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         BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Karakter 

Kata karakter merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu 

“kharassein”, “kharakter”, “kharax” yang memiliki pengertian membuat 

tajam. Karakter atau watak secara umum adalah sifat batin yang memengaruhi 

segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau 

makhluk hidup lainnya. 

1. Apakah itu karakter dan pendidikan karakter 

Karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang 

membedakan seseorang individu dengan individu lainnya. Atau karakter 

dapat dikatakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri 

seorang individu, yang membedakan antara dirinya dengan individu lain. 

Dan yang dimaksud pendidikan karakter adalah suatu sistem yang 

menanamkan nilai-nilai karakter kepada seseorang individu, yang 

meliputi: ilmu pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk 

dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, dirinya sendiri, orang lain, lingkungan maupun bangsa dan negaranya. 

Pengertian karakter menurut beberapa Ahli, Menurut Doni Kusuma 

(2011), Pengertian karakter adalah ciri, gaya, sifat atau karakteristik diri 

seseorang yang berasal dari pembentukan atau tempaan yang diperoleh 

dari lingkungan sekitar.1 

                                                           
1 A, Doni Koesoema. 2011. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman 

Global. Jakarta: PT Gramedia. Hal. 129. 
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Menurut Lickona, T., (2013)., pengertian karakter adalah sifat yang 

nyata dan berbeda yang terlihat dari seorang individu, karakter ini dapa 

dilihat dari berbagai macam atribut yang ada dalam tingkah laku 

seseorang.2 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

karakter adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan orang lain. Sedangkan di dalam kamus 

sosiologi, pengertian karakter adalah ciri khusus dari struktur dasar 

kepribadiaan seseorang (watak). 

 

2. Jenis-jenis Karakter Manusia 

Setiap orang pastinya memiliki karakter atau kepribadian yang 

berbeda-beda. Secara umum jenis karakter manusia dapat dibagi menjadi 4 

(empat), kategori, yaitu :3 

a. Sanguinis 

Seseorang yang memiliki jenis karakter ini pada umumnya suka 

bergaul dengan orang lain (ekstroved). Selain itu seorang yang 

berkarakter sanguinis biasanya adalah seorang yang memiliki 

kepribadian yang menarik, suka berbicara, memiliki rasa humor, dan 

lain.lain. 

Mereka juga dalah seorang yang ekspresif, antusias, periang dan 

memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Namun seseorang yang 

memiliki jenis karakter sanguinis memiliki kekurangan diantaranya 

                                                           
2 Lickona, T., (2013). Character Matters Persoalan karakter, Jakarta : PT Bumi Aksara. 
3 A, Doni Koesoema. 2011. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman 

Global. Jakarta: PT Gramedia. Hal. 132. 
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suka mementingkan diri sendiri, tidak suka mendapatkan kritik dan 

pelupa. 

b. Jenis Karakter Melankolis 

Seseorang yang memiliki jenis karakter melankolis biasanya adalah 

seseorang yang tidak suka bergaul dengan orang lain (introvert), 

pemikir, dan memiliki sifat pesimis. Pada umumnya juga mereka 

adalah seseorang yang suka berpikir secara mendalam, serius, tekun, 

suka berkorban dan cenderung idealis. Walaupun mereka tergolong 

introvert namun mereka memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dan 

suka membantu persoalan orang lain. 

c. Jenis Karakter Koleris 

Koleris biasanya jenis karakter yang sangat cocok untuk dijadikan 

seorang pemimpin. Mereka sangat suka mengatur, berpetualang, 

senang dengan tantangan, tegas dalam mengambil keputusan serta 

tidak mudah untuk menyerah. 

Dibalik segala kelebihannya, seorang yang berkarakter koleris biasanya 

sering menciptakan kontroversi karena mereka senang memerintah, 

terlalu kaku yang sering membuat keputusan yang tergesa-gesa. 

d. Jenis Karakter Plegmatis 

Seorang yang memiliki karakter plegmatis mungkin dapat disebut 

orang yang cuek atau santai. Karakter plegmatis ini lebih dapat 

berdamai dengan kehidupan bahkan disaat mereka menghadapi 

permasalahan yang sulit sekalipun. 

Plegmatis ini bisa dikatakan sebagai kebaikan dari karakter melankolis 

karena karakter plegmatis lebih tidak bisa memendam dendam dan rasa 

kecewa terlalu lama. Sikap bersahabat dan cinta damai yang dimiliki 
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oleh seorang plegmatis malah membuat dia sering dimanfaatkan orang 

lain. Bahkan seorang plegmatis tidak memiliki tujuan  yang pasti 

karena mereka hidup seperti air yang mengalir. 

 

3. Proses Pembentukan Karakter 

Seseorang sejak lahir hingga berumur tiga tahun atau bahkan hingga 

lima tahun, kemampuan nalarnya belum tumbuh sehingga pikiran bawah 

sadar mereka masih dapat menerima seluruh informasi dan stimulus tanpa 

adanya penyeleksian mulai dari orang tua dan lingkungan. 

Hal ini merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter 

seseorang yang kemudian selanjutnya pembentukan karakter akan 

terpengaruh dari lingkungan sekitar, televisi, buku, internet dan sumber 

lain yang dapat menambah pengetahuan serta kemampuan dalam 

menganalisa objek luar. 

Di sinilah peran pikiran sadar akan menjadi semakin dominan dan 

penyaringan informasi melalui panca indera akan mudah diterima oleh 

pikiran bawah sara. 

Dengan semakin banyak informasi yang diterima, maka semakin 

tinggi kepercayaan dan pola pikir sehingga akan membangun kebiasaan 

dan karakter yang berbeda dari masing-masing individu. 

Hal ini akan membuat setiap individu akan memiliki sistem 

kepercayaan (belief system), citra diri (self image), kebiasaan yang unik 

(habit). 

Apabila sistem kepercayaan benar dan selaras maka individu akan 

memiliki karakter yang baik dan begitu juga sebaliknya jika sistem 
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kepercayaan tidak selaras maka individu akan memiliki karakter yang 

tidak baik. 

 

4. Faktor Pembentukan Karakter 

Karakter seseorang tidaklah terbentuk dengan sendirinya namun 

terdapat beberaoa faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter ini. 

 Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi karakter:4 

a. Faktor Biologis 

Pengaruh faktor biologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

sendiri dan juga berasal dari faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. 

b. Faktor Lingkungan 

Selain dari faktor biologis, karakter juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan seperti lingkungan hidup, pendidikan, kondisi masyarakat 

dan juga semua faktor eksternal yang memiliki dampak terhadap 

pembentukan karakter. 

Adat istiadat yang berlaku dan bahasa yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari juga bisa untuk mempengaruhi karakter 

seseorang. 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter 

seseorang melalui pembiasaan dan contoh nyata. 

Berdasarkan dari dua faktor diatas maka karakter seseorang dapat 

terbentuk dari dua sisi yaitu dari kekuatan dalam diri sendiri (faktor 

biologis) dan juga kekuatan dari luar (faktor lingkungan). 

  

                                                           
4 Ibid, hal. 136. 
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Berikut beberapa contoh karakter, diantaranya : 

a. Mudah bergaul 

b. Sombong 

c. Labil 

d. Optimis 

e. Minder 

f. Suka mencari perhatian 

g. Pendendam 

h. Perfeksionis 

i. Pesimis 

j. Sensitif 

k. Egois 

l. Moody 

m. Ambisius 

n. Penyendiri 

o. Jujur 

p. Rendah hati 

q. Dermawan 

r. Pembangkang 

s. Bijaksana 

t. Pendusta 

u. Keras kepala 

v. Temperamental 

w. Setia 

x. Sopan 

y. Dan lain-lain 
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5. Pembinaan Karakter 

a. Pengertian Pembinaan 

Menurut Hidayat, S (1997:10) bahwa : Pembinaan adalah suatu 

usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur dan terarah 

untuk meningkatkan sikap dan ketrampilan anak didik dengan 

tindakan-tindakan pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan 

stimulasi serta pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. 

b. Pembinaan Karakter 

Pembinaan karakter bangsa adalah upaya sistematik suatu 

negara berkebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang sesuai dasar ideologi, konstitusi, haluan negara, serta 

potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan 

global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berahlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, 

patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan 

Pancasila dan dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

6. Pengertian shalat  

Pengertian shalat dari bahasa Arab As-sholah, sholat menurut 

Bahasa / Etimologi berarti Do’a dan secara terminology/istilah, para ahli 

fiqh mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah shalat berarti 

beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam. Dengan demikian kita beribadah kepada Allah menurut 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam. 

Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada 

Allah,yang mendatangkan takut kepadaNya serta menumbuhkan di dalam 
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jiwa rasa kebesaranNya atau mendhohirkan hajat dan keperluan kita 

kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau 

kedua-duanya.5 

َلَ خَ مَ َواَللا َد َب َعَ ي َل َََّل َاَإ َوَ رَ مَ أ ََامَ وَ  َواَالصَّيمَ قَ ي َوَ َاءَ ف َن حَ َنَ الديَ َه َل ََنَ يَ ص  ةَ مَ ي َق َالَ َنَ يَ دَ َكَ لَ ذ َوَ َاة َكَ واَالزَّت َؤَ ي َوَ ةَ ل   

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama 

dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan 

zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah : 5) 

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim 

wajib hukumnya untuk mendirikan shalat 5 waktu dalam sehari semalam, 

shalat ini sangat besar artinya, karena merupakan tiang agama dan ibadah 

yang pertama dihisab di akherat. 

a. Shalat Dhuhur 

Sedangkan shalat dhuhur adalah merupakan salah satu ibadah shalat 

yang dilaksanakan di   siang hari, awal waktunya setelah tergelincirnya 

matahari pada tengah hari dan akhir waktu apabila bayang-bayang sesuatu 

telah sama dengan panjangnya. 

b. Shalat Berjama’ah 

Shalat berjam’ah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-

sama. Shalat berjamaah sedikitnya dikerjakan dengan dua orang, yang satu 

menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Setiap gerakan imam di 

dalam shalat diikuti oleh makmum.6 

c. Urgensi Shalat 

Shalat merupakan ibadah yang penting diantara ibadah-ibadah yang 

lain, ia memiliki kedudukan yang agung dan tidak ada ibadah apapun yang 

                                                           
5  H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam,(Sinar Baru Algensindo), hlm. 53 
6 Ahmad Muhaimin Azzet, Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah, (Jogjakarta: Darul 

Hikmah, 2010), h. 86 



   
 

9 
 

menyamainya. Shalat merupakan tiang agama, merupakan pokok hubungan 

antara seorang hamba dengan Rabbnya, yang dengan nikmat dan karunianya 

telah memelihara alam semesta untuk kepentingan umatnya. Shalat juga 

merupakan identitas agama Islam, karena ibadah shalat adalah pembeda hakiki 

antara orang muslim dengan orang kafir. Sebagaimana Rasulullah Saw bahwa 

perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, barangsiapa yang 

meninggalkannya maka dia telah kufur.7 

Syarat diterimanya amal adalah shalat, hal ini sebagaimana yang 

disabdakan Rasulullah Saw bahwa sesungguhnya amal yang pertama kali 

dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Maka, jika 

shalatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika shalatnya 

rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari shalat 

wajibnya, maka Allah Ta’ala berfirman, ‘Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki 

shalat sunnah.’ Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat 

wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.8 

d. Dalil Disyariatkannya Shalat 

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, dimana 

ibadah ini telah ditentukan rukun dan syariatnya. Allah Swt berfirman dalam 

surah Thaha/20: 14 sebagai berikut: 

لَ إ نّن يَأ َ ةَ  َالّصل  أ ق م  ب د ن يَو  إ َّلَأ ن اَف اع  َإ ل هَ  َل  كَ ن اََّللّاَ  يذ   ر 

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain 

Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.9 

 

Dan juga dalam surah Al-Ankabut/29 : 45 sebagai berikut, 

نك رَ  ال م  ش اءَو  َال ف ح  ت ن ه ىَع ن  ةَ  إ ّنَالّصل  ةَ  َالّصل  أ ق م  ل َو  رَ َو  ك  أ كَ َذ  اَت ََّللّاَ  ي ع ل م َم  َّللّاَ  َو  ن ع ونَ ب ر   ص 

                                                           
7 Al-Albani, M.S. (2006). Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab 

Sunan Tirmidzi Buku: 2). Jakarta: Pustaka Azzam. Hal. 2623 
8 Ibid., hal. 413 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’ān  al-Karim dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002, hlm. 

588. 
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Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.10 

 

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan maka sebagai seorang 

muslim wajib hukumnya bagi kita untuk mendirikan sholat lima waktu. 

e. Syarat Shalat 

Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung padanya keberadaan 

hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri. Seseorang yang akan 

menjalankan shalat, baginya terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat 

yang telah ditentukan oleh syara’ agar shalat yang ia lakukan sah.11 Jadi syarat 

shalat adalah hal yang harus dipenuhi sebelum shalat dan wajib bagi orang 

yang shalat untuk memenuhi syarat-syarat itu, apabila salah satu syarat 

ditinggalkan maka shalatnya batal.  

Adapun syarat-syarat shalat sebagai berikut:12 

1) Islam 

2) Berakal sehat 

3) Baligh 

4) Suci hadats kecil dan hadats besar 

5) Suci badan, pakaian dan tempat untuk shalat 

6) Masuk waktu shalat 

7) Menutup aurat 

8) Menghadap kiblat 

                                                           
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’ān  al-Karim dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002, hlm. 

776. 
11 Mustafa Kemal Pasha, Fikih Islam, (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2003), h. 40 
12Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin, Tuntunan Shalat Menurut Al Qur’an dan 

As Sunnah, Terj. Jurjani Rahmat, (Jakarta: Darul Haq, 1999), hal. 6. 
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f. Cara mengerjakan shalat 

1. Menghadap ka‟bah 

2. Berdiri. 

3. Kewajiban menghadap sutrah. 

4. Niat. 

5. Takbiratul Ihram. 

6. Mengangkat kedua tangan  

7. Bersedekap 

8. Memandang tempat sujud 

9. Membaca do‟a Iftitah 

10. Membaca Ta‟awwudz 

11. Membaca al-Fatihah 

12. Membaca Amiin 

13. Bacaan surah setelah al-Fatihah 

14. Ruku‟ 

15. I‟tidal dari Ruku‟ 

16. Sujud 

17. Bangun dari sujud 

18. Duduk antara dua sujud 

19. Duduk Tasyahud Awal dan Tasyahud Akhir 

20. Salam 

g. Macam-Macam Shalat Fardhu 

1. Shalat Dhuhur 

2. Shalat „Ashar 

3. Shalat Maghrib 

4. Shalat Isya‟ 
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5. Shalat Subuh 

h. Rukun Shalat 

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau hal yang harus 

dikerjakan demi sahnya suatu perbuatan. Rukun shalat adalah sesuatu atau 

hal yang harus dikerjakan agar shalatnya sah. Tanpa memenuhi rukun, 

maka shalat seseorang dinilai tidak sah menurut syariat Islam. Adapun 

rincian mengenai rukun shalat adalah sebagai berikut.13 

1) Niat 

2) Takbiratul ihram 

3) Berdiri bagi yang mampu 

4) Membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat 

5) Ruku’ dengan tumakninah 

6) Bangkit dari ruku’ 

7) I’tidal dengan tumakninah 

8) Sujud dengan tumakninah 

9) Bangun dari sujud 

10) Duduk diantar dua sujud dengan tumakninah 

11) Membaca tasyahud akhir serta duduk dengan tumakninah 

12) Membaca salam yang pertama 

13) Tertib atau dilakukan dengan berurutan 

i. Definisi Shalat Berjamaah 

Jamaah secara bahasa dapat diartikan golongan atau kelompok. 

Sedangkan yang dimaksud shalat berjamaah adalah apabila dua orang 

shalat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka mengikuti yang 

                                                           
13 Ibid., hal. 12 
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lain.14 Sedangkan menurut Muhyddin Abdusshomad shalat berjamaah 

adalah shalat yang dilakukan secara kelompok, yang terdiri dari imam dan 

makmum.15 

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa shalat berjamaah adalah 

shalat yang dilakukan oleh imam dengan makmum dengan aturan 

pelaksanaan tertentu. 

j. Hukum dan Keutamaan Shalat berjamah 

Hukum shalat fardhu berjamaah setidaknya ada tiga macam. Para 

ulama mazhab Malikiyah dan Hanafiyah menghukumi shalat berjamaah 

sebagai sunnah muakad bagi laki-laki yang mampu melaksanakan dan 

tidak memiliki halangan/udzur. Sedangkan pada ulama mazhab Syafi’iyah 

menghukumi dengan fardhu kifayah. Hukum ini dikenakan pada laki-laki 

yang berakal, merdeka, mukim (bertempat tinggal tetap atau bukan 

musafir) dan tidak mempunyai halangan untuk mengerjakan shalat 

berjamaah.16 Adapun para ulama mazhab Hanabilah menghukumi dengan 

fardhu ‘ain.17 

 

B. Tujuan Shalat Dhuhur Berjama’ah 

Tujuan pembinaan pelaksanaan shalat fardhu Dhuhur berjamaah, 

adalah pembinaan terhadap suatu ibadah terkhususnya dalam pelaksanaan 

shalat berjamaah mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam 

pembinaan wawasan peserta didik. Karena shalat berjamaah suatu ibadah yang 

                                                           
14 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ( Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 106. 
15Muhyiddin Abdusshomad, Shalatlah Seperti Rasulullah SAW, Aswaja, (Surabaya: 

Khalista, 2011), h. 13.1 
16 Ahmad Muhaimin Azzet, Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah, (Jogjakarta: Darul 

Hikmah, 2010), h. 86. 
17Agung danarta, Adzan, Iqomah & Sholat Berjamaa’ah Menurut Rasulullah, 

(yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), hal. 6. 
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disyi’ar dalam Agama Islam tujuannya hanya menyembah Allah SWT. 

Pembinaan yang dilakukan dalam pelaksanaan shalat fardhu berjamaah 

memiliki beberapa tujuan, diantaranya:  

a. Mewujudkan makna ibadah terutama shalat berjamaah dalam diri siswa. 

Penghambaan kepada Allah adalah tujuan utama keberadaan manusia di 

alam semesta ini. 

b. Membiasakannya dengan perilaku terpuji. Maka dengan adanya 

pembinaan shalat berjamaah sehingga membuat peserta didik menjadi 

orang yang disiplin. Karena shalat berjamaah itu membuat kita menjadi 

disiplin 

c. Agar terjadinya silaturrahmi antara peserta didik dengan pembina asrama 

untuk saling mengenal sesamanya. 

d. Agar siswa mempunyai keinginan untuk melaksanakan shalat fardhu 

berjamaah serta  mendorong temannya yang tidak mau melakukan shalat 

berjamaah. 

e. Akan menumbuhkan semangat dalam diri seseorang untuk meningkatkan 

amal shalihnya dikarenakan ia melihat semangat ibadah dan amal shalih 

saudaranya yang hadir berjamaah bersamanya.18 

Tujuan utama atau sasaran pokok dari shalat adalah agar manusia yang 

melakukannya senantiasa mengingat Allah. Dengan mengingat Allah akan 

terbayang dan terlukis dalam hati sanubarinya segala sifat-sifat Allah yang 

Maha Esa dan Maha Sempurna.    

Firman Allah:  

                                                           
18  Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaiby, Penerjemah, M. Ihsan Zainuddin, Dasar-dasar 

Pembinaan Wawasan AnakMuslim, (Surabaya: Pustaka eL BA, 2011), h. 272-288. 
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Artinya : “Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 

selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingat aku (Q.S Thoha : 14). 

 

Ingat terhadap Allah membuat manusia senantiasa waspada dan dengan 

kewaspadaan itu akan senantiasa menghindarkan diri dari segala macam 

perbuatan keji dan tercela. Dengan begitu berarti ia telah luput dari 

pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan menjerumuskan kelembah 

kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. 

 

C. Tata Cara Shalat Berjamaah 

Berikut adalah tata cara yang harus diperhatikan ketika melaksanakan 

shalat berjamaah; 

1) Syarat Menjadi Imam 

Berikut adalah syarat menjadi seorang imam:19 

a) Islam 

b) Baligh 

c) Berakal sehat 

d) Suci dari hadats besar dan kecil 

e) Bacaan Al-Qur’annya bagus 

f) Imam harus seorang laki-laki apabila makmumnya terdiri dari 

laki-laki. Sedangkan seorang anak perempuan tidak boleh 

menjadi imam dari makmum laki-laki, ia hanya boleh menjadi 

imam jika makmumnya hanya terdiri dari perempuan saja. 

2) Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam 

a) Orang yang memahami agama Islam dengan baik 

                                                           
19Muhyiddin Abdusshomad, Shalatlah Seperti Rasulullah SAW, Aswaja, (Surabaya: 

Khalista, 2011), h. 131 
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b) Orang yang fasih bacaan Al-Qur’annya 

c) Orang yang pandai ilmu fiqih 

d) Orang yang berhati-hati dalam menjaga diri (wara’) Orang yang 

baik bacaan shalatnya 

e) Orang yang mengetahui hukum-hukum shalat 

f) Orang yang mengerjakan shalat dengan benar 

g) Orang yang paling baik nasabnya 

h) Orang yang bagus pakaiannya 

i) Orang yang bersih badannya 

j) Orang yang baik pekerjaannya 

k) Orang yang tampan wajahnya20 

l) Imam jama’ah bukan orang yang dibenci (karena alasan agama) 

oleh kelompok jamaah tersebut 

m) Orang yang masih asing dalam jamaah tersebut, kecuali 

dipersilakan oleh imam setempat untuk mengimaminya21 

3) Hal yang Harus Diperhatikan Imam dalam Shalat Berjamaah22 

a) Mengatur barisan (shaf) makmum agar rapat, lurus dan rapi 

sebelum melaksanakan shalat jamaah. 

b) Hendaknya imam memperhatikan kemampuan jamaah agar tidak 

memberatkan sebagian makmum 

c) Hendaknya imam mengeraskan takbir intiqal (takbir tanda 

perpindahan dari gerakan yang satu ke gerakan yang berikutnya) 

agar dapat didengar oleh makmum 

                                                           
20Ahmad Muhaimin Azzet, Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah, (Jogjakarta: Darul 

Hikmah, 2010), h. 87 
21 Mustafa Kemal Pasha, Fikih Islam, (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2003), h. 75 
22 Ibid., hal. 77 
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4) Hal yang Harus Diperhatikan Makmum23 

a) Makmum berniat menjadi makmum (mengikuti imam) 

b) Makmum mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului 

gerakan imam 

c) makmum mengetahui gerakan imam, baik dengan melihat sendiri 

atau melalui gerakan makmum yang berada di shaf depannya. 

d) Tempat berdiri makmum berada di belakang imam, dan tidak sah 

shalatnya apabila berdiri di depan imam. Apabila yang menjadi 

makmum hanya satu orang, posisi makmum berada di sebelah 

kanan imam, nyaris sejajar, agak ke belakang sedikit. Apabila 

datang makmum satu orang lagihendaknya ia berdiri di samping 

kiri imam lurus dengan makmum sebelah kanan, pada saat takbir 

pergantian gerakan shalat, imam hendaknya maju atau kedua 

makmum mundur membentuk posisi jamaah seperti biasanya. 

Apabila jamaah diikuti oleh banyak jamaah maka barisan yang 

ada di belakang imam adalah para laki-laki dewasa, di 

belakangnya anak laki-laki, dan paling belakang adalah shaf para 

wanita24 

e) Imam dan makmum berada dalam satu tempat 

f) Imam dan makmum hendaklah sama aturan shalatnya 

g) Tidak ada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum, 

kecuali bagi jamaah perempuan 

h) Apabila imam lupa melakukan salah satu rukun shalat, maka 

makmum laki-laki mengingatkan dengan mengucapkan tasbih 

                                                           
23 Labib Mz-Harniawati, Risalah Fiqih Islam, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya Offset, 

2006), hal. 245 
24Ahmad Muhaimin Azzet, Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah, (Jogjakarta: Darul 

Hikmah, 2010), h. 90 
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sedangkan makmum perempuan mengingatkan dengan 

menepukkan punggung telapak tangan. Apabila imam lupa 

bacaan ayat Al-Qur’an atau batal di tengah shalat, maka makmum 

hendaknya langsung mengingatkan bacaan yang dilupakan imam 

atau menggantikan imam yang tiba-tiba batal di tengah shalat. 

Hendaknya yang mengingatkan imam adalah orang yang berdiri 

tepat di belakang imam.25 

i) Bagi makmum masbuq (makmum yang tertinggal dan mendapat 

sisa shalat imam), langsung mengikuti shalat imam dengan 

membaca takbiratul ihram terlebih dahulu. Jika ia masih dapat 

memperoleh ruku’ bersama imam maka ia mendapatkan rakaat 

yang sempurna satu rakaat. Apabila datang imam sudah selesai 

ruku’ maka ia belum mendapatkan kesempurnaan rakaat, 

hendaklah ia menyempurnakan sendiri rakaat yang tertinggal 

setelah imam mengucapkan salam. 

 

D. Manfaat Shalat Dhuhur Berjama’ah 

1. Manfaat Shalat Dhuhur Berjamaah  

Shalat Dhuhur berjamaah memiliki faedah-faedah (manfaat-manfaat) 

yang banyak dan kebaikan-kebaikan yang agung, antara lain:  

a. Allah SWT mensyariatkan kepada umat agar berkumpul pada waktu-

waktu tertentu untuk shalat Dhuhur berjamaah, Hal itu dimaksudkan 

agar dapat saling menyambung silaturahmi diantara mereka, berbuat 

kebajikan, saling mengasihi dan memperhatikan.  

b. Menanamkan rasa saling mengasihi, yaitu saling mencintai antara 

yang satu dengan yang lain sehingga saling mengerti dan memahami 

                                                           
25 Ibid., hal. 92 
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keadaan yang lain. Seperti menjenguk yang sakit, mengantar 

jenazah, membantu yang kesusahan dan kesulitan.  

c. Saling mengenal, karena apabila manusia shalat Dhuhur bersama-

sama maka terjadi saling kenal diantara mereka.  

d. Kaum muslimin merasakan persamaan dan hancurnya perbedaan-

perbedaan sosial. Karena mereka berkumpul di masjid, orang yang 

paling kaya berdampingan dengan orang yang paling fakir, atasan 

berdampingan dengan bawahan, yang muda berdampingan dengan 

yang tua, demikian seterusnya. Maka manusia merasa mereka adalah 

sama sehingga dengan itu terjadi keakraban.  

e. Menghindari kesalahan arah kiblat, karena belum tentu semua orang 

muslim mengetahui arah kiblat secara tepat, terkadang ada juga yang 

lupa jika berada di tempat yang masih asing. Sehingga dengan 

melakukan shalat secara berjamaah di masjid dapat mengurangi dan 

menghindari kesalahan arah kiblat.   

f. Membiasakan manusia untuk berdisiplin, karena jika ia telah terbiasa 

mengikuti imam secara detail, tidak mendahului dan tidak tertinggal 

banyak, dan tidak membarenginya tapi mengikutinya maka ia akan 

terbiasa disiplin26 

 
E. Keutamaan Shalat Berjamaah 

Sebagian orang berpendapat bahwa shalat berjama’ah hukumnya 

sunah dimana pelakunya mendapat pahala sedangkan orang yang 

meninggalkannya tidak mendapat dosa. Argumen yang menjadi dasar 

mereka berprasangka demikian adalah berdasarkan pendapat para ulama 

                                                           
26  Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Lebih Berkah Dengan..., hlm. 53. 
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Malikiyah, Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Pendapat empat 

madzhab mengenai shalat berjama’ah berbeda-beda.  

Sebagian para ulama Malikiyah berpendapat bahwa shalat 

berjama’ah adalah sunnah, namun sebagian lagi berpendapat bahwa shalat 

berjama’ah hukumnya sunah muakkad.27 

Pada dasrnya yang dimaksud dengan sunahmuakkad adalah apabila 

sebagian orang sudah melakukannya, maka sebagian yang lain gugur 

kewajibannya untuk melakukan hal tersebut dan tidak berdosa. Namun 

yang dimaksud sunah muakkad disini adalah, orang yang melakukan shalat 

berjama’ah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan orang yang 

meninggalkannya akan mendapat dosa. 

Pada umumnya syaikh madzhab Hanafi berpendapat bahwa shalat 

berjama’ah adalah wajib, berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur’an, sunnah, 

dan tradisi umat sebagaimana mereka menyebutkan bahwa Nabi 

Muhammad selalu melaksanakannya. Namun sebagian lagi berpendapat 

bahwa shalat berjama’ah adalah sunah muakkad. Bahkan dalam madzhab 

ini disebutkan pula bahwa tidak diterima syahadat bagi orang yang 

meninggalkannya. 

Sementara itu, Imam Syafi’i tidak memberikan keringanan 

(rukhshah) bagi orang yang meninggalkan shalat berjama’ah tanpa udzur. 

Para ahli hadits pengikut Syafi’i berpendapat bahwa shalat berjamaah 

hukumnya adalah fardhu ‘ain. Namun sebagian ulama Syafi’iyah 

menganggap bahwa shalat berjama’ah adalah sunat muakkad.28 Perlu 

                                                           
27 Fadlal Ilahi, Menggugat Kesunnatan Shalat Berjama’ah, (Yogyakarta: PUSTAKA 

FAHIMA, 2004), hlm. 13. 

28 Ibid, hlm. 149 
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diketahui juga bahwa para ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa 

shalat berjama’ah itu adalah sunah, yang dimaksud dengan sunah di sini 

adalah sunah muakkad. 

Imam Ahmad menetapkan pendapat bahwa hukum shalat berjama’ah 

adalah wajib dan orang-orang yang meninggalkannya akan mendapat 

dosa.29 Lebih khusus lagi beliau menyebutkan bahwa orang laki-laki yang 

tidak melakukan shalat berjama’ah padahal dia tidak ada udzur, orang laki-

laki tersebut disebut sebagai orang yang buruk. Imam Ahmad juga 

menambahkan bahwa tetangga masjid diperintahkan untuk menunaikan 

shalat secara berjama’ah. 

Para ulama sepakat bahwa shalat sendirian itu dilakukan hanya jika 

ada uzur atau karena itu shalat sunnah. Uzur yang dimaksud tersebut, 

menurut Rasulullah SAW ada dua macam yaitu takut dan sakit yang 

kemudian diakumulasikan menjadi empat macam uzur yang membuat 

diperbolehkannya seseorang tersebut meninggalkan shalat jama’ah. 

Keempat macam uzur tersebut diantaranya adalah:30 

a. Orang-orang yang sakit. 

b. Orang-orang yang sangat perlu melaksanakan hajatnya. 

Contohnya adalah orang yang sangat kelaparan sehingga perlu 

untuk makan terlebih dahulu. 

c. Orang-orang yang takut kehilangan harta bendanya atau takut 

terhadap suatu gangguan. 

Lingkungan seseorang juga sangat mempengaruhi kualitas 

beribadahnya terutama shalat. Lingkungan atau tempat tinggal 

                                                           
29  Ibid, hlm. 155 
30 Muhammad Sholikin, The Miracle of Shalat, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 476 
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yang aman serta nyaman akan membuat orang atau warga yang 

berada di tempat itu akan merasa nyaman saat beribadah.  

Contoh saat seseorang bertempat tinggal di daerah yang memiliki 

angka kriminalitas yang cukup tinggi, maka kualitas ibadahnya 

akan sangat jauh berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah 

yang memiliki angka kriminalitas dalam kategori aman. 

Mereka yang bertempat tinggal dalam lingkungan yang memiliki 

angka kriminalitas yang cukup tinggi akan merasakan takut saat 

harus meninggalkan rumah mereka untuk shalat berjamaah.  

Mereka khawatir jika rumah mereka dibobol oleh pencuri, atau 

mereka akan disakiti oleh seseorang saat dalam perjalanan 

menuju masjid. 

d. Orang-orang yang takut akan gangguan bencana alam, hujan 

lebat, lupur, angin kencang, dan gelap gulita.  

Islam menganjurkan agar shalat wajib lima waktu sehari semalam 

itu dilakukan secara berjamaah, meskipun Islam sendiri tidak melarang 

untuk melaksanakannya secara individu atau sendiri-sendiri. Semakin 

banyak anggota jamaah itu dilakukan maka akan semakin baik, meskipun 

shalat jamaah juga bisa dilakukan hanya dengan dua orang saja, yaitu 

hanya ada imam dan makmum.  

Selain dari adanya keutamaan itu, shalat berjama’ah juga 

mempunyai arti yang sangat besar dalam kehidupan sosial. Shalat 

berjama’ah melatih untuk taat kepada pimpinan dan pimpinan supaya 

bertindak bijaksana dengan memperhatikan jama’ah yang dipimpinnya, 
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dan juga shalat jama’ah menanamkan rasa kebebasan, persaudaraan dan 

persamaan.31 

Selain mengandung nilai-nilai yang penuh makna, shalat 

berjamaah juga mengandung hikmah dan keutamaan luar biasa yang 

Allah berikan untuk hamba-hambaNya yang taat. Banyak sekali hikmah 

yang terdapat dari shalat berjamaah, beberapa diantaranya adalah: 

a. Shalat berjama’ah menanamkan rasa kebebasan 

Kebebasan adalah hak setiap manusia yang hidup di muka bumi 

ini, namun hak tersebut juga dibarengi atau diimbangi dengan kewajiban. 

Arti kata kewajiban di sini adalah kepandaian dalam menjalankan 

kebebasan.32 Contohnya, media sosial itu merupakan media atau sarana 

informasi yang berkat kemajuan tekhnologi menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari diri setiap orang. Semua orang berhak untuk 

mempergunakannya. Akan tetapi saat tidak dibarengi dengan kepandaian 

dalam memanfaatkan haknya, maka kebebasan individu atau kelompok 

itu menjadi terbatas. Dalam kondisi ini kebebasannya terbatasi oleh 

kemampuannya untuk bersikap konsisten dengan kebebasannya. 

Sesungguhnya kebebasan dalam Agama Islam ini bersifat mutlak 

bagi seluruh umatnya. Orang yang mampu memenuhi hak kebebasan itu 

tidak lain adalah mereka yang senantiasa beribadah, dan dalam 

beribadahnya itu mereka selalu berpedoman kepada Al-Qur’an dan 

memenuhi wasiat Nabi Muhammad SAW. 

b. Shalat berjama’ah menanamkan rasa persaudaraan 

                                                           
31 Sidik Tono, dkk, Ibadah dan Akhlak dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 

1998), hlm. 3. 
32 Mahmud Muhammad Thaha, op.cit, hlm. 81 
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Konsepsi jama’ah juga menumbuhkan rasa peduli terhadap 

realitas kemasyarakatan yang ada.33 Tidak semua orang yang mengikuti 

shalat berjama’ah itu merupakan orang yang mampu secara finansial 

maupun fisiknya. Allah menciptakan manusia serba kekurangan dan 

kekurangan antara masing-masing orang itu sangat berbeda. Bahkan 

dikatakan bahwa orang yang rajin beribadah kepada Allah namun kurang 

peduli terhadap orang-orang di sekitarnya yang kurang beruntung, orang 

tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. 

Rasa persaudaraan sangat jelas terlihat antar umat Islam yang 

berada dalam satu lokasi yaitu masjid. Dalam masjid tersebut juga hanya 

terdapat satu tujuan yaitu beribadah kepadaTuhan Yang Esa yaitu Allah. 

Terkadang ada pula jama’ah atau umat Islam yang bertempat tinggal jauh 

yang sengaja mampir untuk melaksanakan shalat fardhu, meskipun ia 

tidak mengenal jama’ah yang lain dengan baik, namun karena mereka 

dipertemukan oleh Allah untuk melakukan shalat berjama’ah, yang 

awalnya tidak kenal maka akan menjadi seperti saudara. 

Setiap Muslim akan merasa bertemu dengan saudara-saudara 

seagama dalam shalat berjama’ah. Mereka bersaudara, shalat dibelakang 

imam, melakukan satu gerakan yang sama yang dipimpin oleh imam, 

menghadap ke arah yang sama yaitu arah kiblat, dan membaca satu kitab 

yang sama yaitu Al-Qur’an. 

c. Shalat berjama’ah menanamkan rasa persamaan dan kebersamaan 

Shalat berjama’ah mengacu pada konsep kebersamaan umat Islam 

dalam berbagai persoalan kehidupan bermasyarakatnya.34 Selanjutnya, 

                                                           
33 Muhammad Solikhin, op.cit, hlm. 486. 

 
34 Muhammad Solikhin, op.cit, hlm. 481. 
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perlu dimengerti bahwa hakikat dari shalat berjama’ah adalah 

meniadakan perbedaan atau dalam arti lain, shalat berjama’ah 

menghubungkan serta menyamaratakan strata sosial yang ada di dalam 

masyarakat. 

Terkadang kita masih sering menjumpai terjadi kesenjangan 

antara si kaya dengan si miskin, si tua dengan si muda, dan rakyat biasa 

dengan pejabat. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi saat mereka 

berkumpul di masjid dan melaksanakan shalat berjama’ah. Hal ini 

dikarenakan Allah tidak melihat harta maupun jabatan seseorang dalam 

menilai keimanan seseorang, karena Allah hanya menilainya berdasarkan 

ketaqwaannya kepada Allah. 

Baik rakyat biasa maupun pejabat negara berdiri berbaris berderet 

memenuhi shaf yang paling depan. Bahkan tidak jarang orang biasa 

berada di shaf paling depan, dan para pejabat berada di belakangnya. Di 

dalam masjid tidak ada protokoler, shaf yang depan tidak khusus untuk 

orang-orang besar. Selain itu, baik sandal japit, maupun sepatu yang 

paling bagus dan mahal sekalipun, tetap harus dilepas dan diletakkan di 

luar masjid. 

Jika shalat disebut-sebut sebagai tiangnya agama, maka konsepsi 

“jama’ah” merupakan pilar utama tegaknya nilai-nilai kemasyarakatan, 

perundang-undangan maupun keterjaminan hak pribadi serta sosial.35 

Oleh karena itu tidak heran jika kita mendengar istilah bahwa pemerintah 

dalam Islam itu disebut sebagai “pelayan umat”. Jika kita ingat sejarah 

peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, 

                                                           
35 Muhammad Solikhin, op.cit., hlm. 485 
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beliau mempergunakan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah 

melainkan juga sebagai pusat pemerintahan dan tempat untuk menyusun 

strategi perang.  

Bagi anak, shalat merupakan naluri (kebiasaan). Naluri 

(kebiasaan) merupakan bentuk kebutuhan baginya. Hal ini dikarenakan 

sesuai dengan psikologi anak, yaitu manusia yang belum memahami 

hakekat sesuatu sehingga apa yang dilakukan belum difahami makna dan 

maksudnya.36 Seperti yang tertera dalam hadits di bawah ini: 

َعْبَداُن أَْخبََرنَا َعْبدَحدَّ ثَنَا  ِ أَْخبََرنِي أَبُوَسلََمةَ ْبُن َعْبِدالرَّ  هللاُِ أَْخبََرَن ا یُونُُس َعْن الزُّ ْھِري 

ْحَمِن أَنَّ أَبَا ُھَرْیَرةَ َرِضَي  َصلَّ ى  هللاَِعْنُھ قَاَل قَاَل َرُسوُل  هللاُ َعلَْیِھ َو َسلَّ َم َما ِمْن َمْولُْوٍد  هللاُ
ِ َسانِِھ َكَما تُْنتَُج اْلبَِھْیَمةُ بَِھْیَمةً َجْمعَاَء إِالَّ یُولَُد َعلَى اْلِفْطَرةِ فَأَبََواهُ یَُھو ِ   دانِِھ َویُنَص ِ َرانِِھ أَْویَُمج 

َھْل تُِحسُّ وَن فِْیَھاِمْن َجْدَعاَء ثُمَّ یَقُوُل أَبُوُھَرْیَرةَ َرِضَي  الَّ تِْي فََطَرالنَّ  هللاِْطَرةَ )َعْنُھ  هللاُ
ِلَك الد ِ ْیُن اْلَق ی ِ ُم ذَ  هللاِاَس َعلَْیَھاالَتَْبِدْیَل ِلَخْلِق  . ) البخاريرواه   

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan telah mengabarkan kepada kami 

‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy telah 

mengabarkan kepada saya Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bahwa Abu Hurairah 

radliallahu ‘anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu’ 

alaihiwasallam: “Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia 

dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang 

akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana 

binatang ternak yang melahirkan binatang ternak yang sempurna. Apakah kalian 

melihat cacat padanya”. Kemudian Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata, 

mengutip firman Allah SWT QS. Ar-Ruum: 30 yang artinya: (“Sebagai fitrah 

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan 

pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus”). (HR. Bukhari) 

 
Kata fitrah dalam hadits tersebut dimaksudkan untuk kebaikan 

(Islam) itu sendiri, yaitu perilakunya mencerminkan kepatuhan, ketaatan, 

dan ketundukan hanya semata-mata karena Allah SWT. Oleh sebab itu 

aka tidak ada istilah bayi atau anak haram, bayi atau anak itu tetap suci 

                                                           
36 Abdul Karim Nafsin, Menggugat Orang Shalat Antara Konsep dan Realita, (Mojokerto: 

CV. Al-Hikmah, 2005), hlm. 303 
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namun hanya saja perbuatan kedua orang tuanyalah yang haram.selain itu 

juga tidak bisa dipungkiri bahwa keyakinan orang tuanya yang akan 

menjadi salah satu faktor penentu keyakinan apa yang akan dianut sang 

anak saat dewasa nanti.  

 

 

 

 


