
belakangmu untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan
yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka
denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang
senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap
senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan
sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu,
jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu
memang sakit. Dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah
menyediakan azab yang menhinakan bagi orang-orang kafir itu” (QS.
An-Nisa’: 102)

Pengetian yang terkandung dalam ayat ini bahwa Allah SWT. Masih

saja membebani mereka dengan shalat berjama’ah (sekalipun) pada waktu

yang sulit dan sempit. Seandainya shalat jama’ah itu tidak wajib, niscaya

Allah tidak akan membebani mereka dengan shalat berjama’ah seperti ini.

Akan tetapi ulama-ulama mazhab lain berpendapat bahwasanya ayat tersebut

menunjukkan bahwa shalat berejama’ah tersebut dianjurkan bukan Fardu

A’in. Segolongan segolongan yang berdiri didepan musuh untuk menjaga

segolongan yang lain bila musuh menyerbu dengan seketika, maka kelompok
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yang menjaga akan memperingatkan mereka agar mengenakan senjata serta

menghadap kepada musuh. Ayat tersebut menunjukkan akan agungnya nilai

shalat berjama’ah bagi kaum muslimin dimana merasakan keagungan (Allah

SWT) dan kepatuhan yang tidak pantas diremehkan sampai dalam keadaan

yang sangat sempit dan berbahaya sekalipun. Maka tidak diragukan lagi,

bahwa shalat berjama’ah itu dituntut unutk dilaksanakan.12

Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai shalat berjama’ah

dengan orang yang mendengarkan adzan, berbeda pendapat disebabkan hadits

yang artinya “Shalat jama’ah lebih utama dari shalat sendirian dengan

kelebihan dua puluh  lima derajat atau dua puluh tujuh derajat”

Berdasarkan hadits diatas, ada kesan bahwa shalat berjama’ah

hukumnya sunnah kerena merupakan penyempurnaan dari shalat wajib,

seakan-akan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa shalat berjama’ah

lebih sempurna dari shalat sendirian, namun kesempurnaan adalah tambahan

dari batasan yang mencukupi.

Lalu hadits tentang orang uta yang meminta izin kepada Nabi

Muhammad SAW untuk tidak mengikuti shalat berjama’ah karena tidak

adanya penuntun, kemudian Nabi Muhammad SAW memberi keringanan

kepadanya, namun tidak berselang lama setelah itu Nabi Muhammad SAW

bertanya, “ apakah engkau mendengar adzan? “dia menjawab “ya aku

mendengarnya” riwayat ini diperkuat oleh hadits Abu Hurairah yang

disepakati keshahihannya, yakni Rasulullah SAW bersabda:

12 Abdurrahman A- Juzairi, Alih Bahasa oleh Khatibul Umam dan Abu Hurairah, Fiqih
Empat Mazhab 3 (tt. Darul Ulum Press, 2001) h. 64
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بالصلالةامرثمبحطبامرانھممتقدلبیدهنفسيوالذي

فأرجالالىاخالفثمالناسفیؤمررجالامرثم,لھافیؤذن

عظمایجدانھاحدمیعلملوبیدهنفسيوالذيبیوتھمعلیھمحرق

)البخاريرواه.(العشاءلشھدحستینماتیناومر

Artinya: “demi zat yang jiwaku berada didalam gemgaman tanganNya,
sungguh aku hendak memerintahkan untuk mengumpulkan
kayu bakar dan dibakar, kemudian aku perintahkan shalat dan
kumandangkan adzan, lalu aku perintahkan seseorang untuk
menjadi imam bagi manusia. Kemudian aku menghampiri
kaum laki-laki dan aku bakar rumah-rumah mereka ( karena
tidak shalat berjama’ah), demi zat yang jiwaku berada dalam
genggamanNya, kalau saja setiap orang mengetahui bahwa ia
mendapatkan tulang (berdaging) yang besar atau dua paha
daging yang gemuk, tentu semuanya akan menghampiri shalat
isya’. (HR. Bukhari).13

Shalat berjama’ah adalah fardu bagi laki-laki baik ketika ia berada

dirumah maupun ketika dalam perjalanan, dan baik dalam kondisi yang aman

maupun dalam kondisi ketakutan. Dan hukum shalat berjama’ah itu adalah

fardu A’in atau harus dilaksanakan oleh setiap laki-laki tanpa terkecuali.

Adapun dalilnya terdapat dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan amalan orang-

orang muslim disetiap masa, baik kalangan salaf maupun setelahnya.

Kewajiban telah ditetapkan atas orang-orang muslim sejak awal priode Islam.

Ibn Mas’ud R.A Berkata,” saya melihat tidak ada satu orang pun tertinggal

shalat berjama’ah kecuali orang-orang munafik yang benar-benar tampak

kemunafikannya. Pernah seseorang yang lemah dipapah dua orang lalu

13 Ibn Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. As-Syifa’, 1990) Cet ke I,
h. 294
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didirikan dalam barisan shalat”. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat

meyakini kewajiban shalat berjama’ah, karena shalat berjama’ah inilah

masjid-masjid menjadi ramai para Imam dan para Muadzin pun tersusun.

Ketika dikumandangkan adzan untuk mengajak orang-orang agar shalat

berjama’ah disyariatkan membaca “hayya ‘alasshalah, hayya ‘alal falah”,

mari kita melaksanakan shalat, marilah menuju kemenangan.14

Menetapkan hukum bagi sebagian Mukallaf adalah wajib bagi

semuanya seperti adzan di masjid dan shalat berjama’ah, tidak diragukan lagi

sebenarnya jika kita tahu dan faham betul bahwa shalat jama’ah memiliki

keutamaan yang sangat besar. Shalat Munfarid (sendirian) sesungguhnya

berarti mencegah persatuan, maka dari itu shalat shalat berjama’ah lebih

diutamakan dari shalat Munfarid (sendirian), Rasulullah SAW bersabda:

“Shalat jama’ah lebih utama dari shalat sendirian dengan kelebihan dua

puluh  lima derajat” dalam riwayat lain “dua puluh tujuh derajat”. Shalat

berjama’ah juga mempunyai banyak kelebihan dan faedah diantaranya,

eksistensi kaum muslimin dalam satu barisan dibelakang imam, ini tercantum

makna persatuan didalamnya, seorang fakir akan berdiri disamping

sikayatanpa ada diskriminasi dan kelebihan antara keduanya, juga dalam

shalat jama’ah ini kaum muslimin akan berkumpul walaupun tidak saling

mengenal satu dengan yang lainnya.15

3. Ancaman Bagi yang Tidak Melaksanakan Shalat Berjama’ah

14 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) Cet I, h.137
15 Said Agil Husen Al-Munawar, Keutamaan Shalat Berjama’ah, (jakarta: PT. Ciputat Press,
2004) Cet I, h.169
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Melaksanakan shalat berjama’ah tidak dimasjid, mengakibatkan

tidak berjalannya fingsi Masjid atau membuat orang-orang yang shalat di

dalamnya sedikit. Ahirnya, hal ini berimplikasi pada munculnya

peremehan Urgensi shalat itu sendiri.

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 37:










Artinya: “laki-laki yang dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) jual beli dari

mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari)

membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (dihari itu)

hati dan penglihatan menjadi goncangan yang berat” (QS. An-Nur:37)

Dalam surat At-Taubah ayat 18 berbunyi:
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Artinya: Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah

orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap

mendirikan shalat” (QS. At-Taubah:18)16

Hadits dari Usman Bin Affan Rasulullah SAW bersabda:

صلىهللارسولسمعت:قلعنھهللارضيعفانبنعسمانعن

مكتوبةصالةیحضرهمسلمامرئمامن:یقول:وسلمعلیھهللا

قبلھالماكفارةاالكانتعھاوركوعھاوحشوھاوضوءفیحسن

)مسلمرواه(كلھلدھروكنلككبیرةتؤتمالمالذنوبمن

Artinya: “saya telah mendengar Rasulullah SAW, telah bersabda:
tidaklah seorang muslim yang menghadapi shalat fardu, lalu
menyempurnakan wudhu’nya, khusyu’ dalam melakukan ruku’
sujudnya, kecuali dipastikan shalat jama’ahnya itu menjadi
penebus dosa-dosa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya,
selama itu tidak melakukan dosa-dosa besar dan itu untuk
selamanya”. (HR, Muslim)17

Hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

خمسا:م.صهللارسولقال:قالاعنھرضيھریرةابيوعن

خرجثم,الوضوءحسنضافااذاتوانھوذلك,ضعفاوعشرین

بھلھخطوةاالرفعتیخطالم,االلصالةجھالیخر,مسجدالى

ئكةالمالتزللمصلىذافاخطیئةبھاعنھوخطت,درجة

16 Saleh Al-Fauzan, Op. Cit, h.141
17 Salem Bahreisy, Riadhus Shalihin II, (Bandung: Al-Ma’arif, 1979) Cet II, h. 151
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صلاللھم:قولیاثیحدمالممصالةفيدامماعلیھتصلى

)البخاررواه.(لصالةمانتظرصالةفيوالیزلرحمھاللھمعلیھ

Artinya: “dari Abu Huarairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW
bersabda” Shalat seorang dengan berjama’ah dilipat
gandakan pahalanya sebanyak dua puluh lima kali lipat dari
pahala shalat sendiri yang dikerjakan dirumah atau dipasar.
Hal ini diberikan, jika ia telah berwudhu’ dengan sempurna,
kemudian keluar menuju masjid dengan tulus hanya untuk
shalat. Setiap kali ia melangkah derajatnya dinaikkan dengan
kesalahan (dosa) nya dihapus. Ketika ia melakukan shalat,
malaikat senantiasa memohonkan rahmat untuknya, selama ia
masih tetap berada di Mushallanya dan tidak berhadas,
malaikat itu berdo’a ‘ya Allah Rahmatilah dia, ya Allah
kasihanilah dia, tetaplah ia dihitung tengah melakukan shalat
(mendapat pahala seperti itu) selama ia menunggu”. (HR.
Bukhari)18

Lebih afdhal bagi seseorang untuk melaksanakan shalat berjama’ah di

Masjid dengan jumlah orang yang lebih banyak, karena pahala yang diperoleh

lebih banyak. Hadits riwayat Ahmad Abu daud dan dishahihkan Ibn Hibban:

الرمعوصالتھوحدهصالتھمنازكئجللرمعالرصالةوان

الرمعصالتھمنازكىجلینالرمعصالتھمنازكئالینج

)داودرواه.(تعلىهللالىحبفھواوماكثرجل

Artinya: “Shalat seorang bersama satu orang lainnya lebih baik dari dari

shalatnya sendirian, shalatnya bersama dua orang lebih baik

dari pada shalatnya dengan satu orang dan jama’ah lenih

18 Imam Nawawi, Riyadus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003) Cet II, h.185
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banyak adalah lebih disukai oleh Allah SWT’. (HR. Ahmad Abu

Daud dan di shahihkan Ibn Hibban).19

Hadits riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan:

الوذنامكتومبنباالمعروفقیسوبنعمروقیلعبدهللاوعن

الھوامكثیرةینةالمدینةانهللایارسول:قلانھعنھهللارضي

الصالةعلئحئتسمع:وسلمعلیھهللاصلىهللافقالوالسباع

)حاسنسنادباابوداودرواه.(وحیھال,الفالحعلىحي

Artinya: “Dari Abdullah ada yang memanggilnya dengan Amru Bin Qais
yang terkenal dengan Ibn Ummi Maktum RA, belia adalah seorang
muadzin. Ia berkata, “ wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya dikota
Madinah ini banyak binatang yang membahayakan dan binatang buas,
Rasulullah SAW bersabda; apabila kamu mendengar ‘hayya ‘alasshalah,
hayya a’alalfalah, maka kamu terus menjawabnya (dengan datang ke

masjid). (HR. Abu Daud dengan sanad yang Hasan)

19Ibid, h. 144
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