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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Hari Jum’at adalah hari yang paling utama dari hari-hari yang ada dalam 

sepekan,
1
 karena hari Jum’at adalah sebaik-baiknya hari, sebagaimana dalam 

sebuah yang ditulis oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah RA, bahwa 

Nabi SAW bersabda: 

ِلَقُآدَم َُوفِيِهُأ دِْخَلُاْلَجنَّةََُوفِيِهُأ ْخِرَجُِمْنَهاَُخْيرُ  عَِةُفِيِهُخ  م  ُاْلج  ُيَْوم  ُيَْوٍمَُطلَعَْتَُعلَْيِهُالشَّْمس  َوالَُتَق وم 

عَةُِ م  فِيُيَْوِمُاْلج  إاِلَُّ  السَّاَعةُ 

‘Sebaik-baik hari dimana matahari terbit di hari itu adalah hari Jum’at, 

di hari itu Adam diciptakan, dimasukan ke surga dan di keluarkan dari 

surga dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum’at.’
2
 

 

Salah satu ibadah yang paling agung pada hari Jum’at adalah salat Jum’at.
3
 

Salat Jum’at adalah salat yang berjumlah dua raka‘at yang dilaksanakan pada 

waktu salat zuhur setiap hari Jum‘at.
4
 Salat Jum’at hukumnya fardu ‘ain

5
 bagi 

setiap mukallaf, merdeka, laki-laki, muqim
6
, tidak sakit dan sejenisnya.

7
 

Banyaknya penduduk desa yang merantau ke kota mengakibatkan sebuah 

kota tujuan perantau menjadi semakin padat penduduk, karena mayoritas 

                                                      
1
 Abdullah Abdurrahman (2009). Sharah Hadist Bukhari Muslim (Taisir Al-‘Allam Syarh 

‘Umdatu Al-Ahkam). Terj. Arif Wahyudi, et all. Jakarta: Pustaka Al-Sunnah. Hlm. 345-346. 
2
 Yahya Al-Nawawi (2006). Riyadhush Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin. Kairo: 

Al-Maktab Al-Tsaqafi. Hlm. 406. 
3
 Abdullah Abdurrahman. (2009). Sharah Hadist Bukhari Muslim (Taisir Al-‘Allam 

Sharh ‘Umdatu Al-Ahkam). Hlm. 345-346. 
4
 Imamul Arifin. (2017). Ta’addud Al-Jumu’ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut 

Madhhab Shafi’iyyah. Surabaya: Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 10, Ed. 2. Hlm. 98. 
5
 Abdul Qadir (2007). Al-Salah ‘Ala Al-Madhhab Al-Arba’ah (Panduan lengkap Salat 

Menurut Empat Madhhab). Terj. Ahmad Yaman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hlm. 343-345. 
6
 Muqim adalah orang yang berada didaerah diselenggarakannya salat Jum’at selama 

empat hari atau lebih. Lihat: Zainuddin Al-Malibari. Fiqih Populer terjemahan Fathul Mu’in Jilid 

1 (Fathul Mu’in). Terj. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin. Hlm. 290) 
7
 Yahya Al-Nawawi (TT). Minhajut Talibyn wa ‘Umdatul Muftin. Surabaya: Al-

Haromain. Hlm. 18. 
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penduduk Indonesia beragama Islam dan bermadhhab fiqih Al-Shafi’iy maka hal 

ini menimbulkan masalah fiqih terkait keabsahan salat Jum’at di suatu desa atau 

kota yang padat dengan penduduk pendatang, dimana dalam madhhab Shafi’iy 

salah satu syarat sah dalam pelaksanaan salat Jum’at adalah harus dihadiri oleh 40 

laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau perkotaan 

tempat pelaksanaan salat Jum'at dan tidak pernah meninggalkan tempat tersebut 

kecuali saat bepergian yang diperlukan.
8
  

Peneliti  menemukan kasus di desa Babakan Asem kecamatan Teluknaga 

kabupaten Tangerang Banten Indonesia, beberapa tokoh agama setempat 

mengatakan bahwa salat Jum’at di masjid Riyadhul Jannah desa Babakan Asem 

tidak sah karena diperkirakan jumlah jama’ah salat Jum’at tidak mencapai  40 

orang yang mustawtin, selain itu juga karena di desa Babakan Asem terdapat lebih 

dari satu masjid yang melaksanakan salat Jum’at, maka dari itu tokoh agama 

setempat menganjurkan kepada para jama’ah untuk melakukan salat zuhur setelah 

selesai salat Jum’at.
9
 Namun sebagian tokoh agama yang lain juga mengatakan 

bahwa salat Jum’at di masjid-masjid yang ada sekitar bandara Soekarno Hatta 

tetap sah, sehingga tidak perlu lagi salat zuhur setelah salat Jum’at selesai.
10

 

Pernyataan-pernyataan seperti ini sering peneliti dengar disekitar kantor tempat 

peneliti bekerja yaitu di bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten.  

 

                                                      
8
 Yahya Al-Nawawi. (2015). Al-Majmu’ Sharah Al-Muhadzab Jilid 4. Terj. Misbah. 

Jakarta: Pusataka Azzam. Hlm. 852-853. 

 
9
 Shafei (2020). Wawancara. Tangerang. Jum’at 13 Maret. 

10
 Fahmi (2020). Wawancara. Tangerang. Sabtu 14 Maret. 
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Kehidupan beragama masyarakat Babakan Asem 98% menganut agama 

Islam
11

 dan mayoritas bermadhhab fiqih Shafi’iy,
12

 maka segala tata cara 

beribadah khususnya dalam masalah fiqih kaum muslimin di desa Babakan Asem 

umumnya mengambil pendapat madhhab Shafi’iy. Dengan jumlah penduduk 

mencapai 9.124 jiwa dan terdapat enam masjid jami’ di desa Babakan Asem,
13

 

maka sangat kecil kemungkinannya bahwa salat Jum’at di masjid-masjid Babakan 

Asem tidak dihadiri 40 orang mustawtin, mengingat jumlah penduduk muslimnya 

mencapai sekitar 8.941 jiwa,
14

 dan pada saat peneliti  salat Jum’at di salah satu 

masjid yang berada disekitar bandara Soekarno Hatta lebih tepatnya di masjid 

Riyadhul Jannah Babakan Asem, jumlah jam’aah yang hadir pada saat itu 

mencapai sekitar 480 jama’ah,
15

 dan setelah peneliti  amati para jama’ah yang 

hadir pada saat salat Jum’at banyak yang bertempat tinggal disekitar masjid 

Riyadhul Jannah. Jadi pernyataan bahwa kemungkinan jumlah jama’ah salat 

Jum’at di masjid Riyadhul Jannah tidak mencapai 40 orang yang mustawtin perlu 

diteliti kembali.  

Terkair pernyataan bahwa salat Jum’at di masjid-masjid Babakan Asem 

tidak sah karena terdapat lebih dari satu masjid yang melaksanakan salat Jum’at 

dalam satu desa, pernyataan ini perlu di tinjau ulang, karena sangat sulit jika kaum 

muslimin yang ada di desa Babakan Asem yang jumlahnya mencapai ribuan 

diharuskan salat dalam satu tempat, masalah seperti ini juga pernah dibahas oleh 

                                                      
11

 Diakses pada Selasa, 30 Juni 2020 Pukul 07.25 WIB. 

www.babakanasem.desa.id/profil-desa/.  
12

 Shafei (2020). Wawancara. Tangerang. Jum’at 13 Maret. 
13

 Diakses pada Selasa, 30 Juni 2020 Pukul 07.25 WIB. 

www.babakanasem.desa.id/profil-desa/.  
14

 Jumlah ini diperoleh dari hasil perkalian total penduduk keseluruhan dengan persentase 

jumlah penduduk muslim di desa Babakan Asem, sehingga 9.124x98%= 8.941,52. 
15

 Jumlah ini diperoleh dari estimasi kalkulasi penulis, masjid Riyadhul Jannah terdiri dari 

dua lantai, lantai atas dan bawah terdiri sekitar 15 saf, satu saf terdiri sekitar 16 jama’ah, maka 

15x2x16= 480. 

http://www.babakanasem.desa.id/profil-desa/
http://www.babakanasem.desa.id/profil-desa/
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salah satu ulama besar madhhab Shafi’iy yaitu Imam Al-Nawawi, dan beliau 

memboleh mendirikan lebih dari satu salat Jum’at dalam satu desa atau kota jika 

ada keperluan dan tingkat kesulitan masyarakat.
16

 Maka dari itu perlu diadakan 

penelitian lebih mendalam terkait masalah ini. 

 Sudah masyhur dikalangan Shafi’iyyah bahwa diinternal ulama madhhab 

Shafi’iy sendiri banyak terjadi perbedaan pendapat dalam ijtihad,
17

 walaupun 

mereka sama-sama menggunakan metode-metode yang telah dirumuskan oleh 

Imam Shafi’iy dalam menyimpulkan suatu hukum.  

Bertolak dari banyaknya perbedaan pendapat dalam madhhab Shafi’iy 

tersebut, kemudian ulama Shafi’iyyah generasi setelah nya melakukan tahrir 

madhhab
18

 yaitu Imam Al-Rafi’i dan Imam Al-Nawawi, kedua ‘Ulama 

tersebutlah yang telah menyeleksi ijtihad ulama-ulama Shafi’iyyah yang beraneka 

ragam kemudian akan dipilih pendaat manakah yang sah dinisbahkan pada 

madhhab Shafi’iy, Imam Al-Rafi’i menuangkan hasil tahrir madhhab beliau 

kedalam kitab Al-Muharar dan Al-Fathu Al-'‘Aziz. Sedangkan Imam Al-Nawawi 

menuliskan hasil tahrir madhhab beliau kedalam kitabnya seperti kitab Al-Tahqiq, 

Al-Majmu’ Sharah Al-Muhadhab, Al-Tanqih, Rawdatut Talibyn, Minhaj Al-

Talibyn dan lain-lain. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami jika terjadi 

                                                      
16

 Yahya Al-Nawawi. (2015). Al-Majmu’ Sharah Al-Muhadzab Jilid 4. Hlm. 1006-1007. 
17

 Di dalam kitab Al-Mausuah Al-Fiqiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa kata Ijtihad menurut 

para ahli ilmu ushul fiqih berarti adalah mengerahkan segenap kekuatan yang dilakukan oleh 

seorang ahli fiqih untuk menghasilkan hukum syar’i yang bersifat Zani. Lihat: Ahmad Sarwat 

(2017). Ushul Fiqih Ringkas. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Hlm.67. 
18

 Makna sederhana tahrir madhhab ( ُالُْ َمْذَهبتَْحِرْير  ) adalah menyeleksi ijtihad ulama-ulama 

madhhab agar sah dinisbahkan pada madhhab. Lihat: https://irtaqi.net/2019/09/20/gambaran-

kerja-keras-tahrir-mazhab-1/. Diakses pada Sabtu 08 Agustus 2019. Pukul 18.42 WIB. 

https://irtaqi.net/2019/09/20/gambaran-kerja-keras-tahrir-mazhab-1/
https://irtaqi.net/2019/09/20/gambaran-kerja-keras-tahrir-mazhab-1/
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perbedaan pendapat antara Imam Al-Rafi’i dan Imam Al-Nawawi maka yang 

lebih di dahulukan adalah pendapatnya Imam Al-Nawawi.
19

 

Dapat peneliti katakan bahwa salah satu cara paling cepat untuk 

mengetahui pendapat mu’tammad madhhab Al-Shafi’iy tanpa kita harus 

melakukan pengumpulan dan penyeleksian pendapat-pendapat ‘Ulama 

Shafi’iyyah secara mandiri adalah dengan cara langsung merujuk kitab-kitab 

karya Imam Al-Nawawi yang merupakan hasil kerja tahrir madhhab. 

Sepengetahuan peneliti pembahasan terkait mustawtin, terdapatnya lebih 

dari satu tempat yang melaksanakan salat Jum’at dalam satu desa dan I’adah salat 

zuhur setelah salat Jum’at sudah banyak ditulis oleh para ulama khususnya ulama 

madhhab Shafi’iy, pembahasan tersebut bisa ditemukan di dalam kitab Al-Majmu’ 

Sharah Al-Muhadhab dan Raudatut Talibyn karya Imam Al-Nawawi, Fatul Al-

Mu‘in karya Shaikh Zainuddin Al-Malibari, I’anatut Talibyn karya Shaikh Abu 

Bakar Al-Shata dan lain-lain. Namun pembahasannya tidak berdiri sediri sebagai 

pembahasan pokok, melainkan menjadi bagian kecil dari sub pokok yang terdapat 

di dalam pembahasan syarat sah salat Jum’at, namun pada Penelitian ini hal ini 

menjadi pembahasan utama. 

 

                                                      
19

فالذيُأطبقُعليهُالمحققونُأنُالمعتمدُفيُالمذهبُماُاتفقاُعليه،ُفإنُاختلفاُولمُيوجدُلهماُمرجح،ُأوُوجدُولكنُ 

 علىُالسواءُفالمعتمدُماُقالهُالنووي،ُوإنُوجدُألحدهماُدونُاآلخرُفالمعتمدُذوُالترجيح

“Para ulama menyepakati bahwa pendapat yang bisa dijadikan pegangan (dalam mazhab  Shafi'i),  

ialah  pendapat yang disepakati keduanya (al-Nawawi dan al-Rafi’i). Namun, apabila keduanya 

berbeda pendapat, dan tidak diketahui pendapat yang rajih dari keduanya, atau dapat diketahui, 

tetapi cukup berimbang, maka pendapat al-Nawawi-lah yang lebih kuat.  jika  ditemukan  pendapat  

yang  rajah dari  keduanya,  maka pendapat itulah yang dijadikan pegangan.” Lihat: Aliy Jum’ah 

(TT). Al-Madkhalal Ila Dirasah Al-Madhhab Al-FiqhiyahSahih Muslim. https://app.turath.io/. 

Hlm. 49. 

https://app.turath.io/
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Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian seputar I’adah salat zuhur setelah salat Jum’at pada 

masyarakat Babakan Asem perspektif Imam Al-Nawawi (Studi kasus di Desa 

Babakan Asem, kecamatan Teluknaga, kabupaten Tangerang, Banten).  

B. Pembatasan Masalah Penelitian 

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diadakannya I’adah salah 

zuhur setelah salat Jum’at pada masyarakat desa Babakan Asem, namun diantara 

beberapa faktor yang melatarbelakangi diadakannya I’adah salah zuhur setelah 

salat Jum’at pada masyarakat desa Babakan Asem, faktor yang perlu dikaji dan 

diteliti lagi menurut peneliti  adalah berkaitan dengan kriteria jama’ah mustawtin 

pada pada masyarakat desa Babakan Asem dan terkait adanya lebih dari satu 

masjid yang mengadakan salat Jum’at dalam satu baldah Babakan Asem. Agar 

tidak menimbulkan banyak pertanyaan yang pada akhirnya akan memperluas 

masalah serta memperlebar pembahasan penelitian ini, maka peneliti  akan 

membatasi masalah dalam penelitian ini dengan hanya membahas tentang kriteria 

dan jumlah minimal jama’ah salat Jum’at, serta terkait adanya lebih dari satu 

masjid yang mengadakan salat Jum’at dalam satu baldah, kemudian terkait 

pelaksanaan I’adah salat zuhur setelah salatJum’at, dan agar lebih spesifik lagi 

maka peneliti  akan membahas masalah-masalah tersebut berdasarkan perspektif 

salah satu ulama besar madhab Shafi’iy yang diakui keilmuannya oleh ulama-

ulama Shafi’iyyah lainnya yaitu Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al-Nawawi 

atau biasa dikenal sebagai Imam Al-Nawawi. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Nawawi terkait kriteria dan jumlah 

minimal jama’ah salat Jum’at? 

2. Bagaimana pendapat Imam Al-Nawawi terkait masalah adanya lebih dari 

satu masjid yang mengadakan salat Jum’at dalam satu baldah? 

3. Bagaimana pelaksanaan i’adah salat zuhur setelah salat Jum’at di masjid-

masjid Babakan Asem jika ditinjau dalam perspektif Imam Al-Nawawi? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Nawawi terkait kriteria dan jumlah 

minimal jamaah salat Jum’at. 

2. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Nawawi terkait masalah adanya lebih 

dari satu masjid yang mengadakan salat Jum’at dalam satu baldah. 

3. Menganalisis pelaksanaan i’adah salat zuhur setelah salat Jum’at di masjid-

masjid Babakan Asem dalam perspektif Imam Al-Nawawi. 

E. Kegunaan Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian tentang I’adah salat dhuhur setelah salat 

Jum’at perspektif Imam An-Nawawi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari hasil penelitian yang 

peneliti harapkan adalah: 
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1. Secara Teoritis : 

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan kaum muslimin ditengah-tengah maraknya kontroversi masalah 

I’adah salat zuhur setelah salat Jum’at dikalangan Shafi’iyyah khususnya. Telebih 

terkait masalah kriteria dan jumlah minimal jamaah salat Jum’at serta terkait 

masalah adanya lebih dari satu masjid yang mengadakan salat Jum’at dalam satu 

baldah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan 

bagi ilmu Shari’ah terutama mengenai pelaksanaan salat zuhur berjama’ah setelah 

salat Jum’at dalam madhhab Shafi’iy perspektif Imam An-Nawawi. 

2. Secara Praktis : 

a. Bagi Peneliti 

Hasil pembahasan penelitian ini dapat dijadikan penambahan wawasan 

pola pikir dan bermanfaat sebagai arahan maupun acuan serta bahan pertimbangan 

bagi peneliti yang akan datang dalam menyusun rancangan penelitian yang lebih 

baik lagi, relevan serta sebagai salah satu pemenuhan tahap akhir dari persyaratan 

menyelesaikan tugas akhir. 

b. Bagi Masyarakat 

Secara praktis diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi 

umat Islam, khususnya untuk masyarakat desa Babakan Asem yang menjalankan 

tradisi I’adah salat zuhur setelah salat Jum’at secara turun temurun. 

c. Bagi Peneliti Lain 
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Bagi peneliti yang yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian 

dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang hukum I’adah salat dzuhur 

setelah salat Jum’at perspektif Imam Al-Nawawi. 

d. Bagi Perpustakaan STAI Al Hidayah Bogor 

Sebagai bahan koleksi dan referensi agar dapat digunakan sebagai sumber 

belajar atau bacaan bagi mahasiswa lain. 

 

F. Penelitian yang Terdahulu yang Relevan 

Berikut ini hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian 

ini yaitu: 

 

1. Penelitian  yang di tulis oleh Putra Irwansyah, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tulis pada tahun 2013, penelitian  

ini membahas tentang “Pelaksanaan Salat Zuhur Berjama’ah setelah Salat 

Jum’at menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pesantren Darussalam, Desa 

Kabun, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu)”. Jika dilihat dari segi temuan 

masalah ditempat penelitian, Penelitian  Putra Irwansyah ini berbeda 

dengan Penelitian  peneliti , dimana pada penelitian  Putra Irwansyah 

ditemukan masalah bahwa jama’ah salat Jum’at di pesantren Darussalam 

sebagian besar adalah santri yang sedang menimba ilmu di pesantren 

tersebut, dimana santri tersebut sebagian besar bukan penduduk asli 

sekitar, sedangkan masalah yang peneliti  temukan adalah bahwa salat 

Jum’at dimasjid-masjid desa Babakan Asem dihadiri oleh ratusan jama’ah 
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penduduk setempat, namun para pendahulu tokoh agama desa Babakan 

Asem memandang bahwa salat Jum’at di masjid-masjid desa Babakan 

Asem jumlah jama’ahnya kurang dari 40 orang mustawtin. Kemudian dari 

temuan masalah tersebut Putra Irwansyah meninjaunya dari segi hukum 

Islam secara umum bukan berdasarkan madhhab Shafi’iy ataupun 

perspektif Imam Al-Nawawi. Sedangkan temuan masalah yang peneliti 

temukan akan di bawah berdasarkan sudut pandang Imam Al-Nawawi.  

2. Tesis yang ditulis oleh Imamul Arifin, Mahasiswa Politeknik Elektronika 

Negeri Surabaya yang ditulis pada tahun 2017, tesis ini membahas tentang 

“Ta’addud Al-Jumu’ah pada masyarakat Mlajah menurut madhhab 

Shafi’iyyah”. Tesis ini hanya fokus pada satu sudut pandang masalah yaitu 

mengenai kasus ta’addud al-Jumu’ah (adanya lebih dari satu masjid yang 

mengadakan salat Jum’at dalam satu desa), sedagkan Penelitian yang 

peneliti susun ini tidak hanya fokus pada satu sudut pandang masalah 

ta’addud al-Jumu’ah melainkan ada masalah lain yang terjadi, yaitu 

masalah perkiraan jamaah yang hadir bukan mustawtin. Dan jika di tinjau 

dari segi peninjauan hukum, Tesis Imamul Arifin meninjaunya dari sudut 

pandang madhhab Syafi’iy secara umum, sedangkan Penelitian ini peneliti 

menguraikannya berdasarkan perspektif Imam Al-Nawawi.  

3. Penelitian  yang ditulis oleh Rahmat Fajri Rao, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang ditulis pada tahun 2017, dengan 

judul “Hukum pelaksanaan salat Jum’at yang kurang dari 40 orang 

didaerah perbatasan Aceh menurut Madhhab Shafi’iy, Studi Kasus  di desa 

Suak Jampak, kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh”. Penelitian  
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ini meneliti tentang sebuah kasus yang terjadi di daerah perbatasan Aceh, 

dimana salat Jum’at di daerah tersebut hanya dihadiri oleh sekitar 20 

sampai 30 orang saja, kemudian Rahmat Fajri Rao meninjaunya dari segi 

madhhab Shafi’iy. Berbeda dengan penelitian  yang peneliti  susun, 

dimana kasus yang terjadi di lokasi penelitian peneliti  adalah bahwa 

jumlah jama’ah salat Jum’at sangat banyak bahkan mencapai 400 jama’ah 

lebih, hanya saja diperkirakan jama’ahnya bukan mustawtin dan menurut 

peneliti  terkait mustawtin di Babakan Asem perlu di teliti lebih dalam 

lagi, kemudian peneliti  akan meninjaunya dari perspektif Imam Al-

Nawawi. 

 

G. Sumber Primer dan Sekunder 

1. Data Primer 

Data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah keterangan-

keterangan yang didapat dari hasil wawancara secara eksklusif antara peneliti 

dengan tokoh agama maupun masyarakat desa Babakan Asem dan  juga kitab-

kitab Imam Al-Nawawi seperti kitab Al-Majmu’ Sharah Al-Muhadhab dan 

Rawdatut Talibyn karya Imam Al-Nawawi. 

2. Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa kitab ulama Shafi’iyyah 

dan karya tulisan beberapa asatidh di Indonesia, serta jurnal-jurnal dari internet 

yang berhubungan dengan salat Jum’at madhhab Shafi’iy. 

H. Sistematika Penelitian 
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Untuk memudahkan peneliti an penelitian ini sehingga sistematis dalam 

materi pembahasannya, maka sistematika peneliti annya terbagi menjadi empat 

bab. Pada BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah Penelitian, 

Pembatasan Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Terdahulu yang Relevan, Sumber Data 

Primer dan Sekunder dan Sistematika Peneliti an. 

Lalu pada BAB II berisi mengenai Tinjauan Teoritis yang berkaitan 

dengan Pengertian I’adah Salat Zuhur, Tinjauan Teoritis Tentang Fiqih Salat 

Jum’at Madhhab Shafi’iy, Perspektif Imam Al-Nawawi. 

Adapun peneliti an pada BAB III Temuan dan Pembahasan Penelitian 

terdiri Profil Desa Babakan Asem, Analisa Terhadap Jumlah Jama’ah Salat Jum’at 

di Masjid-masjid Babakan Asem, Analisa Terhadap Adanya Lebih dari Satu 

Masjid yang Mengadakan Salat Jum’at di Desa Babakan Asem, I’adah Salat 

Zuhur setelah Salat Jum’at pada Masyarakat Babakan Asem. 

Pada BAB IV Penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian atas 

rumusan masalah penelitian dan saran bagi tokoh agama setempat dan bagi 

Masyarakat desa Babakan Asem. Setelah itu dilengkapi dengan Daftar Pustaka 

dan Lampiran-lampiran pada susunan akhir penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian I’adah Salat Zuhur 

Dalam kamus Al-Munawwir, I’adah (أعاد) artinya mengulangi.
20

 

Sedangkan makna salat menurut syariat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan 

yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan disertai niat.
21

 

Sebagaimana juga yang telah didefinisikan oleh Imam Al-Rafi’i: 

فتَتَحةٌُبالتكبير،ُمختتمةٌُبالتسليمُبشَُ:ُكماُقالُالرافعيُ-وشرعاُ رائَطُمخصوصةٍُأقواٌلُوأفعالُم  . 

“(Salat menurut hukum) shara’ seperti ucapan imam Al-Rafi’i: segala 

ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan 

diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.”
ُ22  

Salat disebut sah bila memenuhi Syarat Wajib, Syarat Sah dan Rukun 

Shalat. 

a. Syarat wajib shalat ada tiga: 

1) Islam 

2) Baligh 

3) berakal  

Semua syarat ini adalah batasan taklif (pembebanan hukum).
23

 

 

b. Syarat sah mengerjakan shalat ada delapan:  

                                                      
20

 Al-Munawwir, Ahmad Warso (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia 

Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif. Hlm. 987. 
21

 Abdullah Abdurrahman (2009). Sharah Hadist Bukhari Muslim (Taisir Al-‘Allam 

Syarh ‘Umdatu Al-Ahkam). Hlm. 121. 
22

 Al-Gazi, Muhammad Qasim (1095). Fatu Al-Qarib Al-Mujib Fi Sharhi Al-Fadhi Al-

Taqrib. Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyyah. Hlm. 32. 
23

 Abu Shuja’. (2008). Matn Al-Ghaiyyah Wa Al-Taqrib. Kairo, Mesir: Darul Atsar. Hlm. 

19. 
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1) Suci dari dua hadats (besar dan kecil) 

2) Pakaian, badan dan tempat harus suci dari najis 

3) Menutup aurat 

4) Menghadap kiblat 

5) Telah masuk waktu shalat 

6) Memahami hukum mengerjakan shalat 

7) Tidak meyakini syarat wajib shalat sebagai Sunnah 

8) Menjauhi hal-hal yang membatalkan shalat.
24

 

c. Rukun Shalat ada tujuh belas: 

1) Niat 

2) Takbiratul ihram 

3) Berdiri bila mampu dalam shalat fardhu 

4) Membaca Al-Fatihah 

5) Rukuk 

6) Tumakninah ketika rukuk 

7) I’tidal 

8) Tuma’ninah ketika I’tidal 

9) Sujud dua kali 

10) Tuma’ninah ketika sujud 

11) Duduk diantara dua sujud 

12) Tuma’ninah ketika duduk di antara dua sujud 

13) Tasyahud akhir 

14) Duduk ketika tasyahud akhir 

                                                      
24

 Salim Al-Hadrami. (2016). Matan Safinatun Najah. Solo: Qowan. Hlm. 26. 
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15) Membaca shalat nabi 

16) Salam 

17) Tertib dalam mengerjakan semua rukun.
25

 

Salat sudah ditentukan waktunya, sebagaimana yang termaktub dalam 

Alquran Surat Al-Nisa ayat 103: 

ق ع ْودًاُ َُقِيَاًُماُوَّ واُّٰللاه ٰلوةَُفَاُذْك ر  ن ْوبِك مُْفَِاُذَاُقََضْيت م ُالصَّ َعٰلىُج  ُُوَّ فَِاُذَاُاْطَمأْنَْنت ْمُفَاَُُۚ 

ٰلوةَُ واُالصَّ ُُقِْيم  ْوق ْوتًاُۚ  ْؤِمنِْيَنُِكٰتبًاُمَّ ٰلوةََُكاُنَْتَُعلَىُاْلم  ُالصَّ اِنَّ  

“Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.”
26

 

Adapun watu salat zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir, 

sebagaimana hadist dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata bahwa Rasulullah 

SAW bersabda: 

، ِرُالعَْصر  ِلَُكط وِلِه،ُماُلَْمُيَْحض  ج  ُالرَّ ُوكاَنُِظلُّ ُالظُّْهِرُإذاُزالَِتُالشَّْمس   وْقت 

“Waktu zuhur dimulai saat matahari tergelincir ke barat (waktu zawal) 

hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya dan selama belum 

masuk waktu ‘Ashar,”
27

 

 

 

 

Jika kita membaca kitab-kitab para ulama Shafi’iyyah seperti kitab I’anaut 

Talibin karya Shaikh Abu Bakr Al-Sata, kitab Al-Majmu Sharah Al-Muhadhab 

karya Imam Al-Nawawi, kemudian kitab Fatul Mu’in karya Syaikh Zainuddin Al-

Malibari, dan kitab-kitab ulama Shafi’iyyah lainnya, maka kita dapat menarik 

                                                      
25

 Salim Al-Hadrami. (2016). Matan Safinatun Najah. Hlm. 28. 
26

 Al-Quran dan Terjemahnya. Depok: CV.Rabita. Hlm. 95. 
27

 Muslim (TT). Sahih Muslim Jilid 1. https://app.turath.io/. Hlm. 427.  

https://app.turath.io/
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kesimpulan bahwa maksud dari I’adah salat zuhur setelah salat Jum’at adalah 

suatu tindakan mengulangi salat zuhur setelah salat Jum’at disebabkan salat 

Jum’at yang dikerjakan tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat atau 

rukun salat Jum’at.  

B. Tinjauan Teoritis Tentang Fiqih Salat Jum’at Madhhab Shafi’iy 

Mengerjakan salat Jum’at hukumnya fardu ‘ain, jika telah memenuhi 

syarat-syaratnya,
28

 karena dalil yang menunjukan akan kewajiban salat Jum’at 

sangatlah banyak baik dari Alquran, Al-Hadist maupun Ijma’ para ulama, Imam 

Al-Nawawi mengatakan: 

ُ َُعْينٍُاْعلَْمُأنَّ عَِةُفَْرض  م  َصالةَُالج   

“Ketahuilah bahwa salat Jum’at hukumnya fardu ‘ain.”
29

 

Kewajiban salat Jum’at tertulis dalam Alquran surat Al-Jumu’ah ayat 

kesembilan: 

عَِةُفَا م  ٰلوةُِِمْنُيَّْوِمُاْلج  اُاِذَاُن ْوِدَيُِللصَّ اَُيَُّهاُالَِّذْيَنُٰاَمن ْوٰۤ واُاْلبَْيعَُُٰيٰۤ َُِوذَر  ُُْسعَْواُاِٰلىُِذْكِرُّٰللاه ٰذُِلك ْمُُۚ 

ْونَُ  َخْيٌرُلَّـك ْمُاِْنُك ْنت ْمُتَْعلَم 

 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan 

salat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahuinya.”
30

 

 

Dalam Al-Sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam 

Abu Dawud berikut: 

                                                      
28

 Zainuddin Al-Malibari (2014). Fathul Mu’in (Fiqih Populer terjemahan Fathul Mu’in 

Jilid 1). Terj. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin. Hlm. 289. 
29

 Yahya Al-Nawawi (TT). Rawdatut Talibyn Jilid 2. https://app.turath.io/. Hlm. 3. 
30

 Al-Quran Terjemah dan Azbabun Nuzul. Surakarta: Pustaka Al-Hanan. Hlm. 554. 

https://app.turath.io/
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ُِ َعلىُقَْلبِهُِ:ُقالَُملسو هيلع هللا ىلصَُرس وَلُّٰللاَّ  ُ نًاُِبها،َُطبََعُّٰللاَّ َمعٍُتَهاو  َمنُتََرَكُثاَلَثُج   

“Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang meniggalkan tiga kali 

Jum’at dengan sengaja mengabaikan, maka Allah akan menutup mata 

hatinya.”
31

  

 

Ibnu Al-Mundzir juga menukil Ijma' kaum muslimin atas wajibnya salat 

Jum'at dalam kitab Al-Ijma’ dan kitab Al-Ishraf.
32

 Allah SWT mengancam melalui 

lisan Rasul-Nya terhadap orang-orang yang meninggalkan salat Jum’at tanpa ada 

alasan yang dibenarkan dalam syariat, sebagaimana dalam sebuah hadist Imam 

Muslim: dari jalur ‘Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhum:  

َعلَْيِهَُوَسلََّمُ –  َسِمعَاَُرس ْوَلُهللاُِ–َصلَّىُهللاُ 

َُعلَىُأَْعَواِدُِمْنبَِرِهُ  ُأْقَواٌمَُعْنَُودْعُِ:ُيَق ْول  ُلَيَْنتَِهيَنَّ َعلَىُق ل وبِِهْمُث مَّ ُهللاُ  عَاِتُأَوُلَيَْختَِمنَّ م  ِهم ُالج 

ُِمَنُالغَافِِلينَُ ْسِلمٌُ.ُلَيَك ونَنَّ م  َرَواهُ    

 

 

“Disebutkan bahwa keduanya (‘Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah) 

pernah mendengar Rasulullah Sallalahu Alaihi wa Sallam bersabda 

diatas mimbarnya: Hendaknya orang-orang itu berhenti meninggalkan 

salat Jum’at, atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka 

termasuk orang-orang yang lalai.”
33

 

 

Salat Jum’at jumlahnya dua raka’at, hal ini sebagaimana yang dijelaskan 

dalam hadist dengan sanad hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-

Nasa’i dan Ibnu Majah dari jalur Umar bin Al-Khathab, ia berkata “Salat Jum’at 

jumlahnya dua raka’at, sempurna tanpa dikurangi menurut lisan Nabi kalian 

semua, Muhammad SAW.”
34

 

                                                      
31

 Abu Dawud (TT). Sunan Abu Dawud Jilid 1. https://app.turath.io/. Hlm. 277. 
32

 Yahya Al-Nawawi. (2015). Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab Jilid 4. Terj. Misbah. 

Jakarta: Pusataka Azzam. Hlm. 816 
33

 Al-Asqalani, Ibnu Hajar (2002). Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam. Jakarta: Dar 

Kutub Al-Islamiyyah. Hlm. 108. 
34

 Abdul Qadir (2007). Al-Sholah ‘Ala Al-Madhhab Al-Arba’ah (Panduan lengkap Shalat 

Menurut Empat Madhhab). Hlm. 343-345. 

https://app.turath.io/
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1. Orang yang Wajib Salat Jum’at. 

Orang yang wajib melaksanakan salat Jum’at menurut imam An-Nawawi 

adalah: 

a. Al-Taklif (mendapatkan perintah), maka anak kecil dan orang gila tidak 

wajib Jum’at.
 35 

Tetapi jika ada anak laki-laki yang sudah tamyiz (remaja 

dan belum baligh) dan musafir yang melaksanakan salat Jum’at, maka 

salat Jum’at mereka dihukumi sah, tapi mereka tidak masuk kedalam 

hitungan jumlah minimal 40 orang yang dapat mengesahkan salat Jum’at 

yang telah ditetapkan dalam madhhab Shafi’iy,
36

 adapun orang gila 

mereka tidak wajib salat Jum’at. 

b. Al-Hurriah (merdeka), maka seorang budak peliharaan, atau budak yang 

berada di bawah pengawasan, atau budak yang terikat perjanjian, maka ini 

tidak waib Jum’at.
37

 Namun jika seorang budak melaksanakan salat 

Jum’at, maka salat Jum’at mereka dihukumi sah, tapi mereka tidak masuk 

kedalam hitungan jumlah minimal 40 orang yang dapat mengesahkan salat 

Jum’at yang telah ditetapkan dalam madhhab Shafi’iy.
38

 

c. Laki-laki, maka tidak wajib Jum’at bagi wanita.
39

 Namun jika seorang 

wanita menghadiri salat Jum’at maka salat Jum’atnya dihukumi sah, Ibnu 

Mundhir dalam kitabnya mengatakan: 

 وأجمعواُعلىُأنّهنُإنُحضرنُاإلمامُفصلينُمعهُأنُذلكُي جزئُعنهن

                                                      
35

 Yahya Al-Nawawi (2007). Rawdatut Talibyn Jilid 1. Terj. Mas Rida, Muhyiddin. et all. 

Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm. 804. 
36

 Muhammad Nawawi (2018). Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja Jilid 3. 

Salatiga: Pondok Pesantran Al-Yaasin. Hlm. 40. 
37

 Yahya Al-Nawawi (2007). Rawdatut Talibyn Jilid 1. Hlm. 804. 
38

 Muhammad Nawawi (2018). Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja Jilid 3. 

Salatiga: Pondok Pesantran Al-Yaasin. Hlm. 40. 
39

 Yahya Al-Nawawi (2007). Rawdatut Talibyn Jilid 1. Hlm. 804. 



 

 

23 

 

“wanita yang menghadiri salat Jum’at bersama imam, kemdian dia salat 

bersama imam, maka itu sudah sah baginya.”
40

 

 

d. Al-Iqaamah (muqim)
41

, maka tidak wajib bagi orang yang musafir, tapi 

hanya disunnahkan. Sedangkan bagi hamba sahaya atau anak kecil, jika 

memungkinkan sebaiknya melaksanakan salat Jum’at.
42

 Dan jika seorang 

musafir melaksanakan salat Jumat maka salat Jumatnya dihukumi sah tapi 

tidak masuk kedalam hitungan jumlah minimal 40 orang yang dapat 

mengesahkan salat Jum’at yang telah ditetapkan dalam madhhab 

Shafi’iy.
43

 Kemudian jika diantara jama’ah salat Jum’at ada orang muqim 

yang tidak bertempat tinggal didaerah sekitar dilaksanakannya salat 

Jum’at, maka dalam hal ini ada dua pendapat dan menurut Imam Al-

Nawawi pendapat yang kuat mereka tidak termasuk kedalam hitungan 

jumlah minimal 40 orang yang dapat mengesahkan salat Jum’at yang telah 

ditetapkan dalam madhhab Shafi’iy.
44

 

e. Sehat, adapun jika sakit maka tidak wajib Jum’at.
45

  

 

2. Orang yang Tidak Wajib Salat Jum’at 

Menurut Imam Al-Nawawi orang-orang yang tidak diwajibkan 

melaksanakan salat Jum‘at adalah: 

a. Budak 
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b. Wanita 

c. Anak-anak 

d. Orang sakit 
46

  

Dalil dari ketentuan diatas adalah sebuah hadist riwayat Abu Dawud: 

ُِقَالَُ َُرس وَلُّٰللَاَّ ْسِلٍمُفِيَُجَماَعٍةُ:َُوَعْنَُطاِرِقُْبِنُِشَهاٍبُأَنَّ ُم  َُواِجٌبَُعلَىُك ّلِ َحقٌّ عَةُ  م  اْلج 

ُأَْربَعَةًُ ٌُ,َُمْمل وكٌُُ:َُإاِلَّ دََُوَمِريٌضُرَُ,َُوَصِبيٌُّ,َُواِْمَرأَة أَب وُدَاو  لَْمُيَْسَمْعَُطاِرٌقُِمَنُ:َُوقَالَُ,َُواهُ 

وَسى اَْلَحاِكم ُِمْنُِرَوايَِةَُطاِرٍقُاَْلَمذْك وِرَُعْنُأَبِيُم   اَلنَّبِّيَُِأَْخَرَجهُ 

“Dari Thariq bin Shihab disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda: 

Salat Jum’at itu hak yang wajib bagi setiap muslim yang dilaksanakan 

dengan berjama’ah, kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak 

kecil, dan orang yang sakit. Dia berkata: Thoriq tidak mendengarnya 

dari Nabi SAW. Hadist ini juga dikeluarkan oleh Hakim dari Riwayat 

Thariq dari Abu Musa.”
47

  

Abu Thayyib Muhammad Shams Al-Haq Al-Adhim berkata ketika beliau 

mengomentari hadist diatas: 

َُعلَْيِهَُمَشقَّةًُ إِذَاَُكاَنُاْلح ض وِرُيَْجِلب  عَةُ  م  َُعلَْيِهُاْلج  ُاْلَمِريَضُاَلُتَِجب   فِيِهُأَنَّ

“Dalam hadits ini menjelaskan bahwa orang yang sakit tidak wajib 

atasnya shalat Jumat apabila kehadirannya dapat menimbulkan 

masyaqqah (kondisi amat sulit atau memberatkan).”
48

 

 

e. Khuntsa mushkil.
49
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Salat Jum'at tidak wajib bagi khuntsa mushkil karena kewajiban untuknya 

diragukan, sebagaimana yang menyatakan demikian Al Qadhi Abu Futuh, 

Al-Baghawi.
 50

  

3. Sunnah Haiat dalam Shalat Jum’at 

  Sunnah Haiat adalah istilah yang digunakan dalam madzhab 

Syafi’i yang berarti Sunnah yang sangat dianjurkan, adapun Sunnah Haiat 

dalam salat Jum’at ada empat, yaitu: 

a. Mandi dan membersihkan badan. 

Sebagaimana dalam sebuah hadist berikut: 

ُهللاُِ جاِلُوالنِّساِءُفَْليَْغتَِسْل،ُوَمنُلَْمُيَأْتِهاُفَلَْيَسَُعلَْيِهُغ ْسٌلُ»:ُملسو هيلع هللا ىلصقاَلَُرس ول  عَةَُِمَنُالّرِ م  َمنُأتىُالج 

جاِلُوالنِّساءُِِمَنُال ّرِ » 

“Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa dari laki-laki dan perempuan 

yang menghendaki Jum’at, maka mandilah. Barangsiapa yang tidak 

berniat menghadiri Jum’at, maka tidak ada anjuran mandi baginya”
 51

 

b. Memakai pakaian putih. 

Sebagamana dalam sebuah hadist berikut: 

   اِْلبَس ْواُِمْنُثِيَابِك ْمُاَْلبَيَاَضُفَإِنََّهاُِمْنَُخْيِرُثِيَابِك مُْ  

“Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Karena 

sesungguhnya pakaian putih termasuk pakaian terbaik bagi kalian.” 
52

 

c. Memotong kuku 

Sebagaimana dalam sebuah hadist berikut: 

 .كانُيقلمُأظافرهُويقصُشاربهُيومُالجمعة
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“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terbiasa memotong kuku dan kumis 

beliau pada hari Jumat”
 53

 

d. Memakai wangi-wangian.
54

 

Sebagaimana dalam sebuah hadist berikut: 

عَِةُ م  ُيَْوِمُاْلج  يِبَُماُقَدََرَُعلَْيهُِغ ْسل  ُِمَنُالّطِ ْحتَِلٍم،َُوِسَواٌك،َُويََمسُّ ُم  َعلَىُك ّلِ  

“Mandi hari Jum’at itu wajib atas setiap orang yang telah baligh, 

bersiwak, dan memakai minyak wangi sesuai dengan kemampuannya.”
 55 

 

 

 

 

4. Syarat sah dilaksanakannya Salat Jum’at 

Sebelum peneliti membahas tentang syarat dan rukun salat Jum’at, maka 

peneliti akan kutipkan terlebih dahulu perkataan ulama Shafi’iyyah mengenai 

definisi dari syarat dan rukun, menurut Imam Muhammad bin Qasim Al-Gazi 

syarat dan rukun adalah: 

وخرجُبهذاُالقيدُالركن،ُفإنهُجزءُمنُالصالة.ُالصالةُعليهُوليسُجزأُمنهاماُتتوقفُصحةُ   

“(syarat adalah) hal-hal yang menjadi penentu keabsahan salat, namun 

bukan bagian dari shalat. Berbeda dengan rukun yang merupakan 

bagian shalat”.
ُ56
 

Syarat sah dilaksanakannya salah jumat menurut Imam Al-Nawawi adalah 

sebagai berikut: 
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a. Dilaksanakan di wilayah pemukiman, yaitu di kawasan bangunan-

bangunan yang di tempati oleh jama’ah Jum’at, baik di kota, di desa, 

maupun di tanah lapang yang di jadikan tempat pemukiman.
57

 Salat Jum'at 

tidak disyaratkan dilaksanakan di masjid boleh dilaksanakan di tempat 

terbuka dan luas dengan syarat berlokasi di perkampungan atau 

perkotaan.
58

  

b. Salat Jum’at tidak sah kecuali dilakukan oleh 40 lelaki baligh, berakal, 

merdeka dan tinggal diperkampungan atau perkotaan tempat pelaksanaan 

salat Jum'at dan tidak pernah meninggalkan tempat tersebut kecuali saat 

bepergian yang diperlukan.
59

  

c. Keseluruhan salat Jum‘at dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu 

Zuhur.
60

 Sebagaimana dalam sebuah hadist riwayat Al-Bukhari berikut: 

ُ ُالنَّبِيَّ ُالشَّْمسُ ملسو هيلع هللا ىلصُأنَّ عَةَُِحيَنُتَِميل  م  كاَنُي َصلِّيُالج   

“Sesungguhnya Nabi SAW melakukan shalat Jumat saat matahari 

condong ke barat (waktu zhuhur)”.
ُ61
 

 

d. Salat Jum'at tidak sah hingga didahului oleh dua khutbah.
62

 Ibnu Umar 

meriwayatkan, ia bercerita:  

“Rasulullah SAW khutbah dua kali pada hari Jum'at, beliau duduk di 

antara keduanya.”
 63

 

 

e. Tidak ada salat Jum'at lain yang mendahului pelaksanaannya di suatu 

baldah, atau menyamai waktunya.
64
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f. Dilakukan dengan berjama‘ah.
65

 

5. Rukun salat Jum’at 

Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah karena ia bagian 

darinya.
66

 Adapun rukun salat Jum’at menurut madhhab Shafi’iy adalah: 

a. Ada dua khutbah yang dilaksanakan dengan berdiri. Sebagaimana 

yang telah disebutkan oleh Imam Al-Nawawi: 

الَِّذيُتَْنعَقُِ ُِمْنَُشْرِطَهاُاْلعَدَدُ  عَِةَُوأَنَّ م  ِةُاْلج  ْطبَتَْيِنَُشْرٌطُِلِصحَّ ُتَقَدَُّمُخ  َُمذَْهبَنَاُأَنَّ عَةأَنَّ م  بِِهُاْلج  دُ   

 

“Menurut madhab kami (Shafi’iy) pendahuluan dua khutbah merupakan 

syarat sah salat Jum'at.”
 67

  

 

 Sebagaiman dalam sebuah hadist berikut: 

َعلَْيهُِ وسلمُيخطبُيومُالجمعةُخطبتينُيجلسُبينهما  ُ َُِصلّىُّٰللاَّ ُّٰللاَّ  اْبِنُع َمَرُقاَلُكاَنَُرس ول 

“Ibnu ‘Umar berkata bahwasanya beliau SAW berkhutbah pada hari 

Jum’at dengan dua kali khutbah dan duduk diantara keduanya.”
 68 

b. Duduk diantara dua khutbah. Sebagaimana hadist diatas pada point a, dan 

juga Imam Al-Nawawi berkata: 

ُبَيُْ ل وس  ْطبَتَْيِنُاْلِقيَام ُفِيِهَماَُمَعُاْلق دَْرةَُِواْلج  ِةُاْلخ  ُي ْشتََرط ُِلِصحَّ َُواأْلَْصَحاب  َماُقَاَلُالشَّافِِعيُّ نَه 

اْلق دَْرةَُِمَعُ  

“Menurut Shafi’iy dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, untuk sahnya 

dua khutbah disyratkan dilakukan dengan berdiri bila mampu dan duduk 

di antara dua khutbah bila mampu.”
 69
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c. Salat dua raka’at dengan berjama’ah. Ketika membahas terkait rukun-

rukun salat Jum’at Al-Qadhi Abu Shuja’mengatakan bahwa salah satu 

rukun salat Jum’at adalah dilaksakan secara berjama’ah: 

 وأنُتصلَّىُركعتينُفيُجماعة

“Salat dua raka’at dengan berjama’ah.”
 70 

C. Perspektif Imam Al-Nawawi. 

1. Pengertian Perspektif 

Kata perspektif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Inddonesia) 

mempunyai dua makna, makna pertama perspektif adalah cara melukiskan sesuatu 

benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata 

dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Makna kedua perspektif 

adalah sudut pandang atau pandangan.
71

 Maka perspektif yang peneliti maksud 

masuk kedalam kategori makna kedua yaitu sudut pandang atau pandangan.  

 

 

2. Biografi Singkat Imam Al-Nawawi 

Nama lengkap Imam A-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Al-Syaikh Al-

Zahid Al-Wara’ Waliyullah Abu Yahya Sharaf bin Mira bin Hasan bin Husain bin 

Muhammad bin Jum’ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi.
72

 Beliau lahir tahun 

631H disebuah desa yang bernama Nawa, salah satu desa di Haura selatan 
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Damaskus, dalam usia muda beliau datang ke Damaskus tahun 649H, lalu tinggal 

di Madrasah Al-Rawahiyah, kemudian di Darul Hadist.
73

  

Imam Al-Nawawi belajar ilmu fiqih kepada banyak ulama,  diantaranya 

adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Ustman Al-Maghribi, Syaikh Abu 

Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-

Maqdisi Al-Dimashqi, Syaikh Abu Hafs Umar bin As’ad bin Abi Ghalib Al-

Raba’i Al-Irbili dan Abu Al-Hasan Salar bin Al-Hasan Al-Irlibi, dimana ketiga 

guru Imam Al-Nawawi yang pertama tersebut berguru kepada Ibnu Salah, Ibnu 

Salah berguru kepada orang tuanya, orang tua Ibnu Salah belajar dengan metode 

Al-Iraqiyyin kepada Abu Sa’ad, Abu Sa’ad berguru kepada Al-Fariqi, Al-Fariqi 

berguru kepada Abu Ishaq Al-Shairazi, Abu Ishaq Al-Shairazi berguru kepada 

Abu Al-Thayib, Abu Al-Thayib berguru kepada Al-Masarji, Al-Masarji berguru 

kepada Abu Ishaq, Abu Ishaq berguru kepada Ibnu Suraij, Ibnu Suraij berguru 

kepada Ali Al-Anmati, Al-Anmati berguru kepada Al-Mazni, Al-Mazni berguru 

kepada Imam Al-Syafi’iy,  Imam Al-Syafi’iy mempunyai banyak guru salah 

satunya adalah Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Nafi’ dan Nafi’ berguru 

kepada sahabat Nabi Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berguru langusung kepada Nabi 

Muhammad SAW.
74

 

Beliau wafat pada malam Rabu, sepertiga malam terakhir, tanggal 24 

Rajab 676H di Nawa dan di kuburkan di sana pada pagi harnya,
75

 dalam usia tidak 

lebih dari 45 tahun.
76
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3. Kedudukan Imam Al-Nawawi dalam madhhab Shafi’iy 

Dalam mengajarkan ilmu fiqih kepada murid-muridnya, Imam Al-Shafi’iy 

tidak hanya menyampaikan hasil Ijtihad beliau saja, akan tetapi Imam Al-Shafi’iy 

juga menyampaikan kepada muridnya metode yang mengantarkan pada ijtihad 

nya tersebut, pondasi-pondasi yang menjadi dasar hasil ijtihad Imam Al-Shafi’iy 

tertulis dalam kitab beliau Al-Risalah. Diantara murid beliau yang menyebarkan 

madzhabnya adalah Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi’ Al-Muradi, 

Imam Rabi Al-Jaizi dan Imam Harmalah. 

Dengan metode-metode dalam Istinbath yang diberikan Imam Al-Shafi’iy, 

maka banyak ulama Shafi’iyyah telah berhasil memecahkan problematika fiqih 

yang baru yang tidak pernah ada dimasa Imam Al-Shafi’iy, kemudian para ulama 

madzhab Syafi’i tersebut memcahkannya dengan ushul fiqh yang telah di bangun 

oleh Imam Al-Shafi’iy, namun yang menjadi problematika lain adalah setelah 

wafatnya sang imam, walaupun ulama-ulama Shafi’iyyah yang menggunakan 

metode-metode Imam Al-Shafi’iy dalam istinbath, namun kenyataanyya 

dikalangan madzhab Syafi’iyyah sering terjadi perbedaan dalam hasil akhir nya. 

Hal tersebut mendapat perhatian khusus dari ulama Syafi’iyah seperti 

Imam Al-Juwaini, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ruyani dan lain-lain, akhirnya 

mereka menyusun kitab yang berisikan kumpulan ijtihad-ijtihad para ulama 

Syafi’iyah. Imam Al-Juwaini menulis kitab Nihayatu Al-Mathlab (ُالمطلب  ,(نهاية

Imam Al-Mawardi menulis kitab Al-Hawi Al-Kabir (ُالكبير -Imam Al ,(الحاوي

Ruyani menulis kitab Bahru Al-Madzhab (بحرُالمذهب), dan lain-lain. 
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Setelah dengan disusunnya beberapa kitab yang menghimpun ijtihad-

ijtihad ulama Shafi’iyyah tersebut bukan berarti masalah telah selesai, bagi orang 

awam seperti peneliti akan mengalami kesulitan untuk memilih perndapat 

manakah yang resmi atau sah dalam madzhab Shafi’iy. Karena ulama Shafi’iyyah 

ternyata banyak yang berbeda pendapat, kemudian salah satu ulama Shafi’iyyah 

setelahnya (setelah Imam Al-Juwaini, imam Al-Mawardi, Imam Al-Ruyani) yaitu 

Imam Al-Rafi’i dan Imam Al-Nawawi melakukan tahrir madzhab.  

Makna sederhana tahrir mazhab ( اْلَمذَْهبُتَْحِرْيرُ  ) adalah menyeleksi ijtihad 

ulama-ulama mazhab agar sah dinisbahkan pada mazhab. Jika kita menyebut 

tahrir madhhab Al-Shafi’iy, maka hal itu bermakna menyeleksi Ijtihad ulama Al-

Shafi’iyyah agar sah dinisbatkan pada mazhab Al-Shafi’iy.  

Pekerjaan tahrir madhhab adalah proyek raksasa, tidak semua orang 

sanggup melakukannya. Untuk menggarap proyek ini bukan hanya perlu kapasitas 

intelektual yang mendekati jenius atau bahkan memang perlu akal jenius untuk 

melakukannya, tetapi juga perlu kerja keras, disiplin tinggi, ketekunan, efektifitas 

waktu, efisiensi waktu, ketelitian, dan yang terpenting adalah taufik, inayah serta 

ma’unah dari Allah. Jika orang tidak memiliki hal-hal ini, maka mustahil dia bisa 

melakukan tahrir mazhab, betapapun keras dia berusaha melakukannya.  

Imam Al-Rafi’i dan Al-Nawawi adalah dua ulama Shafi’iyyah yang 

berhasil melakukannya. Kerja keras keduanya dalam melakukan tahrir madhhab 

diakui oleh ulama-ulama Shafi’iyyah pada generasi selanjutnya, sehingga 

keduanya digelari Shaikhan (dwi guru) dan menjadi rujukan resmi untuk 

mengetahui pendapat mu’tamad madhhab Shafi’iy.  
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Imam Al-Rafi’i melakukan penelitian serta menyeleksian terhadap ijtihad-

ijtihad para ulama Shafii’yyah yang telah berkembang dan beragam pendapat, 

kemudian menuliskannya ke dalam kitab beliau yang berjudul Al-Muharrar 

الشرحُ) disebut juga Al-Sharhu Al-Kabir (الفتحُالعزيز) dan Al-Fathu Al-‘Aziz (المحرر)

 .(الكبير

Hasil kerja tahrir madhab dari Imam An-Nawawi ditulis oleh beliau 

kedalam sejumlah kitab, seperti kitab Al-Tahqiq, kitab Al-Majmu’, kitab Al-

Tanqih, kitab Rawdhatut Talibin, kitab Minhaj Talibin dan lain-lain. Dalam 

mentahrir madzhab syafi’i Imam An-Nawawi telah mengkaji kira-kira 100 kitab 

fikih madhhab Al-Shafi’i, baik karya langsung Al-Shafi’iy maupun karya-karya 

ulama Shafi’iyyah lainnya. Imam Al-Nawawi berkata dalam muqoddimah kitab 

Al-Tahqiq: 

وقدُحضرُمنهاُعنديُبحمدُهللاُتعالىُنحوُمائةُمصنفُمنُمشهورُوغريبُوماُبينُذلكُوماُ

بُأصحابناُفيُغيرُالفروعُككتبُحديثُاألصولُوشروحُالحديثُوالطبقاتُوغيرهاُمنُفيُكت

 نفائسُمسائلُالفروعُالمدرجةُفيها

 

 

“Alhamdulillah, saya telah mengoleksi (dan mengkaji) kitab-kitab fikih 

Al-Shafi’iy sekitar seratus karangan, baik yang populer maupun yang 

tidak populer, termasuk yang di antara keduanya. Termasuk juga kitab-

kitab ulama Al-Shafi’iyyah mutaqoddimin yang tidak membahas 

fikih furu’ seperti kitab haditsul ushul, sharah-sharah hadis, tabaqat dan 

selainnya, yakni kitab-kitab yang (tidak membahas fikih tetapi) 

mengandung pembahasan berharga terkait fikih furu’ yang dimasukkan 

di dalamnya.”
77

 

Kerja keras keduanya dalam melakukan tahrir madhhab diakui oleh 

ulama-ulama Shafi’iyyah pada generasi selanjutnya, sehingga keduanya digelari 
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Al-Shaikhan dan menjadi rujukan resmi untuk mengetahui pendapat mu’tamad 

madhhab Shafi’iy. Imam Al-Ramli berkata: 

قَدُْاْجتََهداُفِيُتَْحِريِرُالَمذَْهِبُغايَةَُااِلْجتِهاِدُوِلَهذاُكانَ  ُ ُالشَّْيَخْيِنَُرِحَمه ماُّٰللاَّ ْتُِمنُالَمْعل وِمُأنَّ

ُالع لَماِءُالعا َهةًُإلىُتَْحِقيِقُماَُعلَْيِهُِعنايات  تََوّجِ ِقيَنُم  َحقِّ ِةُالم  َُمنَُسبََقناُِمنُاألئِمَّ ِمِليَن،ُوإشارات 

يَنُذَِلَكُبِالدَّالئِِلُوالب ْرهاِن، َؤدِّ بِالقَب وِلُواإلذْعاِنُم  حاهُ   الشَّْيخاِنُواألْخِذُبِماَُصحَّ

“Telah diketahui bahwa syaikhan (Al-Rafi’i dan Al-Nawawi) 

rahimahumallah telah bersungguh-sungguh dalam melakukan tahrir 

madhhab (menyeleksi ijtihad ulama Shafi’iyyah agar sah dinisbatkan 

pada madhhab Shafi’iy) dengan kesungguhan luar biasa, oleh karena 

itu, perhatian para ulama sejati dan rekomendasi para imam-imam 

muhaqqiq generasi sebelum kita diarahkan untuk meneliti apa yang 

disepakati syaikhan dan mengambil apa yang disahihkan oleh mereka 

berdua dengan menerima dan tunduk, seraya menjelaskan dalil-dalil dan 

argumentasinya.”
78

 

 

 

4. Beberapa Kitab Karya Imam Al-Nawawi 

Berikut adalah beberapa kitab karya Imam Al-Nawawi: At-Tahqiq, Al-

Majmu’ Sharah Al-Muhadhab, Al-Tanqih, Rawdatut Talibyn, Minhaj Al-Talibyn, 

Arba’in Al-Nawawi, Al-Adhkar, Al-Minhaj Sharah Shahih Muslim, Riyadhus 

Shalihin, Al-Irsyaad fi Ulumil Hadist, Al-Taqrib, Al-Mubhimaat, Al-Tahrirul al-

Fazh, Al-‘Umdah, Al-Idhah, Al-Manasik, Al-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran Dan 

lain-lain. 
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan 

beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.
79

 Dengan melakukan observasi atau 

pengamatan pada amaliyah salat zuhur setelah shalat jum’at yang dilaksanakan 
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masjid-masjid desa Babakan Asem, peneliti mampu memperoleh banyak data dan 

informasi secara utuh dan menyeluruh. Adapun yang di observasi adalah keadaan 

masyarakat desa Babakan Asem, keadaan tokoh agama kampung rawa rotan, 

hingga keadaan sarana prasarana masjid-masjid di desa Babakan Asem. 

2. Metode Wawancara (Interview)  

Wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan degan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 

narasumber. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi apa 

saja yang ada dalam pikiran narasumber. Dengan metode wawancara peneliti 

dapat memperoleh informasi lebih mendalam dengan subjek penelitian dan ke 

arah fokus penelitian. Adapun pihak yang di wawancarai adalah tokoh agama desa 

Babakan Asem, staf kantor desa Babakan Asem  dan masyarakat sekitar desa 

Babakan Asem. 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
80

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Melalui metode dokumentasi ini peneliti mendapat data tentang 

lingkungan dan keadaan desa Babakan Asem yang dimanfaatkan untuk 

melengkapi data penelitian. Adapun yang di dokumentasikan diantara nya 
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bagunan masjid, wawancara bersama beberapa tokoh agama, masyarakat sekitar 

Babakan Asem. 

4. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara terulang-ulang 

sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 

ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat 

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis 

diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.
 81

 

Berdasarkan pengertian tersebut teknik analisis data berupa kumpulan 

data-data yang diperoleh peneliti baik dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Lalu diseleksi dan disusun sehingga data-data yang tidak berguna 

untuk menguji hipotesis ditinggalkan. Setelah itu peneliti melakukan klasifikasi 

data yakni usaha menggolongkan data yang dapat digunakan dalam menarik 

kesimpulan. Bahwa analisis data kualitatif pada dasarnya adalah memahami 

situasi sosial (obyek penelitian dalam penelitian kualitatif) menjadi bagian-bagian, 

hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.
82

 

5. Deskriptif Interpretatif   
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Menurut Hidayat Syah, penelitian deskriptif adalah “Metode penelitian yang 

digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek 

penelitian pada suatu masa tertentu dengan tidak melebihlebihkan data atau 

memanipulasi variabel.
83

 Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau 

menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala 

sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel sesuai dengan apa adanya. 

 

Pendekatan interpretative diambil dari orientasi praktis. Secara umum 

pendekatan interpretative merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai prilaku 

secara detail dengan langsung mengobservasi. Penelitian interpretative bertujuan 

untuk menghasilkan pemahaman terhadap konteks informasi dan proses dimana 

sistem informasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteksnya. Penelitian 

interpretative juga nampaknya dapat ditempatkan di antara penelitian kritis dan 

penelitian positif.
 84

 

B. Profil Desa Babakan Asem  

1. Sejarah Singkat Desa Babakan Asem 

Desa Babakan Asem merupakan Desa Pemekaran dari desa Kebon Cau  

pada tahun 1980. Adapun yang pernah dan sedang  menjabat sebagai Kepala Desa 

Babakan Asem adalah sebagai berikut : 

a. Bapak Masdi (PJS), Periode ke- 1, Tahun 1980 sampai dengan 1982 

b. Bapak Yusup (PJS), Periode ke- 2, Tahun 1983 sampai dengan 1984 
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c. Bapak Mamid ( HR ), Periode ke- 3, Tahun, 1985 sampai dengan 1993 

d. Bapak M. Buang S., Periode ke- 4, Tahun 1994 sampai dengan 2001 

e. Bapak M. Buang S., Periode ke- 5, Tahun 2002 sampai dengan 2007 

f. Bapak Drs. Surta Wijaya, M.Si, Periode ke- 6, Tahun 2008 sampai dengan 

2013 (sampai dengan sekarang) 

 

 

 

2. Keadaan Geografis Desa Babakan Asem 

Keadaan Geografis 

a. Luas wilayah    : 238 Ha 

b. Batas-batas Wilayah Desa :  

1) Utara     : Berbatasan dengan Desa Kp. Melayu 

Timur dan Salembaran 

2) Timur     : Berbatasan dengan Desa Belimbing dan 

Salembaran Jaya 

3) Selatan     : Berbatasan dengan Desa Keboun Cau dan 

Teluknaga 

4) Barat     : Berbatasan dengan Desa Teluknaga 

c. Jumlah penduduk   : 9.124 Jiwa 

d. Orbitas, Waktu tempuh   

1) Ke Ibu kota Kecamatan : 3   Km 

2) Ke Ibu Kota Kabupaten : 40 Km 

3) Ke Ibu Kota Propinsi : 80 Km 
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e. Aparat Pemerintah Desa Babakan Asem  terdiri dari :   

1) Kepala Desa   : 1 Orang 

2) Kepala Dusun   : 5 Orang 

3) RT      : 38 Orang 

4) RW     : 10 Orang 

f. Sarana Pendidikan      

1) Gedung PAUD   : 2 Buah     

2) Gedung SDN   : 2 Buah 

3) Madrasah Diniyah   : 25 Buah   

4) Pondok Pesantren   : 2 Buah             

g. Sarana Peribadatan    

1) Mesjid Jami’   : 6 Buah        

2) Mushola     : 24 Buah         

h. Perindustrian  

1) Industri     : 1 Buah  

2) Industri Garmen   : 5 Buah 

3) Penggilingan padi   : 3 Buah          

3. Keadaan Sosial Budaya 

Sosial budaya masayarakat desa Babakan Asem kecamatan Teluknaga 

kabupaten Tangerang, sesuai dengan keadaan dan kondisinya adalah sebagai 

masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan adat istiadat yang hidup dan 

berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat yang tidak bertentangan 

dengan kaidah agama, di bidang gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan, 
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sedangkan kehidupan beragama masyarakat desa Babakan Asem kecamatan 

Teluknaga kabupaten Tangerang  98% menganut agama Islam. 

4. Alamat Resmi Kantor Desa 

Jalan kantor Desa Babakan Asem, RT. 003/005, Desa Babakan Asem, 

Kec. Teluknaga, b. Tangerang, Kode Pos 15510.  

e-mail resmi desa: desabba2018@gmail.com atau urtawijaya71@gmail.com 

5. Visi dan Misi 

a. Visi: “Terwujudnya masyarakat desa Babakan Asem yang bersatu, maju, 

tentram, sejahtera dan berakhlak mulia” 

b. Misi: Pertama Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan. Kedua Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Ketiga Meningkatkan tarap 

ekonomi masyarakat desa.
85

 

6. Peta Lokasi Desa 
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C. Analisa Terhadap Jumlah Jama’ah Salat Jum’at di Masjid-masjid 

Babakan Asem 

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diadakannya I’adah salat 

zuhur setelah salat Jum’at pada masyarakat muslim desa Babakan Asem, salah 

satunya karena diperkirakan jumlah jama’ah salat Jum’at yang hadir di masjid-

masjid desa Babakan Asem tidak mencapai 40 orang mustawtin.  

Sudah tidak asing lagi dikalangan Shafi’iyyah bahwa salah satu syarat sah 

salat Jum’at dalam madhhab Shafi’iy adalah harus dihadiri oleh minimal 40 orang 

mustawtin. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Nawawi: 

ُبِأَْربَِعيَنَُرجُ  إالَّ عَةُ  م  ُاْلج  ْكم ُاْلفَْصِلُفاََلُتَِصحُّ اُح  اًلُبالغينُعقالءُاحراراُأَمَّ

عَةُ  م   مستوطنينُللقريةُأَْوُاْلبَْلدَةَُالَّتِيُي َصلَّىُفِيَهاُاْلج 

“Hukum masalah: Salat Jum’at tidak sah kecuali dilakukan oleh 40 laki-

laki, baligh, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau 

perkotaan tempat pelaksanaan salat Jum’at.”
86

  

 

Dalil yang menjadi hujjah imam Al-Nawawi dalam masalah jumlah 

minimal jama’ah salat Jum’at ini adalah hadist berikut:  
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َُكْعِبُْبِنُماِلٍكُقالَُ ْحَمِنُْبن  الرَّ ُ:َُعْبدُ  ه ،ُفَإذاَُخَرْجت  ُبََصر  ُقائِدَُأبِيُِحيَنُك فَّ عَِةُفََسِمَعُاألذاَنُك ْنت  م  بِِهُإلىُالج 

ُذَِلَكُِمنه ،ُفَق ْلتُ  ُِحينًاُأْسَمع  راَرةَ،ُفََمَكثْت  َعْنَُهذا،ُ:ُبِهاُاْستَْغفََرُأِلبِيُأ ماَمةَُأْسعَدَُْبِنُز  َُعْجًزاُأْنُالُأْسألَهُ  إنَّ

عَِةُاْستَُ م  ،ُفَلَّماَُسِمَعُاألذاَنُبِالج  ج  ُأْخر  َُكماُك ْنت  ياُأبَتاه ،ُأَرأْيَتُاْسِتْغفاَرَكُأِلْسعَدَُْبِنُ:ُْغفََرُلَه ،ُفَق ْلتُ فََخَرْجت 

َعِة؟ُفَقالَُ م  راَرةَُك لَّماَُسِمْعَتُاألذاَنُبِالج  َعُبِناُفِيُالَمِدينَِةُقَْبَلَُمْقدَِمَُرس وِلُ»:ُز  َلَُمنَُجمَّ أوَّ ،ُكاَنُأْسعَدُ  أْيُب نَيَّ

ةُِبَنِيملسو هيلع هللا ىلصُهللاُِ ،ُق ْلتُ ُفِيَُهْزٍمُِمنَُحرَّ الَخَضمات  ُلَهُ  اًلُ:ُوَكْمُأْنت ْمُيَْوَمئٍِذ؟ُقالَُ:ُبَياَضةَُفِيُنَِقيعٍُي قال  أْربَع وَنَُرج  » 

 

“Dari Abdurrahman Bin Ka’b Bin Malik beliau berkata; aku adalah 

penuntun jalan ayahku pada saat beliau menjadi buta. Jika aku 

membawa beliau untuk saalat Jum’at lalu beliau mendengar adhan maka 

beliau memintakan ampun untuk Abu Umamah As’ad bin Zurarah. Maka 

selama beberapa saat aku mendengar hal itu dari beliau, kemudian aku 

bergumam; sesungguhnya sebuah kelemahan jika aku tidak menanyakan 

hal ini kepada beliau. Maka aku keluar membawa beliau sebagaimana 

biasanya. Tatkala beliau mendengar adhan Jum’at beliau memintakan 

ampun untuknya. Maka aku bertanya; Wahai ayah, kenapa engkau 

beristighfar untuk As’ad bin Zurarah setiap kali engkau mendengar 

adhan Jum’at? Beliau menjawab; wahai putraku, As’ad adalah orang 

yang pertama kali menyelenggarakan salat Jum’at bersama kami 

sebelum kedatangn Rasulullah SAW pada sebuah tanah rendah dari 

tanah tak berpasir milik Bani Bayadhoh di kawasan tempat berair yang 

bernama Al- Khadamat. Aku bertanya; berapa jumlah kalian waktu itu? 

Beliau menjawab; empat puluh lelaki.”87 

Imam Al-Nawawi mengomentari hadist diatas, beliau mengatakan: 

“Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi dan lainnya dengan 

sanad-sanad sahih. Al-Baihaqi dan lainnya juga menyatakan bahwa hadits ini 

sahih.”
88

 

Pendapat ulama-ulama Shafi’iyyah mengenai ketentuan bahwa jumlah 

minimal jamaah salat Jum’ah harus 40 orang ini adalah pendapat yang sahih dan 
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mashur dalam madhhab Shafi’y,
89

 menurut Imam Al-Nawawi pendapat ini juga 

dikemukakan oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Imam Ahmad, Ishaq dan 

salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul ‘Aziz.
 90 

Walaupun 

ada juga ulama Shafi’iyyah seperti Ibnu Al-Qash dalam kitabnya Al-Talkish yang 

mengutip Qaul Qadim
91

 Imam Shafi’iy yang menyatakan bahwa cukup 

dilaksanakan dengan tiga orang yaitu imam dan dua makmun, namun pendapat ini 

termasuk pendapat yang tidak di benarkan oleh semua para sahabat Imam 

Shafi’iy,
92

 artinya pendapat ini pendapat yang da’if (lemah) dalam madhhab 

Shafi’iy. Jadi menurut Imam Al-Nawawi tidak sah pelaksanaan suatu salat Jum’at 

jika tidak dihadiri oleh minimal 40 orang dengan ketentuan tersebut.  

 

Kemudian berkaitan dengan kriteria penduduk mustawtin Imam Al-

Nawawi mendefinisikannya sebagai berikut: 

اَلُيَْظعَن وَنَُعْنَهاُِشتَاًءَُواَلَُصْيفًاُ عَةُ  م  مستوطنينُللقريةُأَْوُاْلبَْلدَةَُالَّتِيُي َصلَّىُفِيَهاُاْلج 

ْستَْوِطنِيَنَُواَلُتَنُْ فَلَْيس واُم  َصْيفًاُأَْوَُعْكس هُ  ِشتَاًءَُوَسَكن وهُ  َُسفََرَُحاَجٍةُفَإِْنُاْنتَقَل واَُعْنهُ  بِِهْمُإالَّ عَِقدُ 

ااِلتِّفَاِقَُوَهذَاُالَِّذيُذََكْرنَاهُ بُِ  

 

“Tidak pernah meninggalkan tempat tersebut kecuali saat bepergian 

yang diperlukan. Bila mereka meninggalkan tempat tersebut di musim 

dingin dan hanya ditempati pada musim panas atau sebaliknya, 

artinya mereka tidak menetap di tempat tersebut dan salat Jum’at 

tidak sah dengan hitungan jumlah mereka berdasarkan 

kesepakatan.”
93
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Maka dari penjelasan Imam Al-Nawawi diatas menurut pemahaman 

peneliti  penduduk yang tercatat secara administrasi desa atau yang memiliki KTP 

(Kartu Tanda Penduduk) adalah masuk kedalam kategori penduduk mustawtin, 

karena pada umumnya penduduk yang tercatat secara administrasi desa tersebut 

adalah penduduk yang tidak pernah meninggalkan desa Babakan Asem kecuali 

saat bepergian yang diperlukan seperti bekerja, sekolah dan aktifitas lainnya. 

Data-data yang peneliti peroleh menunjukan bahwa jumlah penduduk yang 

tercatat secara administrasi desa adalah berjumlah 9.124 jiwa, dimana jumlah 

tersebut peneliti peroleh dari website resmi yang dikelola oleh aparatur desa 

Babakan Asem, data tersebut diperkuat dengan wawancara antara peneliti dan 

bapak Madroni dan bapak Irfan keduanya staff di kantor desa Babakan Asem, saat 

peneliti  mewawancarai apakah benar bahwa jumlah penduduk desa Babakan 

Asem yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) desa Babakan Asem tercatat 

berjumlah 9.124 jiwa, kemudian merekapun membenarkannya.
94

 

Maka penduduk yang masuk kedalam kategori penduduk yang mustawtin 

didesa Babakan Asem adalah mencapai 9.124 jiwa, namun jumlah tersebut belum 

dikurangi dengan jumlah penduduk non muslim di desa Babakan Asem. Karena 

masyarakat muslim desa Babakan Asem jumlahnya mencapai 98%, maka jika di 

jadikan angka akan diperoleh hasil jumlah penduduk muslim di desa Babaka 

Asem yang masuk ke dalam kategori penduduk yang mustawtin adalah 8.941,52 

jiwa, hasil ini diperoleh dari total seluruh jumlah penduduk desa Babakan Asem 

dikalikan jumlah persentase penduduk muslim di Babakan Asem. 
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Kemudian jumlah masjid yang masih masuk kedalam wilayah desa 

Babakan Asem ada enam buah masjid, dan semua masjid tersebut mengadakan 

kegiatan salat Jum’at. Peneliti  mencoba untuk menghitung secara manual jumlah 

jama’ah di salah satu masjid desa Babakan Asem salah satunya masjid Riyadhul 

Jannah kampung Rawa Rotan desa Babakan Asem kabupaten Tangerang Banten, 

salat Jum’at di masjid Riyadhul Jannah diperkirakan jumlah jama’ahnya mencapai 

480 jama’ah dengan estimasi kalkulasi dari peneliti  sebagai berikut, masjid 

Riyadhul Jannah terdiri dari dua lantai, lantai bawah terdiri dari 15 saf dan atas 

terdiri 15 saf, sedangkan satu saf terdiri sekitar 16 jama’ah, 16 jama’ah dikali 30 

saf maka akan diperoleh hasil 480 jama’ah. Angka tersebut belum dikurangi 

jumlah jama’ah salat Jum’at yang tidak masuk hitungan jama’ah yang dapat 

mengesahkan salat Jum’at yaitu anak-anak yang belum mencapai baligh, 

diperikaran jumlah anak-anak yang belum baligh yang hadir salat Jum’at di 

masjid Riyadhul Jannah mencapai sekitar delapan saf, karena satu saf terdiri 

sekitar 16 jama’ah maka delapan saf dikali 16 jama’ah diperoleh 128 jama’ah 

anak-anak yang belum baligh, maka total jama’ah masjid Riyadhul Jannah yang 

masuk kedalam kategori jama’ah yang dapat mengesahkan salat Jum’at sekitar 

360 jama’ah.  

Ketika peneliti amati, setelah selesai salat Jum’at para jama’ah yang keluar 

dari masjid Riyadhul Jannah langsung menuju ketempat tinggal masing-masing 

dimana tempat tinggal para Jama’ah tidak jauh dari masjid, terbukti juga dengan 

sedikitnya kendaraan seperti motor, mobil maupun sepeda yang terparkir di arena 

masjid saat salat Jum’at, artinya mereka berangkat dan pulang dengan berjalan 

kaki karena rumah mereka tidak jauh dari masjid, terlebih saat peneliti  



 

 

47 

 

mewawancarai salah satu warga asli penduduk setempat yang tinggal tidak jauh 

dari tempat observasi peneliti , beliau mengatakan bahwa terdapat lebih dari 40 

penduduk setempat yang hadir setiap salat Jum’at berlangsung di masjid 

Baiturrahmat Teluknaga dekat rumahnya, bahkan bisa lebih dari 40 orang 

penduduk setempat yang hadir dalam salat Jum’at, lebih dari itu beliau juga 

sanggup untuk menyebutkan nama 40 orang tersebut serta menyebutkan 40 orang 

tersebut tinggalnya dimana.
95

  

Maka dari data dan fakta yang peneliti  peroleh, pernyataan bahwa 

diperkirakan jumlah jama’ah salat Jum’at masjid-masjid desa Babakan Asem 

tidak mencapai 40 orang yang muustawtin adalah pernyataan yang tidak tepat.  

D. Analisa Terhadap Adanya Lebih dari Satu Masjid yang Mengadakan 

Salat Jum’at di Desa Babakan Asem. 

Selain dari syarat bahwa salat Jum’at harus dihadiri minimal 40 jamaah 

yang peneliti  jelaskan diatas, ada salah satu syarat sah salat Jum’at dalam 

madhhab Shafi’iy yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu 

terkait masalah tidak diperbolehkannya ada salat Jum'at lain yang mendahului 

ataupun menyamai pelaksanaannya di suatu baldah, artinya dalam satu baldah 

hanya boleh ada satu tempat yang melaksanakan salat Jum’at, karena Nabi SAW 

para Sahabat dan para tabi’in tidak mendirikan salat Jum’at melainkan hanya pada 

satu tempat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Shirazi: 

والُيجمعُفيُمصرُوانُعظمُوكثرتُمساجدهُاالُفيُمسجدُواحدُ  ُ ّٰللاَّ َُرِحَمهُ  قَاَلُالشَّافِِعيُّ

َعلَْيِهَُوَسلََّمَُواَلُالخلفاءُمنُبعدهُفيُاكثرُمنُوالدليلُعليهُأنهُلمُيقمهاُرَُ  ُ َُِصلَّىُّٰللاَّ س وِلُّٰللاَّ

ُموضعُ
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ُ

“Shafi’iy mengatakan, orang-orang dalam satu perkotaan -meski besar 

dan banyak masjidnya- tidak dikumpulkan (untuk salat Jum'at) kecuali di 

satu masjid, dalilnya adalah Rasulullah SAW dan para khalifah 

sepeninggal beliau tidak pernah melaksanakan salat Jum'at di lebih dari 

satu tempat.”
96

 

 

Syaikh Wahbah Al-Zuhaily juga berkata: 

دليلُهذاُالشرطُأنهُصلّىُهللاُعليهُوسلمُوصحبهُوالخلفاءُالراشدينُوالتابعينُلمُيقيمواُسوىُ

دة،ُوألنُاالقتصارُعلىُواحدةُأدعىُلتحقيقُالمقصودُمنُإظهارُشعارُاالجتماع،ُجمعةُواح

 .واجتماعُالكلمة

“Dalil syarat ini bahwa Nabi SAW, para sahabat dan para tabi’in 

mereka tidak mendirikan jum’at melainkan hanya satu jum’at, karena 

terbatasnya atas satu jum’at itu lebih mendorong untuk menyatakan 

maksudnya dari mensyi’arkan berjama’ah.” 97  

 

Adapun baldah atau Al-Balad (البلد) secara bahasa artinya negeri.
98

 Dalam 

bahasa Indonesia negeri bisa diartikan sebagai tanah tempat tinggal suatu bangsa, 

kampung halaman, tempat kelahiran, negara, dan pemerintahan hal ini tergantung 

kalimat sebelum dan sesudahnya.
99

 namun negeri yang dimaksud pada 

pembahasan ini adalah bukan sebuah Negara yang sangat luas seperti Indonesia, 

Japan, Arab Saudi dan lain-lain, karena dapat dipastikan bahwa tidak mungkin 

seluruh rakyat dalam satu Negara semisal Indonesia disatukan dalam satu tempat 

ketika salat Jum’at. Maka maksud bahwa salat Jum’at hanya dilaksanakan pada 

satu tempat dalam satu baldah, baldah disini adalah baldah pada masa Rasulullah 
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SAW ketika beliau melaksanakan salat Jum’at untuk pertama kalinya yaitu 

Madinah.  

 

 

Perintah untuk mengerjakan salat Jum’at adalah ketika Rasulullah SAW 

berada di Mekkah, namun di Mekkah beliau SAW dan para Sahabat tidak 

menyelenggarakan salat Jum’at. Ada beberapa kemungkinan mengapa pada saat 

itu Rasulullah SAW tidak langsung melaksanakannya di Mekkah, kemungkinan 

pertama karena belum cukup bilangan kaum muslimin pada saat itu, kemungkinan 

kedua karena pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Mekkah, dakwah beliau 

dan para Sahabat masih bersifat sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah SAW dan 

para Sahabat belum melaksanakan salat Jum’at sedangkan syi’ar salat Jum’at 

harusnya ditampakkan. Orang yang pertama kali mendirikan salat jum’at di 

Madinah sebelum Nabi SAW hijrah adalah As’ad bin Zurarah.
100

 

Dalam masalah ini peneliti lebih cenderung mengartikan bahwa baldah 

adalah sebuah kota, desa atau kelurahan pada zaman sekarang, mengingat salat 

Jum’at yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat adalah di 

Madinah dan luas kota Madinah juga tidak terlalu jauh berbeda dengan luas suatu 

kota maupun desa pada zaman sekarang, Madinah memiliki luas sekitar 50km 

persegi.
101
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 Jika kita telusuri lebih dalam lagi maka akan kita temukan perbedaan 

pendapat ulama berkaitan masalah tidak boleh ada lebih dari satu tempat yang 

mengadakan salat Jum’at dalam satu baldah, khususnya dikalangan ulama 

madhhab Shafi’iy, karena ketika Imam Shafi’iy berada di kota Baghdad, 

kemudian orang-orang di Baghdad melaksanakan salat Jum'at di dua atau tiga 

tempat, akan tetapi Imam Shafi’iy tidak mengingkari hal tersebut,
102

 dari sinilah 

para ulama Shafi’iyyah berbeda pendapat berkaitan dengan hukum jika dalam 

satu baldah terdapat lebih dari satu tempat yang mengadakan salat Jum’at.  

 Pendapat pertama menyatakan boleh pelaksanaan salat Jum’at lebih dari 

satu dalam satu baldah, jika wilayah baldah tersebut sangat besar dan sulit 

menyatukan semua orang dalam satu tempat, pendapat ini dinilai pendapat paling 

kuat oleh Imam Al-Nawawi, dan pendapat ini juga dipilih oleh ulama lainnya 

seperti Abu Abbas bin Suraij, Abu Ishaq Al-Marwazi, Ibnu Kajj, Hanathi, Al-

Qadhi Abu Thayyib, Rauyani, Al-Ghazali, Al-Muzani dan lainnya.
103

 Dalilnya 

adalah fiman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat ke 78:
 104

 

يِنُِمْنَُحَرجٍُ   َوَماَُجعََلَُعلَْيك ْمُفِىُٱلدِّ

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”
105

 

 

Pendapat kedua menyatakan diperbolehkan lebih dari satu salat Jum’at jika 

wilayah baldah tersebut dipisahkan oleh sungai yang mengelilingi dua sisi 

pemukiman mereka dan dijadikan seperti dua kota. Demikian yang dikatakan oleh 

Abu Al-Tayib bin Salamah.
106
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Pendapat ketiga menyatakan diperbolehkannya salat Jum’at lebih dari satu 

karena baldah tersebut terdiri dari berbagai perkampungan kuno yang terpisah-

pisah yang bangunannya saling menyatu.
107

  

 

Pendapat keempat menyatakan tidak boleh pelaksanaan salat Jum’at lebih 

dari satu dalam satu baldah, karena secara tekstual Imam Shafi’iy menyatakan 

tidak boleh melaksanakan salat Jum'at lebih dari satu dalam satu baldah, pendapat 

ini dipilih oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Al Mutawalli.
108

 

Imam Al-Nawawi dalam kita-kitab beliau seperti kitab Al-Majmu Sharah 

Al-Muhadhab, kitab Rawdatut Talibyn, dan kitab Minhajut Talibyn lebih memilih 

dan menguatkan pendapat pertama yang menyatakan boleh pelaksanaan salat 

Jum’at lebih dari satu dalam satu baldah jika wilayah baldah tersebut sangat besar 

dan sulit menyatukan semua orang dalam satu tempat. Berikut peneliti kutipkan 

fatwa Imam Al-Nawawi di dalam salah satu kitabnya yaitu kitab Al-Majmu’ 

Syarah Al-Muhadzab:  

ُفِيُ َُوه َوُاْلَجَواز  ل  اأْلَوَّ ُه َوُاْلَوْجهُ  ِحيح  َمْوِضعَْيِنَُوأَْكثََرُبَِحْسِبُاْلَحاَجِةَُوع ْسِرُااِلْجتَِماعَُِوالصَّ  

“Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yaitu pelaksanaan salat 

Jum’at boleh dilakukan di dua tempat atau lebih berdasarkan keperluan 

dan tingkat kesulitan masyarakat.”
109

 

 

Begitu juga Shaikh Wahbah Al-Zuhaily, beliau sependapat dengan 

pernyataan Imam Al-Nawawi diatas, beliau mengatakan: 

إنُتعددتُالجمعةُلحاجة،ُبأنُعسرُاجتماعُبمكان،ُجازُالتعدد،ُوصحتُصالةُالجميعُعلىُ

 ُ.األصح
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“Apabila salat jum’at berbilang karena ada hajat, seperti sulit 

berkumpul didalam satu tempat, maka boleh berbilang salat Jum’at, dan 

sah shalatُsemuanya menurut pendapat yang lebih sahih.” 110
 

 

Analisis sesuai dengan fatwa Imam Al-Nawawi diatas, maka desa 

Babakan Asem ini termasuk dalam kategori diperbolehkan adanya dua tempat 

atau lebih yang mengadakan penyelenggaraan salat Jum’at, mengingat jumlah 

penduduk muslim di desa Babakan Asem mencapai ribuan orang, tentunya sangat 

sulit untuk menyatukan kaum muslimin di desa Babakan Asem untuk salat Jum’at 

dalam satu masjid, kalaupun bisa disatukan tentunya masjid-masjid di desa 

Babakan Asem tidak bisa menampung jama’ah sebanyak itu karena daya tampung 

masjid-masjid di desa Babakan Asem hanya berkisar 200 sampai 480 jamaah saja. 

Hal ini juga sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi: 

ُالتَّْيِسْيرَُ تَْجِلب   اَْلَمَشقَّةُ 

“kesulitan menyebabkan kemudahan.”
ُ111
 

E. Analisa terhadap I’adah Salat Zuhur setelah Salat Jum’at pada 

Masyarakat Babakan Asem. 

Mengulang salat zuhur setelah salat Jum’at menurut beberapa ulama 

madhhab Shafi’iy bisa dihukumi wajib, sunnah bahkan bisa haram. Hukumnya 

wajib jika tidak terpenuhinya syarat sah salat Jumat, misalnya terdapat dua masjid 

atau lebih yang mengadakan salat Jum’at dalam satu baldah tanpa ada hajat, 

karena pada dasarnya dalam madhhab Shafi’iy salah satu syarat sah salat Jum’at 

tidak boleh ada dua masjid atau lebih yang mengadakan salat Jum’at. Imam Al-

Nawawi mengatakan bahwa “masalah ini memang rumit, karena adanya 
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kemungkinan salah satunya yang mendahuluinya sehingga menyebabkan Jum’at 

yang lain tidak sah dan dengan demikian, mereka tidak bebas dari kewajiban ini. 

Jalan yang yakin adalah mendirikan Jum’at kemudian melaksanakan salat 

zuhur.”
112

 Imam Al-Ramli juga mengatakan: 

عٍَةَُصِحْيَحةٍُ م  الظُّْهِرُإِذَاُلَْمُي ْعلَْمُتَقَدُّم ُج   ُ ُإَِعادَة  َوإِنََّماُتَِجب 

“sesungguhnya kewajiban mengulangi salat dhuhur hanyalah jika tidak 

diketahui salat jum'at yang sah yang mendahuluinya.”
113

 

  Menurut beberapa ulama madhhab Shafi’iy mengulang salat zuhur setelah 

salat Jum’at bisa dihukumi sunnah, misalnya jika dalam satu baldah terdapat dua 

masjid atau lebih yang mengadakan salat Jum’at disebabkan karena banyaknya 

jumlah penduduk pada baldah tersebut serta daya tampung masjid yang tidak 

mencukupi, karena adanya mashaqah tersebut maka semua masjid yang 

mengadakan salat Jum’at dalam satu baldah tersebut dihukumi sah, namun dalam 

hal ini para jam’aah di sunnahkan untuk melaksanakan salat zuhur setelah selesai 

salat Jum’at dan tidak mengapa jika setelah salat Jum’at para jama’ah tidak 

melaksanakan salat zuhur. Hal ini dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat 

ulama, karena ada ulama Shafi’iyyah yang tidak membolehkan berbilangnya salat 

jumatan dalam satu baldah secara mutlak. Dan anjura ini sesuai dengan kaidah 

fiqih yang mengatakan: 

  الخروجُمنُالخالفُمستحب 

“Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya Sunnah”. ُ
114
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  Mengulang salat zuhur setelah salat Jum’at bisa dihukumi haram, misalnya 

jika sudah secara jelas dalam satu baldah hanya ada satu tempat yang 

mengadakan salat Jum’at dan syarat-syarat sah salat Jum’atnya pun sudah 

terpenuhi, dalam kondisi seperti ini haram hukumnya melaksanakan I’adah salat 

zuhur setelah salat Jum’at, karena salat Jum’at sudah mewakili salat zuhur, ketika 

salat Jum’at telah dikerjakan dan dinyatakan sah salat Jum’atnya, maka tidak 

diperkenankan untuk melaksanakan salat zuhur setelah salat Jum’at. Sebagaimana 

ditegaskan dalam kaidah: 

 العبادةُحيثُلمُتطلبُلمُتنعقد

“Ibadah ketika tidak dituntut, maka tidak sah” 

 Ketiga ketentuan diatas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Shaikh Sulaiman Al-Bajuirimi dalam kitabnya, beliau mengatakan: 

فِيُِمثِْلُ ْستََحبَّةٌُأْوَُمْمن وَعةٌ؛ُفالواِجبَةُ  عَِةُإّماُواِجبَةٌُأْوُم  م  َُصالةَُالظُّْهِرُبَْعدَُالج  ُأنَّ والحاِصل 

مُ  فِيماُإذاُأ قِيَمْتُج  ْمتَِنعَةُ  فِيماُإذاُتَعَدَّدَْتُبِقَدِْرُالحاَجِةُِمنَُغْيِرُِزيادَةٍ،ُوالم  ْستََحبَّةُ  عَةٌُِمْصٍر،ُوالم 

ُالظُّْهِرُواحُِ ُفِْعل  دَةٌُبِالبَلَِدُفَيَْمتَنِع   

“Kesimpulannya, salat zuhur setelah Jum’at adakalanya wajib, sunnah, 

dan haram. Yang wajib seperti di Mesir (diragukan mana yang lebih 

dahulu melaksanakan takbiratul ihram saat terdapat berbilangnya 

jumatan tanpa ada hajat). Yang sunnah dalam persoalan berbilangnya 

Jumat dengan sebatas kebutuhan tanpa melebihi batas tersebut. Yang 

haram dalam permasalahan dilaksanakannya satu Jumat dalam satu 

desa, maka tercegah untuk melakukan shalat zhhur.”
115

 

                                                                                                                                                 
114

 Zaidan, Abdul Karim. (2008). Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-

hari). Hlm. 295. 
115

 Sulaiman Al-Bujairimi (TT). Hasyiyah Al-Bujairimi 'Ala Al-Khatib Jilid 2. 

https://app.turath.io/. Hlm. 196. 

https://app.turath.io/


 

 

55 

 

Maksud dari I’adah dalam madhhab Shafi’iy sendiri bukan berarti 

madhhab Shafi’iy mewajibkan salat enam waktu, sebagaimana perkataan Imam 

Al-Ramli berikut: 

ٍلُقَاَلُ(ُلَِطْيفَةٌُ)ُ َعْنَُرج  هللاُ  ْمِلىَُرِحَمهُ  ُالرَّ َخالَْفت م ُهللاَُ:ُس ئَِلُالشَّْيخ  ُهللاَُأَْنت ْمُيَاَُشافِِعيَّةُ  أِلَنَّ َُوَرس ْولَهُ 

عَةَُظ ْهًراُفََماذَاُيَتََرتَّبُ  م  َعلَْيِهُفِْىُُتَعَالَىُفََرَضَُخْمَسَُصلََواٍتَُوأَْنت ْمُت َصلُّْوَنُهللاَُِستًّاُبِإَِعادَتِك م ُاْلج 

َلَُكاِذٌبُفَاِجٌرَُجاِهٌلُفَإِِنُاْعتَقَدَُ ج  َُهذَاُالرَّ َُصلََواٍتُذَاِلَك،ُفَأََجاَبُبِأَنَّ ْمُي ْوِجب ْوَنُِستَّ فِىُالشَّافِِعيَِّةُأَنَّه 

ُالتَّْعِزْيَرُاْلالَّئَِقُبَِحالُِ اْستََحقَّ ْرتَِدّْيَنَُوإاِلَُّ اِدعُِلَهُ بِأَْصِلُالشَّْرعُِك ْفٌرَُوأَْجَرىَُعلَْيِهُأَْحَكام ُاْلم  ِهُالرَّ

َُصلََواٍتُبِأَْصِلُالشَّْرعَُِوإِنََّماُ.ُاِلهَُِوأِلَْمثَاِلِهَُعِنُاْرتَِكاِبُِمثِْلُقَِبْيحُِأَْفعَُ ْوِبُِسِتّ ج  ُبِو  ُالَُنَق ْول  َونَْحن 

عٍَةَُصِحْيَحةٍُ م  الظُّْهِرُإِذَاُلَْمُي ْعلَْمُتَقَدُّم ُج   ُ ُإَِعادَة  .تَِجب 

“Shekh Ramli-Semoga Allah merahmatinya-ditanya tentang seorang 

laki-laki yang berkata “Kalian wahai pengikut Shafi’iy, kalian telah 

menyalahi Allah dan rasulnya karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah 

memfardlukan lima kali salat sedangkan kalian salat enam kali dengan 

kalian mengulangi shalat jum'at dengan shalat dzuhur, maka apakah 

yang menetapkan pada laki-laki tersebut dalam hal i'adah” maka Shaikh 

Ramli menjawab bahwasannya laki-laki ini adalah orang yang dusta, 

durhaka lagi bodoh. Jika dia beri’tikad dalam madzhab Syafi'i bahwa 

mereka mewajibkan enam kali salat menurut asal syari'at, maka dia kafir 

dan harus berlaku atasnya hukum-hukum orang yang murtad dan jika 

dia tidak meyakini kewajiban tersebut dia harus dita’zir yang sesuai 

dengan keadaannya yang dapat mencegah baginya dan bagi orang-

orang yang seperti dia dari melakukuan seperti kejelekan perbuatan-

perbuatannya. Kami tidak berpendapat dengan kewajiban enam salat 

menurut asal syari'at; dan sesungguhnya kewajiban mengulangi shalat 

dhuhur hanyalah jika tidak diketahui salat jum'at yang sah yang 

mendahuluinya.”
116

 

 

  Maka berdasarkan analisa peneliti terhadap fatwa-fatwa Imam Al-

Nawawi, I’adah salat zuhur setelah salat Jum’at yang diterapkan pada kaum 

muslimin desa Babakan Asem tidaklah tepat, karena tidak ada faktor yang 

mengharuskan dilaksanakannya salat zuhur setelah salat Jum’at pada masyarakat 
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desa Babakan Asem, karena salat jum’at di masjid-masjid desa Babakan Asem 

sudah memenuhi rukun dan syarat sah salat Jum’at yang telah ditetapkan dalam 

madhhab Shafi’iy.  

 Terlebih yang dijadikan sandaran oleh tokoh masyarakat desa Babakan 

Asem hanyalah prasangka yang lemah yaitu prasangka bahwa kemungkinan salat 

Jum’at di masjid-masjid desa Babakan Asem tidak sah karena kemungkinan tidak 

dihadiri oleh 40 orang yang mustawtin, tidak dapat dibenarkan seorang muslim 

melakukan suatu ibadah kepada Allah SWT hanya berdasarkan pada sesuatu 

dugaan tanpa dasar, jika hal tersebut dibolehkan dalam syariat maka bisa saja kita 

berprangka bahwa salat yang telah kita tidak sah, karena berprasangka bahwa 

imam salat yang kita ikuti telah batal salatnya, atau berprasangka bahwa masjid 

yang kita jadikan sebagai tempat salat terdapat najis yang belum di sucikan, maka 

tidak dibenarkan demikian dalam beribadah. Karena sebuah hukum tidak boleh 

ditetapkan hanya berdasarkan syak semata. Sebagaimana kaidah fiqhiyah 

menyebutkan: 

 اليقينُالُيزولُبالّشكُّ

“Keyakinan itu tidak gugur oleh syak”
 117

  

Karena pada hakikatnya seorang muslim hanya diperintahkan untuk 

menyimpulkan suatu hukum berdasarkan hal-hal yang zahir, ada pun hal-hal yang 

tersembunyi adalah urusan Allah SWT. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Banyaknya jumlah kaum muslim di desa Babakan Asem menjadi salah 

satu faktor utama diperbolehkan adanya lebih dari satu tempat yang melaksanakan 

salat Jumat karena adanya mashaqah. Masaqah tersebut betapa sulitnya untuk 

menyatukan ribuan kaum muslimin dalam satu tempat shalat. Dan shalat Jum’at di 

masjid-masjid desa Babakan Asem bisa dikatakan sah jika di tinjau dalam 

perspektif Imam Al-Nawawi karena telah terpenuhi syarat dan rukun nya salah 

satunya yaitu sudah terdapat 40 orang mustawtin yang melaksanakan salat Jum’at 

di masjid-masjid desa Babakan Asem. 

Ada beberapa jalan keluar dalam madhhab Shafi’iy untuk menyikapi 

masalah salat Jum’at yang terjadi masyarakat Babakan Asem: 1) Mengikuti 

pendapat yang telah di pilih oleh Imam Al-Nawawi yang menyatakan boleh 

pelaksanaan salat Jum’at lebih dari satu dalam satu baldah jika wilayah baldah 

tersebut sangat besar dan sulit menyatukan semua orang dalam satu tempat, 

dimana pendapat ini juga dipilih oleh ulama-ulama Shafi’iyyah lainnya seperti 

Abu Abbas bin Suraij, Abu Ishaq Al-Marwazi, Ibnu Kajj, Hanathi, Al Qadhi Abu 

Thayyib, Rauyani, Al Ghazali, Al Muzani dan lainnya. 2) Agar semakin yakin 

berapa jumlah Jama’ah yang masuk kedalam kategori mustawtin, maka pada 

masjid-masjid di desa Babakan Asem bisa dibentuk tim khusus yang bertugas 
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untuk mengitung secara manual jumlah jamaah yang dapat mengesahakan salat 

Jum’at, dimana tim tersebut diambil dari penduduk asli setempat yang sudah 

paham betul mana penduduk yang mustawtin dan mana penduduk yang bukan 

mustawtin. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didesa Babakan Asem, 

Teluk Naga, Tangerang Banten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kriteria dan jumlah minimal jama’ah salat Jum’at menurut Imam Al-Nawawi 

adalah 40 laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan 

atau perkotaan tempat pelaksanaan salat Jum’at, maka menurut Imam Al-

Nawawi tidak sah hukumnya jika salat Jum’at tidak dihadiri oleh  40 laki-

laki, baligh, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau perkotaan 

tempat pelaksanaan salat Jum’at. 

2. Menurut Imam Al-Nawawi diperbolehkan adanya lebih dari satu tempat yang 

mengadakan salat Jum’at dalam satu baldah jika ada keperluan maupun 

tingkat kesulitan masyarakat.  

3. Jika ditinjau dalam perspektif Imam Al-Nawawi pelaksanaan I’adah salat 

zuhur setelah salat Jum’at di masjid-masjid Babakan Asem tidak dapat 

dibenarkan, karena rukun dan syarat sah salat Jum’at yang telah ditetapkan 

oleh Imam Al-Nawawi sudah terpenuhi pada masjid-masjid desa babakan 

Asem yang menyelenggarakan salat Jum’at, adapun menurut imam Al-

Nawawi dianjurkannya I’adah salat zuhur setelah salat Jum’at itu jika terjadi 

lebih dari satu tempat yang melaksanakan salat Jum’at dalam satu baldah 

tanpa ada kebutuhan, kemudian tidak diketahui salat Jum’at mana yang sah, 

karena menurut Imam Al-Nawawi dalam satu baldah hanya boleh ada satu 
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tempat yang menyelenggarakan salat Jum’at jika tidak ada kebutuhan maupun 

tingkat kesulitan masyarakat. 

B. SARAN-SARAN 

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti merasa terpanggil 

untuk menyumbang pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi para tokoh agama desa Babakan Asem agar dalam mengambil 

suatu keputusan hukum ibadah harus berdasarkan Hujjah yang kuat tidak hanya 

bersandarkan kepada prasangka yang lemah, karena hal ini merupakan 

problematika umat yang besar pertanggung jawabannya. 

2. Dengan adanya Ijtihad para tokoh agama desa Babakan Asem yang secara 

turun temurun diamalkan, yaitu terkait pelaksanaan salat zuhur setelah salat 

Jum’at, dikhawatirkan akan memberatkan ummat muslim desa Babakan Asem, 

karena setelah selesai salat Jum’at sebagian kaum muslimin harus 

melaksanakan aktifitas kembali seperti bekerja dan lain-lain. Untuk itu peneliti 

mengajurkan kepada para tokoh desa Babakan Asem untuk menimbang ulang 

fatwa tersebut. 

3. Hendaknya masyarakat desa Babakan Asem yang melaksanakan salat di 

masjid-masjid desa Babakan Asem tidak perlu mengulang salat zuhur setelah 

salat Jum’at, dikarenakan salat Jum'at yang mereka kerjakan sudah dianggap 

sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. 
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