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ABSTRAK 

Mahmudah, Raisul. 2021. Kajian Materi Fikih Dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya 

Shaikh Umar Abdul Jabbar Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Di Kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd. 

Kata Kunci: Relevansi, Mabadi’Al-Fiqhiyyah, dan Materi fikih. 

Ilmu fiqih merupakan suatu ilmu yang sangat berperan penting dan menjadi 

bagian landasan bagi peserta didik dalam melaksanakan ibadah mahdhoh dan ghairu 

mahdhoh. Khususnya pada ibadah mahdhoh seperti, taharah, salat, dan puasa. 

Melalui pengembangan bahan ajar materi fikih di Madrasah Ibtidaiyah khususnya 

pada jenjang kelas III dengan menggunakan Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya 

Shaikh Umar Abdul Jabbar. Hal ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi guru 

khususnya dalam penyampaian materi fikih di Madrasah Ibtidaiyah kelas III. Hal ini 

dikarenakan terdapat guru-guru, khususnya guru Madrasah Ibtidaiyah yang 

mengajarkan materi fikih dengan hanya mengacu dari buku teks pegangan siswa 

tanpa berupaya untuk mengembangkan bahan ajar yang ada, sehingga dengan adanya 

kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 dapat menambah dan melengkapi materi yang 

terdapat dalam buku teks materi fiqih kelas III Madrasah Ibtidaiyah. Kitab Mabādi’ 

Al-Fiqhīyah Juz 2 termasuk kitab yang mudah untuk dipahami khususnya bagi 

pemula, serta diharapkan mampu membetulkan kesalahan-kesalahan yang 

memungkinkan dapat membahayakan terhadap fikih. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian terkait Kajian Materi fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya 

Shaikh Umar Abdul Jabbar dan Relevansinya dengan Materi fikih di Kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Materi fikih dalam Kitab 

Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar. (2) Untuk mengetahui 

relevansi Materi Fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Syaikh Umar 

Abdul Jabbar dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian 

pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-

data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya 

Shaikh Umar Abdul Jabbar. Kemudian dianalisis dengan menggunakan content 

analysis atau analisis isi.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Materi fikih dalam Kitab 

Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar ada enam teori meliputi 

Ahkamul Islam, taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. (2) Terdapat relevansi antara 

materi fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar 

dengan materi fikih di kelas III Madrasah Ibtidaiyah yaitu materi tayamum, salat, 

dan puasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ii 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Skripsi atas nama saudara: 

Nama : Raisul Mahmudah 

NIM : 210617022 

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Judul : “Kajian Materi Fiqih dalam Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz 2 Karya 

Syaikh Umar Abdul Jabbar dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di 

Kelas III Madrasah Ibtidaiyah” 

Telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah 

 

Pembimbing 

 

 

Dr. M. SYAFIQ HUMAISI, M.Pd. 

NIP. 198204072009011011 

 

 

 

Ponorogo, 19 April 2021 

Mengetahui, 

Ketua 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

FakultasTarbiyah dan IlmuKeguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

 

 

Dr. TINTIN SUSILOWATI, M.PD. 

NIP. 197711162008012017 



 

 

iii 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA RI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

Skripsi atas nama saudara: 

Nama   : Raisul Mahmudah 

NIM   : 210617022  

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan    : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Judul              : Kajian Materi Fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar 

Abdul Jabbar dan Relevansinya dengan Materi Fikih di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo pada: 

Hari  : Senin 

Tanggal : 3 Mei 2021 

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, pada 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 6 Mei 2021 

 

 

        

 

 

       Dr. Moh. Munir, Lc., M. Ag. 

       NIP. 198607051999031001 

Tim Penguji 

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Munir, Lc., M.Ag    (   ) 

2.Penguji I  : Dr. Sutoyo, M.Ag    (   ) 

3. Penguji II : Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd   (   ) 

Ponorogo, 6 Mei 2021 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 



 

 

iv 

 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 Puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmat serta keberkahan dalam 

hidup sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini serta telah menghadirkan orang-

orang baik dalam lingkup pergaluan ku, yang membantu, memotivasi dan doa serta mendukung 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Dengan keikhlasan serta 

kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suroto dan Ibu Faujiah .Beliau berdua adalah orang yang 

sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Beliau berdua mendukung segala langkah dan 

selalu menguatkan ketika lemah.  

2. Adik saya tercinta Ahmad Raihan Khairul Anam, serta kakek dan nenek saya yang do’anya 

selalu mengangkasa untuk kesuksesan masa depan saya. 

3. Mas Deni Achmad Fauji yang selalu ada dan terus mendukung saya demi terselesaikannya 

skripsi saya ini. 

4. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, terimakasih kalian 

telah mewarnai hidup saya dengan keikhlasan dan kemurahan hati. 

5. Rekan-rekan GMI A yang tidak dapat saya sebut nama satu-persatu namun kalian telah 

menghiasi cerita hidup saya dengan penuh sukaria. 

6. Serta pihak-pihak yang tak dapat disebutkan nama yang telah membantu serta memotivasi 

hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

 

 



 

 

v 

 

 

 

MOTTO 

 

ت:56(  ْنسا ِإَّلَّ لِي ا   )الذَّارَيا ْعُبُدونِ واماا خالاْقُت اْلِْنَّ وااْْلِ  

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah 

kepada Ku”. (Q.S. Adz-Dzaariyaat:56)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Solo: Abyan, 2016), 523. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam berisi 

seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia, ajaran tersebut tertuang didalam al-

Qur’an dan al-Hadis.2 Dimana isinya mencangkup berbagai macam aspek, salah satunya 

adalah hukum Islam, yang dipandang sebagai inti ajaran Islam itu sendiri.3 Hukum Islam 

identik dengan kata fiqih. Oleh karena itu, fikih terikat dengan situasi dan kondisi yang 

melingkupinya. Sehingga fikih senantiasa berubah seiring dengan berubahnya waktu dan 

tempat.4 

Dalam perjalanan sejarah Islam, fikih telah berkembang menjadi suatu disiplin 

ilmu dan menduduki posisi yang amat penting di jajaran ilmu-ilmu Islam. Hal ini terjadi 

karena cakupan kajiannya sangat luas yang meliputi seluruh aspek kegiatan manusia. 

Dengan demikian, pembelajaran fikih sangat diperlukan agar peserta didik dapat 

mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari.5  

Kita ketahui bahwa pendidikan agama saat ini tidak lagi merupakan pendidikan 

agama dalam arti yang sebenarnya, melainkan telah menjadi pengajaran untuk 

pengetahuan keagamaan. Hal ini terealisasi ketika ujian mata pelajaran agama (fikih) 

yang menjadi objek penilaian adalah hanya sebatas pengetahuan keagamaan anak didik.6 

Oleh karena itu, ilmu fikih seharusnya diajarkan pada setiap jenjang pendidikan Islam, 

mulai dari tingkat dasar ke tingkat tinggi. 

                                                           
2 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 12. 
3Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus 

Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 16. 
4 Ibid, 2. 
5 Mohammad Rizqillah Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih,” Al-Makrifat 4, no. 2 (2019), 35. 
6 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 43. 
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Suatu kewajiban bagi kita bahwa dalam beribadah harus menggunakan ilmu atau 

menjadi syarat sebelum kita beribadah mencari ilmu terlebih dahulu karena kedudukan 

ilmu itu laksana pohon, dan ibadah itu adalah buah dari berbagai jenis buah pepohonan 

(ilmu). Wajib bagi kita yang pertama untuk mengenal Al-Ma`bud, karena bagaimana kita 

akan menjalankan pengabdian kalau kita tidak mengenal dari Asma, Sifat Dzat- Nya, apa 

yang mungkin dan apa yang tidak mungkin menyertai dzat-Nya agar kita terhindar dari 

penisbatan pensifatan yang keliru terhadap-Nya.7  

Adapun keseluruhan ilmu terkait beribadah biasa kita pelajari di dalam mata 

pelajaran fikih. Dimana mata pelajaran fikih mempunyai kedudukan tinggi dan paling 

utama karena pendidikan fikih menjamin dapat memperbaiki ibadah anak-anak. Oleh 

karena itu pendidikan fikih harus diberikan mulai sejak dini kepada anak-anak, terlebih 

pada anak-anak menginjak baligh yakni siswa usia SD/MI. Pada jenjang Madrasah 

Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah, mata pelajaran fiqih menjadi kurikulum wajib. Hal 

ini bertujuan, ilmu fikih mengajarkan tata cara kehidupan sehari-hari baik kaitannya 

dengan kehidupan yang bersifat duniawi maupun yang berhubungan dengan ubudiyah 

dengan Allah SWT.  

Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran 

PAI yang mempelajari terkait fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan 

pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Secara substansial mata pelajaran fikih memiliki kontribusi dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikan dan menerapkan hukum 

Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan 

                                                           
7 Fathul A Aziz, “Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah,” el-JIZYA 7, No. 2 (Juli-Desember 2019), 241. 
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keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia maupun 

lingkungannya.8 

Materi pembelajaran, khususnya fikih perlu dikembangkan agar materi yang 

diberikan tepat dan sesuai dalam rangka membantu peserta didik mencapai kompetensi 

yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena materi yang terdapat dalam silabus hanya 

dituliskan berupa garis besar materi pokok yang perlu dijabarkan kembali sehingga 

menjadi bahan ajar yang lengkap. Oleh karena itu, diperlukan pendidik yang mampu 

mengembangkan bahan ajar yang ada. Sehingga peserta didik yang diharapkan ialah 

mereka yang mampu menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang baik (beramal shaleh), 

dan dapat hidup secara bijak dalam seluruh aspek kehidupan berkeluarga, bertetangga, 

bermasyarakat, dan bernegara.9 Terlebih dalam ketaatan beribadah kepada Allah SWT. 

Dalam dunia pendidikan buku ajar merupakan bagian dari kelangsungan 

pendidikan. Dengan buku ajar, pelaksanaan pendidikan bisa lebih lancar dan terstruktur. 

Guru bisa mengelola pembelajaran yang lebih efektif dan efesien dengan menggunakan 

buku ajar. Oleh karena itu, buku ajar harus mendapat perhatian khusus dari guru, karena 

kualitas buku ajar merupakan salah satu faktor penentu bagi proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.10  

Namun dewasa ini penggunaan buku ajar seharusnya mampu membimbing siswa 

untuk lebih belajar mandiri dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas, namun sering 

kali buku ajar menyulitkan siswa karena tugas-tugas yang dirasa sulit dipahami ditambah 

materi yang kurang dipahami pula karena tidak sesuai dengan jenjang usia siswa atau 

sering kali konsepnya kurang sesuai dengan tingkatan peserta didik dan kemungkinan 

                                                           
8 Prastika Astasari, “Hubungan pemahaman mata pelajaran fiqih dengan praktek ibadah sholat wajib kelas II 

di MIN 7 Bandar Lampung”, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 3. 
9 Ibid., 29. 
10 Yuli Yanti, “Analisis Buku Ajar Fikih Kelas VI (Studi Komparasi di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-

Rohmah),” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar III, No 1, (Juni 2016), 179-180. 
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permasalahannya terletak pada isi materi didalam buku ajar tersebut yang kurang relevan 

dengan indikator-indikatornya.11 

Seorang pendidik dapat dikatakan memiliki kompetensi profesional-religius yakni 

ketika seorang pendidik mampu mengetahui hal-hal yang perlu diajarkan, sehingga ia 

harus belajar dan mencari informasi tentang materi yang diajarkan dan ia harus mampu 

menguasai keseluruhan bahan materi yang akan disampaikan pada peserta didiknya dan 

ia harus mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan 

menghubungkannya dengan konteks komponen-komponen lain secara keseluruhan 

melalui pola yang diberikan Islam tentang bagaimana cara berpikir (way of thinking) dan 

cara hidup (way of life) yang perlu dikembangkan melalui proses edukasi.12 

Kebiasaan lama para guru yang cenderung terikat pada sebuah buku teks dan 

berusaha menghabiskan materi yang tertuang di dalam buku teks dari pada memberikan 

pemahaman kepada peserta didik akan makna dari isi mata pelajaran tersebut, tanpa 

adanya upaya untuk mengembangkan materi.13 Masalah lain yang berkaitan dengan 

pengorganisasian materi pembelajaran ialah mengenai cakupan materi yang harus 

diajarkan kepada peserta didik. Hal ini mengharuskan agar guru lebih cermat dalam 

memilih materi pembelajaran. Karena biasanya guru hanya mengacu kepada buku teks 

yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga penerbitan tertentu yang secara khusus menunjuk 

satuan pendidikan dan kelas tertentu. Sehingga saat ini guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan memilah dan mengembangkan bahan ajar dari berbagai sumber belajar yang 

tersedia agar materi pembelajaran yang dihasilkan menjadi lebih bermakna.14 

                                                           
11 Evi Sriwindayani, “Analisis Buku Siswa pada Kurikulum 2013 Ditinjau dari Aspek Desain Pesan 

Pembelajaran di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 3 Banjar Jawa Singaraja,” E-Journal Edutech Universitas 

Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, (2016), 3. 
12 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 96-97 
13 Rofik, Strategi Pengembangan Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dalam Jurnal Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. V No. 1, (2008), 1-2. 
14 Ibid, 2 
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Dalam rangka mengembangkan pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah, hal 

tersebut harus ditunjang dengan adanya buku ajar atau modul yang diterbitkan oleh 

pemerintah yang dipadukan dengan reverensi lain untuk mengembangkan bahan ajar 

yang telah tersedia. Salah satunya dengan berpangkal pada kajian-kajian buku klasik 

(kitab kuning), hal tersebut diharapkan dapat menjaga dan meneruskan tradisi keilmuan 

Islam yang mempunyai ciri spesifik seperti itu dan lagi mampu bertahan dalam arus 

perubahan sosial macam apapun.15  

Selain itu, beragamnya latar belakang dan kultur di masyarakat akan 

mempengaruhi dunia kerja calon pendidik nantinya sehingga calon pendidik harus 

dibekali ilmu yang lebih dengan mengetahui setiap perbedaan yang ada, khususnya dalam 

materi fikih ibadah yang hingga saat ini masih saja ada hal-hal yang diperdebatkan dalam 

tata cara ibadah yang berbeda sesuai dengan madzhab dan keyakinan masing-masing.16 

Kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah biasa di gunakan oleh pelajar sekolah atau pesantren 

di Indonesia, terutama bagi pemula yang sesuai dengan nama kitab ini yakni Mabadi’ Al-

Fiqhiyyah yang berarti dasar permulaan fikih. Kitab ini disusun oleh Shaikh Umar Abdul 

Jabbar dengan berpedoman kepada kemampuan yang sesuai dengan alam negara 

Indonesia, juga mengingat apa yang menjadi kegemaran dan kekuatan akal fikiran para 

pelajar khususnya di usia SD/MI.17 Sehingga disini peneliti tertarik untuk menggunakan 

kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah juz 2.  

Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah juz 2 merupakan kitab bermadzhab Imam Syafi’i. 

Kitab tersebut dikemas sedemikian rupa dan secara ringkas dalam sebuah kitab berbahasa 

Arab yang menggunakan metode tanya jawab, yakni terdapat soal-soal dan jawaban. 

                                                           
15Asmawi, Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif (Yogyakarta: Teras, 2012), 

18.  
16 Sakinah, Hermawan & Fakhruddin, Strategi Relevansi Materi Ajar Mata Kuliah Fiqih Ibadah, dalam 

Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim, Vol. XVII No. 1, (2019), 56. 
17 Umar Abdul Jabbar, Terjemah Mabadiul Fiqih; Dasar Permulaan Fiqih Jilid Ke-2, Diterjemahkan Oleh: 

Anas Ali (Surabaya: Salim Nabhan), 2. 
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Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 merupakan salah satu indikator yang sangat berperan 

penting bagi pengetahuan peserta didik yang baru belajar dalam memahami fikih.18 

Hal tersebut didukung erat karena materi fikih yang terdapat di Madrasah 

Ibtidaiyah, khususnya kelas III yang didalamnya termuat materi fikih ibadah. Dimana 

dalam hal ini terdapat kesesuaian antara materi fikih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah 

Juz 2 dengan materi fikih yang ada di kelas III Madrasah Ibtidaiyah tentang tayamum, 

salat, dan puasa. Kitab tersebut layak digunakan karena dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan ajar pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada anak-anak 

di Madrasah Ibtidaiyah yang minim akan pengetahuan dibidang fikih terutama tentang 

tayamum, salat, dan puasa. Dengan demikian, keberadaan kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 

2 yang memiliki relevansi dengan materi fikih di kelas III Madrasah Ibtidaiyah tentunya 

sesuatu hal yang unik untuk dikaji. 

Dari uraian diatas sebagai pijakan latar belakang masalah, peneliti tertarik dan 

menganggap penting untuk mengkaji materi fiqih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 

karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dan materi fikih di kelas III Madrasah Ibtidaiyah, yang 

mana keduanya memiliki materi yang sama yaitu dalam hal aspek fikih. Maka judul 

penelitian ini adalah Kajian Materi Fikih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya 

Shaikh Umar Abdul Jabbar dan Relevansinya dengan Materi Fikih di Kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana isi materi fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh 

Umar Abdul Jabbar? 

                                                           
18 Muhammad Fadilah dan Rofi’i, “Kajian Materi Shalat Pada Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II Dan Fiqh 

Kementerian Agama RI Di MI Nahdlatussalam Anjir Serapat Kabupaten Kuala Kapuas,” Al-Mudarris 2, no. 1 

(2019), 111. 
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2. Bagaimana relevansi materi fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya 

Shaikh Umar Abdul Jabbar terhadap materi fikih di Madrasah Ibtidaiyah kelas III? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji isi materi fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-

Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar. 

2. Untuk mengetahui relevansi materi fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 

Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar terhadap materi fikih di Madrasah Ibtidaiyah kelas 

III. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini, ialah ditinjau secara teoritis 

dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

berikut ini: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian adalah ditemukannya materi fikih dalam kitab Mabādi’ 

Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dan relevansinya dengan materi 

fikih di kelas III di Madrasah Ibtidaiyah. 

2. Secara praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan 

referensi, refleksi atau perbandingan kajian yang dapat dipergunakan lebih 

lanjut dalam pengembangan dunia pendidikan. 

b. Objek Pendidikan baik guru, orang tua maupun murid dalam memperdalam 

ajaran agama Islam terutama terkait fikih. 

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam 
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penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara 

mutlak. Adapun rujukan penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu:  

1. Watini mahasiswa STAIN Ponorogo pada tahun 2015 dengan judul “Kajian Materi 

Fiqih Dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 4 Karya Imam Abu ‘Abdullah bin Idris 

bin ‘Abbas bin Syafi’i dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Materi fikih kelas V Madrasah Ibtidaiyah dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 4 

Karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syaf> i’i yaitu 

pembahasan tentang haid yang meliputi: bersuci, wudhu, mandi, tayammum, 

haid, shalat, takziah, zakat, puasa, haji, umrah, fidyah, hadyu, kurban, perkara-

perkara yang halal dan haram dimakan, jual beli, riba, nikah dan waris. 

b. Adapun hasil analisis tentang materi fikih dalam penelitian ini menyatakan 

bahwasanya materi fiqih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 4 Karya Imam 

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syaf> i’i yang relevansi 

dengan materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah adalah pembahasan mengenai 

haid, kurban, haji dan umrah. Sedangkan materi fiqih kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah yang tidak relevan dengan kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 4 Karya 

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syaf> i’i adalah 
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pembahasan tentang khitan. Sedangkan penjelasan yang lebih mendalam yaitu 

penjelasan yang ada pada materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah.19 

Persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

adalah pada penelitian ini sama-sama membahas materi fikih dalam kitab 

Mabādi’ Al-Fiqhīyah dan direlevansikan dengan buku ajar fikih di Madrasah 

Ibtidaiyah. Kemudian terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang 

terdahulu dan sekarang. Pada penelitian yang terdahulu yang dipaparkan oleh 

Watini menggunakan kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 4 karya Imam Abu 

‘Abdullah bin Idris bin ‘Abbas bin Syafi’i dan direlevansikan dengan materi 

fikih di kelas V sedangkan pada penelitian yang sekarang yakni menggunakan 

kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 dan direlevansikan dengan materi fikih dalam 

buku siswa kurikulum 2013 di kelas III. 

2. Muhammad Fadilah mahasiswa IAIN Palangkaraya pada tahun 2019 dengan judul 

“Relevansi Materi Salat Kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah juz II dengan materi fikih MI 

Nahdhatussalam Anjir Separat” Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Materi pada kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah juz II membahas tentang syarat wajib, 

syarat sah salat, salat fardhu, waktu yang diharamkan salat, rukun salat, sunnah 

dalam salat, dan hal-hal yang membatalkan salat. Sedangkan materi fikih 

kurikulum Kementerian Agama RI MI Nahdhatussalam Anjir Separat. 

Membahas tentang syarat wajib salat, syarat sah salat, tukun salat, sunnah-

sunnah salat, dan hal-hal yang membatalkan salat. 

                                                           
19 Watini, “Kajian Materi Fiqih dalam Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz 4 Karya Imam Abu ‘Abdullah bin Idris 

bin ‘Abbas bin Syafi’i dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas V Madrasah Ibtidaiyah”, (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2015), 86. 
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b. Relevansi materi salat dalam kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah juz II dengan materi 

salat fikih kurikulum Kementerian Agama RI di MI Nahdhatussalam Anjir 

Separat adalah saling mengisi menambah, melengkapi dan memperkaya meteri 

salat terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing kedua buku tersebut. 

baik dalam penjelasan maupun penambahan materi yang tidak termuat dalam 

kedua buku tersebut.20 

 Pada penelitian diatas terdapat persamaan antara penelitian yang terdahulu 

dan sekarang yakni sama-sama membahas materi fikih meliputi tayamum, 

shalat, dan puasa. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakuakan 

Muhammad Fadilah dengan penelitian yang sekarang terdapat pada objek 

penelitianya. Pada penelitian Muhammad Fadilah hanya meneliti kitab Mabadi’ 

Al-Fiqhiyyah Juz II Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar namun difokuskan pada 

materi shalat saja kemudian direlevansikan dengan materi fikih kelas 2 

kurikulum Kementerian Agama RI di Madrasah Ibtidaiyah sedangkan pada 

penelitian yang sekarang menggunakan kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah Juz 2 

namun direlevansikan dengan keseluruhan materi fikih kurikulum 2013 di kelas 

III Madrasah Ibtidaiyah. 

3. Zahrotul Fuad mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2017 dengan judul “Analisis 

Konten Kitab Al Fiqh Al Wadhih Juz 1 Karya Mahmud Yunus Dan Relevansinya 

dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah”. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Susunan materi pembelajaran dalam materi ajar fikih kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah yang pertama dipusatkan pada topik taharah kemudian 

                                                           
20Muhammad Fadilah, “Relevansi Materi Salat Kitab Mabadi’ul Fiqiyyah Juz II Dengan Materi Fiqih MI 

Nahdhatussalam Anjir Separat” (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019), 79. 
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dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan materi pembelajaran yang 

lebih kompleks meliputi wudhu, mandi, tayamum dan istinja’. Selanjutnya 

susunan materi pembelajaran dalam materi ajar fiqih kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah yang kedua dipusatkan pada topik shalat kemudian dikembangkan, 

diperdalam, dan diperluas dengan materi pembelajaran yang lebih kompleks 

meliputi shalat fardlu, bilangan shalat fardlu, dan waktu-waktu shalat fardlu. 

b. Materi pada kitab al Fiqh al Wadhih Juz 1 karya Mahmud Yunus relevan dengan 

materi ajar fiqih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah dalam bab thaharah, wudhu, mandi 

tayamum, najis, istinja’, dan shalat walaupun ada juga beberapa bab yang belum 

relevan. Meskipun begitu kitab al Fiqh al Wadhih Juz 1 karya Mahmud Yunus 

pembahasannya lebih detail, sehingga materi pada kitab al Fiqh al Wadhih Juz 1 

karya Mahmud Yunus ini bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk 

mengembangkan, memperdalam, dan memperluas materi ajar fiqih kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah. 

c. Relevansi materi pada kitab al Fiqh al Wadhih Juz 1 karya Mahmud Yunus 

dengan materi ajar fiqih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah dikelompokkan dalam 3 

bab: bab thaharah, bab wudhu, dan bab shalat.21 

Pada penelitian diatas terdapat persamaan antara penelitian yang terdahulu 

dan sekarang yakni sama-sama membahas materi fiqih meliputi tayamum, shalat, 

dan puasa. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakuakan Zahrotul Fuad 

dengan penelitian yang sekarang terdapat pada objek penelitianya. Pada penelitian 

Zahrotul Fuad meneliti kitab al Fiqh al Wadhih Juz 1 karya Mahmud Yunus dan 

difokuskan pada materi thaharah, wudhu, dan shalat saja kemudian direlevansikan 

                                                           
21 Zahrotul Fuad, “Analisis Konten Kitab Al Fiqh Al Wadhih Juz 1 Karya Mahmud Yunus Dan 

Relevansinya dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 93. 
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dengan materi fikih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah sedangkan pada penelitian yang 

sekarang menggunakan kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah Juz 2 dan direlevansikan 

dengan keseluruhan materi fikih di kelas III Madrasah Ibtidaiyah. 

F. Metode Penelitian 

1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitiannya kepustakaan (library research) yaitu berusaha menggali sedalam 

mungkin terhadap sumber-sumber yang digunakan.22 Penggalian ini dilakukan 

terhadap kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar. Artinya, 

adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada 

dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan 

pustaka yang relevan.23 Dalam penelitian seperti ini acuan dan rujukan dalam 

mengolah data dan menafsirkannya, harus dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-

teori yang diterima kebenarannya di dalam berbagai literatur. 

 

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan yang merupakan 

bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecah masalah atau bahan 

untuk mengungkap gejala. Bahan baku dalam penclitian ini adalah kitab Mabādi’ 

Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar. 

b. Sumber Data 

                                                           
22 Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Kegururan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, 2020), 53-54. 
23 Ibid, 49. 



18 

 

 

 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh.24 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini merupakan sumber 

data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai 

berikut: 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Adapun sumber data 

tersebut adalah: 

a) Shaikh Umar Abdul Jabbar. Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz 2. Semarang: Pustaka 

Alawiyah, Tt. 

b) Sutrisno. Buku Siswa Fiqih Kelas III Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. 

Jakarta: Kementrian Agama, 2020. 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 25 Yaitu bisa berupa dokumen, buku, 

jurnal dan lain-lain, antara lain : 

a) Ali, Zainuddin. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.  

b) Asmawi. Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai 

Rekonsiliatif. Yogyakarta: Teras, 2012. 

c) Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. Hukum Islam Menjawab 

Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006.  

                                                           
24 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian 

(Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 169. 
25Sugiyono, Metode Penilitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), 309. 
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d) Djazuli, A. Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum 

Islam. Jakarta: Kencana, 2010.  

e) Hamzah, Amir. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian 

Filosofis, Teoritis dan Aplikatif. Malang: Literasi Nusantara, 2019. 

f) Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LKiS kerjasama dengan 

Pustaka Pelajar, 1994. 

g) Sugiyono. Metode Penilitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2014.  

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library 

Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau 

majalah dan sumber data lainya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan 

dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di 

tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, 

tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran, dan 

lain-lain. Berdasarkan sumber data tersebut, penelitian ini sering disebut penelitian 

dokumentasi (documentary research).26 Adapun analisis setelah data terkumpul 

dilakukan dalam upaya menyusun temuan penelitian secara umum. Analisis data 

menempuh tiga langkah utama, yaitu:  

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara yang satu dengan 

yang lain. 

b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan data yang sudah ada tentang Materi. 

                                                           
26Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.   
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c. Penemuan Hasil data yaitu melaksanakan kajian lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan kajian isi 

untuk  melaksanakan  kajian  terhadap  materi  fiqih  dalam  Kitab  Mabadi’ Al-

Fiqhiyyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan masalah yang ada.27 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkanya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan.28 

Data yang terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis isi/ content analysis, yaitu mengumpulkan dan menyusun data-data kemudian 

menganalisisnya dengan menggunakan pola pikir. 

a. Deduktif: Cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta umum kemudian diteliti 

yang hasilnya dapat memecah masalah-masalah yang khusus. 

b. Induktif: Cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang diteliti yang 

hasilnya dapat memecahkan masalah-masalah yang umum.29 

Sebagai suatu penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prusedur khusus 

untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana semua teknik penelitian, analisis ini 

bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan "fakta" dan 

panduan praktis pelaksanaannya. Analisis isi adalah sebuah alat penelitian. 

                                                           
27Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. 199-

211.  
28Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 53. 
29 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. 6.  
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Teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen resmi, dokumen valid, dan keabsahannya terjamin, baik dokumen 

perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis ini juga dapat 

dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. 

Kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan dan hubungan antara 

berbagai konsep, kebijakan, program kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi 

untuk selanjutnya mengetahui hasil atau dampak dari hal-hal tersebut.30 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam bagian ini, peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui 

logika penyusunan dan keterpaduan antara satu bagian dengan bagian yang lain.31 Untuk 

lebih lengkapnya mulai dari bagian awal hingga akhir dapat dipaparkan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah. 

tujuan penelian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, 

metode penelitian (pendekatan peneletian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data) dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian Teori. Berisi tentang pengertian fikih, ruang lingkup dan 

karakteristik fikih dan Materi fikih di Madrasah Ibtidaiyah kelas III 

sebagai acuan yang dapat menjadi landasan dalam melaksanakan 

penelitian kajian pustaka ini. 

BAB III Hasil Penelitian. Berisi tentang A) Sejarah Biografi Umar Abdul Jabbar, 

B) Eksistensi kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah, 3) Isi materi fikih dalam kitab 

Mabadi’ Al-Fiqhiyyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar.  

                                                           
30 Ibid. 24 
31 Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 54-55. 
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BAB IV Hasil Penelitian. Berisi tentang materi fikih dalam buku siswa kurikulum 

2013 Madrasah Ibtidaiyah kelas III. 

Bab V Analisis isi dari data yang sudah ditentukan oleh peneliti. Bab ini berisi 

relevansi kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul 

Jabbar dengan materi fikih di kelas III Madrasah Ibtidaiyah. 

BAB VI Penutup. Bab ini memuat kesimpulan penulis dari pembahasan skripsi ini 

saran-saran dan kalimat penutup yang sekiranya dianggap penting dan 

daftar pustaka. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Fikih 

1. Pengertian Fikih 

 Fikih menurut bahasa adalah “alfahmu” bermakna paham. Pengertian ini 

sesuai dengan arti fiqih dalam salah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari: “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-

Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam 

pengetahuan agama.”32  

 Sedangkan menurut istilah fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syara’ 

yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terpeinci (al-ilmu bi al-ahkam al-

shar’iyah al-amaliyah al-mustafadah min adilatiha at-tafsiliyah). Sehingga dari 

pemaknaan fikih secara terminologi tersebut dapat diketahui bahwa obyek ilmu ini 

berupa perbuatan lahir manusia ditinjau dari perlu tidaknya beberapa dalil (adilah) 

melakukan penilaian sebagai landasan teologis sebuah perbuatan seorang muslim.33 

Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fikih merupakan ilmu yang 

menerangkan hukum-hukum syara‟ (ilmu yang menerangkan segala hukum syara’) 

yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil 

yang jelas.34 

 Kemudian pengertian fikih menurut al-Amadi fikih adalah suatu ilmu 

tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang didapatkan melalui 

                                                           

32 A. Djazuli, Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 

2010), 4. 
33 Asmawi, Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif, 33. 
34 Mohammad Rizqillah Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih,” Al-Makrifat 4, no. 2 (2019), 34. 
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penalaran dan istidlal. Sedangkan fikih menurut Abu Zahrah adalah mengetahui 

hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara 

terperinci.35 Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih adalah suatu ilmu yang membahas 

mengenai hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terpeinci 

yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal.  

2. Pembagian fikih 

 Secara lebih spesifik kemudian fikih diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, 

fikih ibadah yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan taharoh, salat, puasa, 

zakat, haji, qurban, nadzar, sumpah dan semua perbuatan manusia yang berhubungan 

dengan Tuhannya. Kedua, fikih muamalah yaitu semua bentuk kegiatan 

transaksional seperti; deposito, jual beli, pidana, perdata antar sesama manusia baik 

secara individu maupun lembaga bahkan negara.36 

B. Pembelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah 

1. Pelajaran fikih 

Pembelajaran fikih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari 

kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Peraturan Menteri 

Agama RI. Peraturan Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum 

operasional yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan. Sehingga kurikulum ini sangat beragam. Pengembangan Kurikulum 

PERMENAG yang beragam ini tetap mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat 

kompetensi minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal, sesuai dengan 

tujuan dan fungsi pembelajaran fikih. 

                                                           
35Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang, 2.   
36 Fathul A Aziz, “Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah”, 241.   
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2. Tujuan pembelajaran fikih 

Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali siswa agar 

mampu: 

a. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam baik yang 

menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup 

dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar dan baik, 

sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran islam baik dalam 

hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama 

manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. 

Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam 

bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab 

dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun 

sosial dengan dilandasi hukum Islam.37 

3. Fungsi Pembelajaran Fikih 

Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi: 

a. Untuk mendorong tumbuhnya kesadaran dalam beribadah. 

b. Menanamkan kebiasaan kedisiplinan dan tanggung jawab di madrasah dan 

masyarakat terutama pada Allah SWT. 

c. Membentuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

masyarakat.38 

 

 

                                                           
37 Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih”, 36-37.  
38 Mohamad Al’ Amin, “Pengaruh Prestasi Belajar Fiqih Terhadap Ketrampilan Ibadah Shalat Siswa Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Futuhiyyah Palebon Pedurungan Semarang Tahun 2011”, 2.  
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4. Ruang lingkup pelajaran fikih 

Adapun ruang lingkup pelajaran fikih meliputi: 

a. Fikih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara 

pelaksanaan rukun islam yang baik dan benar, seperti: tata cara taharah, salat, 

puasa, zakat, dan ibadah haji. 

b. Fikih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan 

makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara 

pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. 

5. Karakteristik pelajaran fikih 

Mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah 

mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada 

pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan 

kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan 

mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah 

serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping 

mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup 

ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan 

hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran fiqih pun harus sesuai dengan yang 

berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan 

dalam pembelajaran fikih.39 

C. Buku Ajar  

1. Pengertian Buku Ajar  

Dalam dunia pendidikan buku merupakan bagian dari kelangsungan 

pendidikan. Dengan buku, pelaksanaan pendidikan bisa lebih lancar. Guru bisa 

                                                           
39 Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih”, 37-38. 
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mengelola pembelajaran yang lebih efektif dan efesien dengan menggunakan buku. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 tahun 2013 pasal 1, 

ayat 22 dan 23 disebutkan bahwa buku ajar adalah buku acuan wajib untuk digunakan 

di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, 

ketaqwaan, budi pekerti, dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang 

disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).40  

2. Penilaian Buku Ajar  

Terkait penilaian buku teks pelajaran, Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) telah mengembangkan instrumen penilaian buku teks pelajaran. Instrumen 

ini dipakai untuk menentukan kelayakan sebuah buku teks pelajaran untuk dapat 

dikategorikan sebagai buku standar. 

Buku teks pelajaran yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur kelayakan. 

Empat unsur kelayakan buku teks tersebut yaitu, (1) isi atau materi pelajaran, (2) 

penyajian materi, (3) bahasa dan keterbacaan, dan (4) format buku atau grafika. 

Empat unsur kelayakan tersebut dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator 

yang cukup rinci sehingga siapa saja (baik penilai buku teks yang ditunjuk oleh 

BSNP, penulis buku teks pelajaran, guru dan siswa pemakai buku teks pelajaran, 

maupun masyarakat umum) dapat menerapkannya.  

Adapun unsur isi dalam BSNP berkaitan dengan empat hal yaitu:  

a. Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD yang terdapat pada kurikulum  

b. Komponen afektif (kecakapan spiritual dan kecakapan sosial)  

                                                           
40 Yuli Yanti, “Analisis Buku Ajar Fikih Kelas VI (Studi Komparasi di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-

Rohmah)”, 183. 
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c. Komponen akademik (keakuratan konsep dan teori, contoh dan latihan yang 

ditampilkan up todate, dan mengembangkan wawasan kebhinekaan)  

d. Koponen psikomotorik (keterampilan menalar, keterampilan produktif, dan 

keterampilan berkomunikasi). 

3. Format Pemilihan Buku Ajar  

Memilih buku ajar berstandar nasional merupakan upaya pendidik dalam 

menentukan buku yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan karakteristik peserta 

didik. Rapat pendidik dalam memilih buku ajar merupakan proses yang harus 

ditempuh sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk menetapkan buku 

teks yang digunakan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Rapat pendidik 

merupakan prosedur standar yang harus ditempuh dalam memilih buku ajar sesuai 

dengan ketentuan pemerintah. Rapat pendidik yang dimaksud adalah rapat guru mata 

pelajaran yang sejenis di satu satuan pendidikan atau yang dikenal dengan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dalam rapat MGMP ini setiap pendidik 

menyampaikan pertimbangan memilih buku teks untuk digunakan di sekolahnya. 41 

D. Relevansi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Relevansi berarti kaitan, 

hubungan.42 Menurut Green, relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen 

yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. 

Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau 

berhubungan dengan subjek yang diteliti (topical relevance). Prinsip relevansi atau 

                                                           
41 Ibid, 184. 

42 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 360. 
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prinsip kesesuaian merupakan masalah yang cukup esensial dan harus mendapatkan 

perhatian dalam pengembangan kurikulum.43 

Dengan demikian, bahwa yang dimaksud dari relevansi di sini adalah suatu 

hubungan atau keterkaitan materi fikih antara kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya 

Shaikh Umar Abdul Jabbar dengan materi fikih kelas III di Madrasah Ibtidaiyah. 

E. Pengembangan Bahan Ajar  

Dalam mengembangkan indikator pembelajaran setiap guru seharusnya 

berpedoman pada Taksonomi Bloom karena di dalam Taksonomi Bloom tersebut level-

level ranah kemampuan baik itu kemampuan kognitif, afektif maupun kemampuan 

psikomotor sudah tersusun secara sistematis dan terdapat banyak pilihaan kosa kata yang 

sesuai dengan tuntutan KI-KD. Hal ini menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh 

seorang guru karena diantara prinsip pengembangan silabus adalah sistematis, relevan, 

dan memadai. Agar seorang guru yang mengajar dapat mengevaluasi pembelajaran yang 

sesuai dengan keadaan siswa, media, sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah maka 

seorang guru harus melakukan metode evaluasi pembelajaran yang bervariasi.  

Di zaman teknologi yang modern saat ini sudah selayaknya seorang guru sudah 

memiliki kemampuan untuk menggunakan media berbasis IT seperti kemampuan 

menggunakan laptop, kemampuan menggunakan internet dan sejenisnya. Hal ini sangat 

bermanfaat bagi seorang guru karena disamping untuk mempermudah guru dalam 

menggali informasi yang beragam juga lebih meringankan tugas guru jauh lebih efektif 

dan efesien serta tujuan pembelajaran dapat lebih mencapai hasil yang maksimal.44 

 

                                                           
43 Sakinah, Hermawan & Fakhruddin, Strategi Relevansi Materi Ajar Mata Kuliah Fiqih Ibadah, dalam 

Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim, Vol. XVII No. 1, (2019), 57. 
44 A. Syathori, “Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah (Implementasi, Analisis 

Dan Pengembangannya),” Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017). 22. 
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F. Materi Fikih Kelas III 

1. Shalat Rawatib 

a. Pengertian Shalat Rawatib 

Shalat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardlu, 

yaitu salat yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardlu. Salat sunnah 

rawatib yang dilakukan sebelum salat fardlu dinamakan salat sunnah qabliyyah, 

sedangkan yang dilakukan sesudah salat fardlu disebut salat sunnah ba’diyyah. 

Hukum mengerjakan salat sunnah rawatib adalah sunnah yaitu bila dikerjakan 

mendapat pahala sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, akan tetapi 

rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. 

b. Ketentuan Salat Sunnah Rawatib 

Salat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad 

Saw. dan ada juga yang jarang dilakukannya. Salat sunnah rawatib yang sering 

dilakukan oleh Nabi Saw. disebut salat sunnah muakkad (sangat dianjurkan untuk 

mengerjakannya) sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi Saw. disebut shalat 

sunnah ghairu muakkad (tidak ditekankan untuk mengerjakannya). 

1) Shalat Sunnah Rawatib Muakkad 

Yang dimaksudkan dengan shalat sunnah rawatib muakkad yaitu shalat 

sunnah dua belas raka’at dalam sehari. Adapun lima macam shalat sunnah 

rawatib muakkad yaitu:45 

a) 2 rakaat sebelum Dzuhur 

b) 2 rakaat sesudah Dzuhur 

c) 2 rakaat sesudah Maghrib 

                                                           
45 Sutrisno, Buku Siswa Fiqih Kelas III Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, (Jakarta: Kementrian 

Agama, 2020). 7. 
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d) 2 rakaat sesudah Isya’ 

e) 2 rakaat sebelum Shubuh 

2) Salat Sunah Rawatib Ghairu Muakkad  

Adapun salat sunah rawatib ghairu muakkad terdiri dari : 

a) 4 rakaat sebelum Dzuhur (maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk 

sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad) 

b) 4 rakaat sesudah Dzuhur (maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk 

sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad) 

c) 4 rakaat sebelum Asar 

d) 2 rakaat sebelum Maghrib 

e) 2 rakaat sebelum Isya’46 

c. Lafadz Niat Shalat Sunnah Rawatib 

1) Niat shalat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum Shubuh 

 ُاصالِ ى ُسنًَّة الُصْبِح راْكعاتاْْيِ ق اْبِلياًة هلِل ت اعااىلا 
Artinya: Aku niat shalat sunnah dua rakaat sebelum Shubuh karena Allah 

Ta’ala. 

2) Niat shalat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum Dzuhur 

  ُاصالِ ى ُسنًَّة الظُْهِر راْكعاتاْْيِ ق اْبِلياًة هلِل ت اعااىلا 
 Artinya:Aku niat shalat sunnah dua rakaat sebelum Dzuhur karena Allah 

Ta’ala. 

3) Niat shalat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah Dzuhur 

ت اعااىلا هلِل ُاصالِ ى ُسنًَّة الظُْهِر راْكعاتاْْيِ ب اْعِديًَّة   
Artinya: Aku niat shalat sunnah dua rakaat sesudah Dzuhur karena Allah 

Ta’ala. 

 

                                                           
46 Ibid., 8. 
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4) Niat shalat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah Maghrib 

ْغِرِب راْكعاتاْْيِ ب اْعِديًَّة 
ا
ت اعااىلا هلِل ُاصالِ ى ُسنًَّة امل  

Artinya: “Aku niat shalat sunnah dua rakaat sesudah Maghrib karena Allah 

Ta’ala.” 

5) Niat shalat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah Isya’ 

ت اعااىلا هلِل ُاصالِ ى ُسنًَّة الِعشااِء راْكعاتاْْيِ ب اْعِديًَّة   
Artinya: “Aku niat shalat sunnah dua rakaat sesudah Isya’ karena Allah 

Ta’ala.” 47 

d. Hikmah Shalat Sunnah Rawatib 

Beberapa keutamaan dari shalat sunnah rawatib antara lain: 

1) Menyempurnakan pahala ibadah shalat fardlu 

2) Dapat menghapus dosa yang kita lakukan 

3) Mencegah perbuatan yang buruk 

4) Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya 

5) Akan mendapat rahmat dari Allah. 

6) Rutin mengerjakan shalat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan 

rumah di surga. 

e. Membiasakan Shalat Sunnah Rawatib 

Tata cara pelaksanaan shalat sunnah rawatib sama dengan shalat fardlu. 

Perbedaannya ada pada niat pelaksanaannya. Selain itu shalat sunnah rawatib 

dikerjakan secara munfarid artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri tidak 

dilakukan secara berjamaah. Bacaan dalam salat sunah rawatib tidak dinyaringkan. 

Mari mulai dari sekarang kalian membiasakan diri untuk melaksanakan shalat 

sunnah rawatib sebelum dan setelah shalat fardlu. Rasulullah Saw. bersabda: 

                                                           
47 Ibid., 9. 
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“Pertama kali amal (perbuatan) yang dihisab atas seorang hamba pada hari 

kiamat (nanti) adalah shalat, maka jika (ternyata) shalat itu baik, maka baiklah 

seluruh amalnya, dan jika (ternyata) shalatnya rusak (jelek), maka rusaklah 

(jeleklah) seluruh amalnya”. Dan Sabdanya lagi: “Pada tiap antara dua adzan 

(adzan dan iqamat) ada shalat (sunnah), pada tiap adzan dan iqamat ada shalat 

(sunnah), pada tiap adzan dan iqamat ada shalat (sunnah) setelah mengatakan 

tiga kali, bagi siapa yang mau mengerjakannya”. (HR. Bukhari dan Muslim).48 

Dua hadis tersebut memberikan pengertian pada kita bahwa kita dituntut 

untuk menyempurnakan dan memperbaiki shalat fardlu kita, karena besok pada 

hari hisab (amal-amal manusia diteliti), shalatlah yang menjadi tolak ukur baik dan 

buruknya amal seseorang, maka apabila shalatnya baik, akan baiklah seluruh amal 

lainnya. Begitupun sebaliknya apabila shalatnya rusak (jelek), maka rusaklah 

seluruh amalnya. Oleh karena itu kita disyariatkan (diperintahkan) mengerjakan 

shalat sunnah setelah disyariatkan shalat fardlu yang lima waktu, untuk 

menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari shalat fardlu yang kita kerjakan 

agar menjadi sempurna seperti yang kita harapkan. Adapun perintah mengerjakan 

shalat sunnah qabliyyah dapat kita simpulkan dari hadis tersebut yaitu pada lafal 

“setiap antara adzan dan iqamah ada shalat (sunnah)”.49 

2. Shalat Jama’ dan Qasar 

a. Ketentuan Shalat Jama’ 

Shalat jama’ adalah shalat yang digabungkan, maksudnya menggabungkan 

dua shalat fardlu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya menggabungkan 

shalat Dzuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Dzuhur atau pada waktu Ashar. 

                                                           
48 Ibid., 9. 
49 Ibid., 9. 
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Atau menggabungkan shalat Maghrib dan Isya’, dikerjakan pada waktu Maghrib 

atau pada waktu Isya’. Sedangkan shalat Shubuh tetap pada waktunya tidak boleh 

digabungkan dengan shalat lain. Hukum mengerjakan shalat jama’ adalah mubah 

(boleh) bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan, yaitu: 

1) Shalat jama’ boleh dilaksanakan karena salah satu dari dua alasan (halangan) 

yaitu: 

a) Dalam perjalanan jauh minimal 81 kilometer (menurut kesepakatan 

sebagian besar imam madzhab) dan perjalanan tersebut tidak bertujuan 

untuk maksiat. 

b) Dalam keadaan sangat ketakukan atau khawatir misalnya perang, sakit, 

hujan lebat, angin topan dan bencana alam.50 

2) Shalat jama’ dibagi dua yaitu: 

a) Jama’ Taqdim (jama’ yang didahulukan), yakni menjama’ dua shalat yang 

dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya menjama’ shalat dzuhur 

dengan ashar, dikerjakan pada waktu dzuhur (4 rakaat shalat dzuhur dan 4 

rakaat shalat ashar), atau menjama’ shalat maghrib dengan isya’ 

dilaksanakan pada waktu maghrib (3 rakaat shalat maghrib dan 4 rakaat 

shalat isya’). Dalam melaksanakan salat jama’ taqdim maka harus berniat 

menjama’ shalat kedua pada waktu yang pertama, mendahulukan shalat 

pertama dan dilaksanakan bersegera, tidak diselingi perbuatan atau 

perkataan lain. Pelaksanaan shalat jama’ takdim, pada shalat yang kedua 

harus masih berada dalam perjalanan 

b) Jama’ Ta’khir (jama’ yang diakhirkan), yakni menjama’ dua shalat yang 

dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya menjama’ shalat dzuhur 

                                                           
50 Ibid., 21-22. 
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dengan ashar, dikerjakan pada waktu ashar atau menjama’ shalat maghrib 

dengan isya’ dilaksanakan pada waktu isya’. Adapun saat melaksanakan 

jamak ta’khir maka harus berniat menjama’ di waktu shalat yang 

pertama. Tidak disyaratkan harus mendahulukan shalat pertama. Boleh 

mendahulukan shalat pertama baru melakukan shalat kedua atau 

sebaliknya. Pelaksanaan shalat jama’ ta’khir, pada shalat yang kedua 

harus masih berada dalam perjalanan.51 

b. Ketentuan Shalat Qasar 

Shalat qasar adalah shalat yang dipendekkan (diringkas), yaitu melakukan 

shalat fardlu dengan cara meringkas dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Shalat 

fardlu yang boleh diringkas adalah shalat yang jumlah rakaatnya ada empat yaitu 

dzuhur, ashar, dan isya’. Hukum melaksanakan salat qasar adalah mubah 

(diperbolehkan) jika syaratnya terpenuhi. Shalat qasar boleh dilaksanakan karena 

salah satu dari dua alasan (halangan) dibawah ini: 

1) Dalam perjalanan jauh minimal 81 kilometer (menurut kesepakatan sebagian 

besar imam madzhab) dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat, 

dan harus dilakukan setelah melewati batas desa. 

2) Dalam keadaan sangat ketakukan atau khawatir misalnya perang, sakit, hujan 

lebat, angin topan, dan bencana alam. 

c. Praktik Shalat Jama’ dan Qasar 

Jika telah memenuhi syarat sah sebagai rukhsah, selain dijama’, shalat 

fardlu juga dapat di qasar maupun jama’ qasar asalkan memenuhi syarat. Hal ini 

merupakan rukhsah (keringanan) yang diberikan Allah agar manusia tidak 

                                                           
51 Ibid., 22. 
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meninggalkan shalat fardlu walau dalam keadaan apapun, sebab Allah tidak 

menghendaki kesukaran pada hambaNya. 

1) Cara Mengerjakan Shalat Jama’ 

Ada dua macam cara mengerjakan shalat jama’ yaitu: 

a) Cara Melaksanakan Salat Jama’ Taqdim 

Misalnya shalat dzuhur dengan ashar: shalat dzuhur dahulu empat rakaat 

kemudian shalat ashar empat rakaat, dilaksanakan pada waktu duhur. 

Tata caranya sebagai berikut: 

i) Berniat shalat dzuhur dengan jama’ taqdim. Bila dilafalkan yaitu: 

ت اعااىلا  ْرًضا هللِ ف ا ُاصالِ ى ف اْرضا الظُْهِر ااْرباعا راكاعااٍت َجاًْعا ت اْعِدْْيًا ماعا العاْصِر   
Artinya: “Saya niat shalat dzuhur empat rakaat digabungkan dengan 

shalat ashar dengan jama’ taqdim karena Allah Ta’alaa” 

ii) Takbiratul ihram 

iii) Shalat dzuhur empat rakaat seperti biasa. 

iv) Salam52 

v) Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (ashar), jika dilafalkan 

sebagai berikut:  

vi)  Takbiratul ihram 

vii) Shalat ashar empat rakaat seperti biasa. 

viii) Salam 

Setelah salam pada shalat yang pertama harus langsung berdiri, tidak 

boleh diselingi perbuatan atau perkataan misalnya dzikir, berdo’a, 

bercakap-cakap dan lain-lain. 

 

 

                                                           
52 Ibid., 23-24. 
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b) Cara Melaksanakan Shalat Jama’ Ta’khir 

Misalnya shalat maghrib dengan isya’: boleh shalat magrib dulu tiga rakaat 

kemudian shalat isya’ empat rakaat, dilaksanakan pada waktu isya’. 

Tata caranya sebagai berikut: 

(1) Berniat menjama’ shalat maghrib dengan jama’ ta’khir. Bila dilafalkan 

yaitu: 

ِخْْيًا ماعا الِعشااِء  ْغِرِب ااْرباعا راكاعااٍت َجاًْعا َتْا
ا
ف اْرًضا هلِل ت اعااىلا ُاصالِ ى ف اْرضا امل  

 
Artinya: “Saya niat shalat maghrib tiga rakaat digabungkan dengan 

shalat isya’ dengan jama’ ta’khir karena Allah Ta’alaa” 

(2) Takbiratul ihram 

(3) Shalat maghrib tiga rakaat seperti biasa. 

(4) Salam 

(5) Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (isya’)53 

3. Shalat bagi Orang yang Sakit 

a. Ketentuan Shalat bagi Orang yang Sakit 

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-Nya sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanankan shalat 

fardlu lima waktu. Akan tetapi Allah Swt. memberikan keringanan bagi mereka 

dalam mengerjakan shalat. Di sini Allah Swt. memberi kemudahan kepada kita 

yang sedang sakit, jika kita tidak mampu shalat sambil berdiri maka diperbolehkan 

sambil duduk, jika itu tidak mampu, maka sambil berbaring. Jika itupun tidak 

mampu maka dengan terlentang. Jika itupun juga tidak mampu maka diperbolehkan 

dengan isyarah, kedipan mata atau dengan hati. 

                                                           
53 Ibid., 24-25. 
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b. Tata Cara Shalat bagi Orang yang Sakit 

Tata cara shalat bagi orang yang sakit antara lain: 

1) Shalat dengan cara duduk 

Shalat dengan cara cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak sanggup 

melakukan shalat dengan cara berdiri. Adapun tata cara shalat sambil duduk 

yaitu: 

a) Duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirasy (seperti duduk tahiyat 

awal) kemudian berniat sesuai shalat yang akan dikerjakan, dan 

bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan.  

b) Setelah takbiratul ihram kedua belah tangan disedekapkan diatas dada 

dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, 

sesudah itu membaca do’a iftitah, surah al-Fatihah dan surah dari al-

Qur’an. 54 

c) Sesudah itu ruku’ yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan 

dengan membaca tasbih ruku’. 

d) I’tidal dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih 

i’tidal. 

e) Sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya atau 

jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah dari pada 

ruku’, kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua, 

sebagaimana rakaat yang pertama. 

 

 

 

                                                           
54 Ibid., 39-40. 
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2) Shalat dengan cara berbaring 

Shalat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang yang tidak mampu 

mengerjakan shalat dengan cara berdiri maupun duduk. Adapun tata cara shalat 

dengan cara berbaring yaitu: 

a) Adapun yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring diatas rusuk 

yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan, telinga sebelah 

kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. 

b) Selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat 

dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. 

c) Untuk melakukan ruku’ dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau 

dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. 

d) Jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, 

maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya 

hingga salam selesai.55 

3) Shalat dengan cara telentang 

Shalat dengan cara telentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring 

miring. Tata cara shalat telentang adalah sebagai berikut: 

a) Posisi badan telentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. 

b) Kepala diganjal bantal berada di sebelah timur, agar muka menghadap ke 

kiblat (usahakan kepala diganjal agak tinggi) kemudian berniat shalat 

sesuai dengan niat shalat yang akan dikerjakan. 

c) Untuk melakukan ruku’ dan sujud cukup dengan isyarat seperti 

menganggukkan kepala atau kedipan mata, jika tidak mampu maka cukup 

dengan isyarat hati saja selama masih sadar. 

                                                           
55 Ibid., 40-41. 



40 

 

 

 

d) Bacaan shalat dilafadzkan seperti biasa, jika tidak mampu cukup 

dilafadzkan di dalam hati. 

c. Hikmah Shalat Bagi Orang Yang Sakit 

Hikmah shalat bagi orang yang sakit, diantaranya adalah: 

1) Mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan selalu mengerjakan shalat kita 

akan menjadi lebih dekat kepada Allah Swt. 

2) Hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan 

beribadah kepada Allah Swt. 

3) Menyadari kemurahan Allah Swt. Allah Swt. memberikan kemurahan berupa 

keringanan dalam beribadah kepada-Nya ketika sedang sakit. 

4) Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Swt. Shalat dalam keadaan sakit 

akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang 

diberikan Allah Swt.56 

5) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Keimanan dan 

ketakwaan kita kepada Allah Swt. akan bertambah dengan senantiasa beribadah 

kepada-Nya dalam setiap keadaan. 

6) Dicintai Allah Swt. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepada-

Nya. 

4. Shalat Bagi Musafir 

a. Ketentuan Rukhsah Shalat Bagi Musafir 

Seorang musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Swt. 

dalam pelaksanaan shalat. Rukhsah tersebut adalah (1) Mengqashar shalat yang 

bilangannya empat rakaat menjadi dua, (2) Menjama’ shalat Dzuhur dengan Ashar 

                                                           
56 Ibid., 41-42. 
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dan Maghrib dengan Isya’, (3) Shalat di atas kendaraan, (4) Tayamum dengan 

debu/tanah pengganti wudlu dalam kondisi tidak mendapatkan air. 

1) Mengqasar (Meringkas) Shalat 

Mengqasar shalat adalah meringkas shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu 

pada shalat Dzuhur, Ashar dan Isya’.  

a) Syarat Mengqasar (Meringkas) Shalat 

(1) Daerah yang dituju harus ditentukan. Hal ini agar bisa diketahui apakah 

boleh mengqasar shalatnya atau tidak. 

(2) Tujuan perjalanannya harus mubah bukan untuk bermaksiat, karena 

rukhsoh (izin) untuk mengqashar shalat dibolehkan bagi musafir yang 

bukan bertujuan untuk maksiat.57 

2) Menjama’ (Menggabung) Shalat 

 Bagi musafir boleh menjama’ (menggabung) antara dua shalat yaitu 

menggabungkan antara shalat dzuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya’ 

dan dikerjakan dalam waktu salah satunya yaitu boleh dikerjakan dalam waktu 

dzuhur atau dalam waktu ashar begitu pula dalam waktu maghrib atau dalam 

waktu isya’. Hendaklah adzan untuk satu kali shalat dan iqomah pada setiap 

shalat yaitu satu kali adzan cukup untuk dzuhur dan ashar dan iqomah untuk 

setiap shalat. Jadi seorang musafir boleh menjama’ (menggabung) shalatnya 

baik jama’ taqdim atau jama’ ta’khir. 

a) Syarat mendahulukan (Mentaqdim) shalat 

(1) Shalat yang pertama harus didahulukan baru setelah itu shalat yang 

kedua (shalat Dzuhur lebih dahulu kemudian mentaqdim shalat Ashar, 

                                                           
57 Ibid., 52-53. 
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begitu pula shalat Maghrib lebih dahulu kemudian mentaqdim shalat 

isya’). 

(2) Harus niat menggabung (jama’) antara shalat pertama dan kedua dan 

niat dilakukan waktu melakukan shalat pertama. 

(3) Kedua shalat harus dilakukan secara berturut-turut (tertib) yaitu tidak 

boleh ditunda terlalu lama atau jangan diselangi dengan waktu yang 

panjang. Karena kedua shalat dianggap satu shalat. Rasulallah Saw. 

sewaktu menjama’ kedua shalat beliau lakukan secara berturut-turut dan 

tidak melakukan shalat sunnah antara kedua shalat. 

(4) Harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan shalat kedua.58 

b) Syarat mengakhirkan (Menta’khir) shalat 

(1) Niat menunda (menta’khir) shalat pertama ke dalam shalat kedua di 

waktu shalat yang pertama, misalnya niat menunda shalat Dzuhur ke 

waktu shalat Ashar (masuknya waktu shalat dzuhur dalam keadaan tidak 

shalat), begitu pula niat menunda shalat Maghrib ke waktu shalat Isya’ 

(masuknya waktu shalat Maghrib dalam keadaan tidak shalat). 

(2) Harus masih dalam keadaan musafir saat selesai shalat kedua 

3) Shalat di Atas Kendaraan 

Pada asalnya, shalat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. 

Hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan 

Nabi Saw. Terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya 

waktu shalat. 

a) tata cara shalat di atas kendaraan, baik itu pesawat, bus, kereta, atau kapal 

laut adalah sebagai berikut: 59 

                                                           
58 Ibid., 53-54. 
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(1) Hendaklah shalat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Jika 

tidak, maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku’ dan 

sujud. 

(2) Berusahalah tetap shalat berjama’ah (terutama bagi laki-laki). Apabila 

dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan shalat berjama’ah 

maka shalatlah dengan berjama’ah walaupun hanya dua orang. Bila 

tidak, maka shalatlah berjama’ah dengan duduk. 

(3) Kerjakan shalat seperti biasa: niat dalam hati, takbiratul ihram, 

membaca doa iftitah, membaca al-Fatihah, membaca surat dalam al-

Qur’an, ruku’, kemudian bangkit dari ruku’, lalu sujud. 

(4) Bila tidak mampu ruku’, maka cukup dengan menundukkan kepala dan 

engkau dalam keadaan berdiri.  

(5) Bila tidak mampu sujud, maka cukup dengan duduk seraya 

menundukkan kepala. 

(6) Apabila shalatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika ruku’ 

dan sujud cukup dengan menundukkan kepala dan jadikan posisi kepala 

untuk sujud itu lebih rendah. 

b) Tayamum bagi Musafir 

Saat bepergian atau di atas kendaraan, untuk melaksanakan shalat 

terkadang mengalami kendala sulitnya mencari air. Maka pada saat tidak 

menemukan air untuk berwudlu, atau ada air namun oleh pemilik air tidak 

diperbolehkan digunakan berwudlu, seperti ketika berada di dalam pesawat, 

oleh petugas tidak diperbolehkan menggunakan air untuk berwudlu, karena 

dikhawatirkan dapat mengganggu sistem pesawat, sehingga dikhawatirkan 

                                                                                                                                                                                           
59 Ibid., 55. 
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membahayakan keselamatan para penumpang. Maka dalam kondisi ini 

diperbolehkan tayamum, yaitu bersuci dengan debu.60 

c) Batas mulai diperbolehkan mengambil rukhshoh 

Batas mulai diperbolehan jama’ dan qasar adalah pada saat musafir 

telah melewati batas desanya. Begitu juga batas akhir mulai tidak 

diperbolehkan melakukan qasar atau jama’ bagi seorang musafir adalah pada 

saat mulai memasuki batas desa dimana dia akan tinggal atau bermukim. Kalau 

musafir melakukan qasar dan jama’ ta’khir saat perjalanan pulang, hendaknya 

melakukannya sebelum masuk batas desanya. Kalau musafir terlanjur masuk 

desa tersebut, maka tidak lagi berhak atas keringanan seperti jama’ atau qasar. 

d) Hikmah rukhsah shalat bagi musafir 

Adanya rukhsah (keringanan) merupakan bagian dari kasih sayang 

Allah Swt. Pada hamba-Nya dan bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah 

dan tidak memberatkan.61 

5.  Puasa Ramadan 

 a. Ketentuan Puasa Ramadan 

1) Pengertian Puasa 

Puasa dalam bahasa Arab sama dengan ash-shiyam atau ash-shaum yang 

artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah puasa artinya menahan diri 

dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya mulai 

dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat karena Allah 

Swt. 

 

                                                           
60 Ibid., 56. 
61 Ibid., 56. 
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2) Syarat Sah Puasa 

Syarat sah puasa diantaranya adalah: 

a) Beragama Islam. 

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. 

b) Mumayiz artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan yang 

buruk. 

c) Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 

d) Pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. 

Tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang melakukannya, seperti 

hari Tasyrik, hari Idul Fitri, dan Idul Adha.62 

3) Syarat wajib puasa 

Syarat wajib puasa diantaranya adalah: 

a) Berakal. 

Orang yang gila tidak wajib berpuasa. 

b) Baligh. 

Adapun tentang tidak wajib berpuasa bagi mereka yang tidak berakal dan 

belum baligh, 

c) Kuat untuk berpuasa. 

Orang yang tua, lemah atau sakit parah tidak wajib berpuasa.  

4) Rukun Puasa 

Rukun puasa ada 2 yaitu: 

a) Niat di malam hari 

Lafal niat puasa Ramadhan. 

                                                           
62 Ibid., 71-72. 
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 ن اواْيُت صاْوما غاٍذ عاْن اادااِء ف اْرِض شاْهِر راماضاانا هاِذِه ساناِة ف اْرضا هلِل ت اعااىلا 
Artinya: “Aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan 

Ramadlan tahun ini karena Allah Ta’aala”. 

b) Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar 

sampai terbenamnya matahari.63 

5) Sunnah Puasa 

Adapun hal-hal yang termasuk sunnah puasa adalah: 

a) Mengakhirkan makan sahur 

b) Menyegerakan berbuka puasa 

c) Membaca do’a sebelum berbuka puasa 

d) Berbuka dengan sesuatu yang manis 

e) Memberi makan pada orang yang berbuka puasa 

f) Memperbanyak sedekah 

g) Memperbanyak membaca al-Qur’an (tadarus) 

6) Hal-hal yang Dapat Membatalkan Puasa 

Hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain: 

a) Makan dan minum dengan disengaja. 

Seseorang yang makan atau minum dengan sengaja di siang hari maka puasanya 

batal. 

b) Muntah yang disengaja 

Seseorang yang muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Namun, 

apabila muntah terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja maka orang tersebut 

bisa melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam. 

 

                                                           
63 Ibid., 72-73. 



47 

 

 

 

c) Keluar darah haid atau nifas (darah setelah melahirkan) pada perempuan. 

Seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas seusai persalinan maka 

dinyatakan batal puasanya. Orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban 

untuk mengganti puasa di hari lain. 

d) Gila atau hilang akal 

Seseorang dalam kondisi gila saat menjalani puasa maka puasanya dianggap 

batal. Sebab, ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. 

e) Keluar mani dengan sengaja 

Apabila keluar air mani lantaran mimpi basah di siang hari maka hal itu tidak 

membatalkan puasa.64 

f) Keluar dari agama Islam atau murtad 

Seseorang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan berpindah ke 

agama lain saat sedang menjalani puasa, maka puasanya batal. 

g) Berniat untuk membatalkan puasa 

Seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalani puasa, 

maka puasanya langsung batal. 

7) Orang yang Boleh Tidak Berpuasa 

Ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan 

Ramadhan. Mereka itu adalah: 

a) Orang yang sakit (sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa) 

b) Orang yang dalam perjalanan (musafir) dengan jarak perjalanan 81 km. 

c) Orang yang tua renta 

d) Perempuan hamil atau menyusui 

e) Orang yang boleh tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya.  

                                                           
64 Ibid., 74. 
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b. Hikmah Puasa Ramadan 

Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya 

agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Di antara hikmah dan keutamaan 

puasa Ramadan adalah: 65 

1) Menghapus dosa-dosa yang telah lalu. 

2) Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. 

Tujuan diperintahkan ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang 

bertakwa. 

3) Menyehatkan badan. 

Puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung dan usus, memperbaiki 

kerjanya serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan. Sehingga puasa 

dapat menyehatkan tubuh kita. 

4) Menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. 

Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutukan bantuan. 

Dengan berpuasa kita bisa merasakan lapar sehingga hal ini dapat mendorong kita 

untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum dhuafa dan fakir miskin. 

5) Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Swt. 

Pada saat berpuasa tubuh kita terasa lemah, haus dan lapar tetapi semuanya itu 

berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka puasa. Hal ini 

menambah rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan. 

6) Melatih hidup disiplin. 

Di bulan Ramadan kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa 

dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Oleh karena itu puasa Ramadan 

dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin. 

                                                           
65 Ibid., 75-76. 



49 

 

 

 

7) Menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. 

Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, 

sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa, 

diantaranya, berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki dan lain sebagainya. 

8) Melatih kesabaran. 

Puasa akan melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang bisa membatalkannya 

seperti makan dan minum di siang hari ataupun hal-hal lain yang bisa mengurangi 

pahala puasa. Oleh karena itu puasa sering dikatakan separuh dari kesabaran.66 

c. Keutamaan dan Amalan Bulan Ramadlan 

1) Keutamaan Bulan Ramadlan 

Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah Swt. untuk 

lebih meningkatkan ketakwaan, dikarenakan bulan ini memiliki beberapa keutamaan 

antara lain: 

a) Bulan diturunkannya Al-Qur’an (Nuzulul Qur’an) 

Ramadan merupakan syahrul Qur’an (bulan al-Qur’an). Diturunkannya al-Qur’an 

pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan 

Ramadan. 

b) Perintah Untuk Berpuasa 

Allah Swt. mewajibkan umat Islam untuk berpuasa selama satu bulan dalam bulan 

Ramadlan. Kewajiban berpuasa tidak ada pada bulan lainnya. 67 

c) Perintah Berzakat 

Zakat menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk 

diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat yang wajib dikeluarkan di 

                                                           
66 Ibid., 76. 
67 Ibid., 87-88. 
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bulan Ramadlan adalah zakat fitrah berupa makanan pokok di suatu negara. Di 

Indonesia, umat Islam mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Hukum zakat fitrah 

adalah fardlu ‘ain yaitu kewajiban perorangan yang wajib dilakukan oleh seorang 

muslim dan tidak dapat diwakilkan. Zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin dan 

orang yang berhak menerima lainnya. Dengan kewajiban berzakat maka akan 

tertanam sikap peduli antarsesama untuk saling membantu. 

d) Bulan Penuh Keberkahan 

Bulan ini disebut juga dengan bulan syahrun Mubarak dan setiap ibadah yang 

dilakukan di bulan Ramadlan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan di 

dalam bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini maka tidak hanya keberkahan di 

dalam menuai pahala, namun banyak keberkahan lainnya. 

e) Malam Lailatul Qodar 

Kemuliaan bulan Ramadlan salah satunya adalah dengan hadirnya malam penuh 

kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada malam-malam terakhir dan 

ganjil dibulan Ramadlan yaitu malam Lailatul Qodar. Pada bulan Ramadlan terdapat 

suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu Lailatul Qadar (malam 

kemuliaan). Menurut pendapat ulama, pada 10 hari terakhir bulan Ramadlan adalah 

saat hadirnya malam Lailatul Qadar. 

f) Bulan Pengampunan Dosa (Maghfirah) 

Allah Swt. menyediakan Ramadlan sebagai fasilitas penghapusan dosa selama kita 

menjauhi dosa besar. 

g) Ramadan Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup 

Keberkahan kemuliaan di dalam bulan Ramadlan adalah bahwa pintu-pintu surga 

terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta syaithan-syaithan diikat. Dengan 
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demikian, Allah Swt. telah memberi kesempatan kepada hamba-Nya untuk masuk 

surga dengan ibadah dan amal shalih yang mereka perbuat pada bulan Ramadlan.68 

2) Amalan Bulan Ramadan 

Amalan terpenting di bulan Ramadlan adalah berpuasa. Namun selain berpuasa, 

ada amalan-amalan utama yang harus dilakukan selama Ramadlan agar kita mendapatkan 

manfaat, sebab bulan suci Ramadlan terdapat kebaikan punya nilai pahala lebih serta 

berlipat ganda. Pada bulan tersebut terdapat amalan-amalan sunnah yang tidak terdapat 

pada bulan lainnya. Maka dari itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadlan 

ini, mari kita gunakan untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala sebanyak-

banyaknya. 

Amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa antara lain: 

a) Melaksanakan shalat Tarawih dan Witir 

Shalat Tarawih hanya dilaksanakan pada malam bulan Ramadlan, sayang sekali jika 

kita melewatkan begitu saja. Supaya berkah Ramadlan sebanyak-banyaknya kita 

dapatkan, maka shalat tarawih sebaiknya kita laksanakan setiap hari. 

b) Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka 

c) Berdoa ketika berbuka puasa. 

Dengan doa yang dituntunkan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Swt 

d) Membaca dan mempelajari al-Qur’an 

Kita diperintahkan untuk membaca dan menghatamkan al-Qur’an pada bulan 

Ramadan sekaligus mempelajarinya. 

e) I’tikaf di Masjid 

Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara i’tikaf atau berdiam diri di dalam masjid, 

terutama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadlan. 

                                                           
68 Ibid., 89. 
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f) Memperbanyak Sedekah 

Menyediakan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, juga dapat 

dijadikan sebagai ladang amal selama Ramadhan. 69 

6. Puasa Sunnah 

a. Ketentuan Puasa Sunnah 

1) Pengertian Puasa Sunnah 

Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. 

Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala sedangkan jika 

dia tidak melakukannya maka dia tidak mendapatkan dosa. 

2) Praktek Puasa Sunnah 

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang melakukan puasa 

sunnah adalah: 

a) Niat di malam hari atau sampai pada waktu dzuhur di hari puasa tersebut. 

b) Makan sahur pada dini hari. 

c) Menghindari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 

d) Menahan diri dari perbuatan tercela dan menjaga lisan dari perkataan yang 

kotor. 

e) Memperbanyak amal ibadah dan berdoa serta sedekah. 

f) Menyegerakan berbuka jika telah mendengar adzan Maghrib, dan berdoa ketika 

berbuka.70 

 

 

 

                                                           
69 Ibid., 89-91. 
70 Ibid., 103. 
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b. Jenis Puasa Sunnah dan Niatnya 

1) Puasa Senin Kamis 

Jenis puasa satu ini merupakan puasa sunnah yang paling umum. Puasa yang 

dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis merupakan ibadah puasa sunnah yang 

dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw. Karena hari Senin merupakan hari 

kelahiran beliau sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali al-Qur’an 

diturunkan. 

2) Puasa Asyura 

Bulan Muharram adalah bulan yang disunnahkan untuk memperbanyak 

puasa, boleh di awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir. Namun, puasa paling 

utama adalah pada hari Asyura yakni tanggal sepuluh pada bulan Muharram. 

Puasa ini dikenal dengan istilah Yaumu Asyura yang artinya hari pada tanggal 

kesepuluh bulan Muharram. 

3) Puasa Sya’ban 

Tidak hanya bulan Ramadlan yang mempunyai keistimewaan, bulan Sya’ban 

juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Sya’ban dianjurkan agar umat 

Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan 

melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya’ban sebanyak-banyaknya. 

4) Puasa Syawal 

Puasa Syawal adalah berpuasa selama enam hari di bulan Syawal. Puasa ini 

bias dilakukan secara berurutan dimulai dari hari kedua syawal ataupun bisa 

dilakukan secara tidak berurutan. 

5) Puasa Tarwiyah 

Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari tarwiyah yakni 

tanggal 8 Dzulhijjah. Istilah tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawwa yang 



54 

 

 

 

berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu, para jamaah haji 

membawa banyak bekal air zam-zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina.71 

6) Puasa Arafah 

Puasa arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat 

Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, 

tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. 

7) Puasa Ayyamul bidh 

Umat Islam disunnahkan berpuasa minimal tiga kali dalam sebulan. Namun 

puasa lebih utama dilakukan pada ayyamul bidh, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 

dalam bulan Hijriyah atau bulan pada kalender Islam. Ayyamul bidh sendiri 

mempunyai arti hari putih karena pada malam-malam tersebut bulan purnama 

bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. 

8) Puasa Daud 

Jenis puasa ini merupakan puasa unik karena pasalnya puasa Daud adalah 

puasa yang dilakukan secara selang-seling (sehari puasa, sehari tidak). Puasa 

Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud as. Puasa jenis ini juga 

ternyata sangat disukai Allah Swt. 

c. Hukum Puasa Sunnah 

Hukum puasa sunnah adalah tidak wajib, akan tetapi puasa sunnah 

merupakan puasa yang dianjurkan untuk dijalankan oleh semua umat Islam. Jika 

umat Islam melakukannya maka mereka akan mendapatkan pahala, sedangkan jika 

tidak melakukannya maka akan tidak mendapat dosa, akan tetapi rugi jika tidak 

melakukan karena tidak mendapatkan pahala.72 

                                                           
71 Ibid., 104. 
72 Ibid., 105-106. 
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d. Hikmah Puasa Sunnah 

1) Melatih diri mengendalikan hawa nafsu 

Larangan untuk makan, minum dan menahan hawa nafsu adalah sebuah latihan 

untuk membuat kita mampu mengelola hawa nafsu dan emosi. Puasa sunnah juga 

mengajarkan kita untuk sabar dan makan dengan jumlah yang sewajarnya saat 

sahur dan berbuka. 

2) Melatih kesederhanaan hidup 

Normalnya ketika kita berpuasa, konsumsi makanan akan berkurang dibanding 

harihari biasa. Ini bisa melatih kita untuk hidup sederhana dan bercermin pada 

nasib orang lain yang tidak seberuntung kita. Dengan melakukan puasa kita bisa 

lebih mudah merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang kurang 

beruntung. 

3) Menjaga kesehatan tubuh 

Dengan melakukan puasa, secara otomatis membuat tubuh membuang racun-

racun di dalamnya sekaligus beristirahat dari segala macam makanan dan 

minuman yang tidak menyehatkan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa 

puasa bisa membantu menurunkan kadar gula dan kolesterol dalam darah. Puasa 

sunnah bisa menjadi pilihan ibadah yang menyehatkan untuk kita.73 

4) Membiasakan diri untuk taat beribadah 

Puasa sunnah ada banyak jenisnya karena hukumnya tidak wajib, maka banyak 

orang yang pasti merasa berat melakukannya. Memilih salah satu dari jenis puasa 

sunnah dan melakukannya secara terus menerus akan membuat kita terbiasa 

dalam beribadah. Dengan melaksanakan ibadah sunnah, ibadah wajib pun akan 

menjadi semakin mudah dilaksanakan. 

                                                           
73 Ibid., 106. 
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5) Meniru kebiasaan mulia Rasulullah Saw. 

Rasulullah Saw. adalah sebaik-baiknya suri tauladan, segala kebaikan yang 

dilakukan oleh beliau adalah contoh yang patut kita tiru, termasuk kebiasaannya 

melakukan puasa sunnah. Saat ibadah sunnah dilakukan secara baik, ini akan 

menjadikan kita pengikut Rasulullah Saw. yang beruntung. 74 

7. Shalat Tarawih dan Witir 

a. Pengertian dan Hukum Shalat Tarawih dan Witir 

1) Pengertian dan hukum shalat tarawih 

Shalat tarawih adalah shalat sunnah yang dilakukan pada malam hari 

setelah shalat isya’ pada bulan Ramadan. Shalat tarawih boleh dikerjakan 

sendirisendiri atau berjamaah. Istilah tarawih berasal dari kata “raha” artinya 

istirahat. Disebut demikian karena pada shalat tarawih ada waktu untuk beristirahat 

sejenak, khususnya setelah dua kali salam (empat rakaat). Ada juga yang 

berpendapat bahwa arti tarawih adalah santai. Shalat tarawih disebut juga dengan 

Qiyamu Ramadan yaitu ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam Ramadan. 

Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. 

2) Pengertian dan hukum shalat witir 

Shalat witir adalah shalat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil yang 

dilakukan pada malam hari setelah Isya’ sampai menjelang fajar. Hukum 

melaksanakan shalat witir adalah sunnah.75 

 

 

 

                                                           
74 Ibid., 106. 
75 Ibid., 118. 
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b. Waktu dan Bilangan Shalat Tarawih dan Witir 

1) Waktu dan bilangan rakaat shalat tarawih 

Waktu pelaksanaan shalat tarawih adalah setelah shalat Isya’ pada malam 

bulan Ramadan sampai menjelang terbit fajar/waktu shalat Subuh. Jumlah 

bilangan rakaat shalat tarawih ada yang 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat. 

2) Waktu dan bilangan rakaat shalat witir 

Waktu pelaksanaan shalat witir adalah setelah salat Isya’ sampai 

menjelang terbit fajar, namun pada bulan Ramadan shalat witir dilaksanakan 

setelah shalat tarawih. Jumlah rakaat shalat witir paling sedikit satu rakaat dan 

paling banyak 11 rakaat. 

c. Cara Mengerjakan Shalat Tarawih dan Witir 

1) Cara Mengerjakan Shalat Tarawih 

Niat shalat tarawih 2 rakaat dan cara mengerjakannya yaitu: 

لاِة ماْاُمْوًما هلِل ت اعااىلا   ُاضالِ ى ُسنَّةا الَّتَّااِوْيِح راْكعاتاْْيِ ُمْست اْقِبلا الِقب ْ

Artinya: “Saya niat shalat tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai 

makmum karena Allah Ta’alaa”  
 

Bagi orang yang mengerjakan shalat tarawih dua rakaat cara 

mengerjakannya adalah setiap dua rakaat salam sampai genap delapan rakaat 

atau dua puluh rakaat dan ditutup dengan shalat sunnah witir 3 rakaat. 

2) Niat Shalat Witir dan Cara Mengerjakannya 

a) Niat shalat witir satu rakaat 

لاِة اادااءا ماْاُمْوًما هلِل ت اعااىلا  ُاضالِ ى ُسنَّةا الوِْتِر راْكعاتاْْيِ  ُمْست اْقِبلا الِقب ْ  
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Artinya : “Saya niat shalat witir satu rakaat menghadap kiblat sebagai 

makmum karena Allah Ta’alaa”.76 
b) Niat shalat witir tiga rakaat 

لا  ثا راكاعااٍت ُمْست اْقِبلا الِقب ْ ِة اادااءا ماْاُمْوًما هلِل ت اعااىلا ُاضالِ ى ُسنَّةا الوِْتِر ثاَلا  

Artinya: “Saya niat shalat witir tiga rakaat menghadap kiblat sebagai 

makmum karena Allah Ta’alaa.” 

 

Cara mengerjakan shalat witir yaitu: jika mengerjakan salat witir 3 rakaat 

maka dikerjakan langsung salam tanpa tahiyat awal. 

d. Keutamaan Shalat Tarawih dan Witir 

1) Keutamaan Shalat Tarawih 

Suatu ketika Nabi Muhammad Saw. ditanya tentang keutamaan shalat tarawih 

dalam bulan Ramadan, maka beliau menjawab: 77 

a) Pada malam ke-1, keluarlah dosa orang mukmin (yang melakukan shalat 

tarawih) sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. 

b) Pada malam ke-2, orang yang melaksanakan shalat tarawih akan diampuni 

dosanya dan dosa kedua orang tuanya, jika keduanya mukmin. 

c) Pada malam ke-3, jika melaksanakan shalat tarawih para malaikat menyeru 

dari bawah ‘Arsy: “Mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah 

Swt. Akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu”. 

d) Pada malam ke-4, orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang 

yang membaca kitab Taurot, Zabur, Injil dan Al-Qur’an. 

e) Pada malam ke-5, Allah Swt. akan menganugerahkan pahala layaknya orang 

yang shalat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha.  

                                                           
76 Ibid., 119. 

77 Ibid., 120-121. 
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f) Pada malam ke-6, Allah Swt. memberikan padanya pahala seperti pahala 

bagi orang yang melakukan thowaf di Baitul Makmur dan Bebatuan 

memohonkan ampunan baginya. 

g) Pada malam ke-7, bagi yang melaksanakan shalat tarawih seakan-akan 

menemui zaman Nabi Musa as. dan menolongnya dari serangan bala tentara 

Fir'aun dan Haman. 

h) Pada malam ke-8, Allah Swt. akan memberikan segala sesuatu yang sudah 

diberikan-Nya kepada Nabi Ibrahim as. 

i) Pada malam ke-9, orang yang shalat tarawih mendapat pahala seperti 

layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para Nabi. 

j) Pada malam ke-10, Allah Swt. akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat 

bagi yang shalat tarawih. 

k) Pada malam ke-11, bagi orang yang shalat tarawih kelak ia akan keluar dari 

dunia (mati) seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. 

l) Pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang 

bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. 

m) Pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang melaksanakan shalat 

tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. 

n) Pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih, sehingga kelak 

di hari kiamat dia tidak perlu dihisab (dihitung) amalnya. 

o) Pada malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikat yang menyangga ‘Arsy 

bersamasama mendoakan selamat kepada orang yang shalat tarawih. 
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p) Pada malam ke-16, Allah Swt. kelak akan menulisnya termasuk ke dalam 

golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan 

masuk surga.78 

q) Pada malam ke-17, yang shalat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya 

para Nabi. 

r) Pada malam ke-18, para Malaikat berseru: “Hai hamba Allah (shalat 

tarawih), sesungguhnya Allah Swt. telah memberi ampunan kepadamu dan 

kedua orang tuamu”. 

s) Pada malam ke-19, Allah Swt. kelak akan mengangkat derajat yang shalat 

tarawih di surga Firdaus. 

t) Pada malam ke-20, bagi yang shalat tarawih diberi pahala layaknya orang 

yang mati syahid dan orang-orang shalih. 

u) Pada malam ke-21, Allah Swt. kelak akan membangunkan untuknya sebuah 

rumah yang terbuat dari cahaya di surga. 

v) Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang akan selamat dari 

segala bentuk kesusahan dan kebingungan. 

w) Pada malam ke-23, Allah Swt. akan membangunkan sebuah kota di surga ini 

tentunya bagi yang shalat tarawih. 

x) Pada malam ke- 24, bagi yang shalat tarawih Allah Swt. memberikan 24 do’a 

yang akan dikabulkan. 

y) Pada malam ke-25, Allah Swt. akan menghilangkan siksa kubur untuknya. 

z) Pada malam ke- 26, Allah Swt. meningkatkan baginya pahala selama 40 

tahun. 

                                                           
78 Ibid., 121. 
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aa) Pada malam ke-27, tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan 

(syirathal mustaqiim) seperti kilat yang menyambar.  

bb) Pada malam ke-28, Allah Swt. mengangkat seribu derajat baginya di dalam 

surga.79 

cc) Pada malam ke-29, Allah Swt. akan memberikan pahala seribu (1.000) kali 

ibadah haji yang diterima. 

dd) Pada malam ke-30, Allah Swt. berfirman: “Wahai hambaku makanlah buah 

surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga, Aku Tuhanmu dan 

kamu hamba-Ku”.80 

Demikian penjelasan kitab Durratun Nasihin. Dalam riwayat itu setiap 

tarawih pada malam-malam Ramadan mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, 

seakan akan bila tertinggal salah satu malam tidak dapat digantikan malam yang 

lain. 

2) Keutamaan Shalat Witir 

Shalat witir memiliki keutamaan antara lain: 

1) Sebagai tambahan shalat 

Shalat witir sebagai shalat tambahan. Hadis Nabi menjelaskan bahwa shalat 

witir adalah shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan di antara waktu shalat 

fardlu yakni isya’ dan sebelum waktu subuh datang. 

2) Sebagai penyempurna shalat malam 

Shalat witir adalah penutup dari shalat malam yang dilaksanakan baik 

sebelum maupun setelah bangun tidur dan tanpa shalat witir tidak akan 

sempurna shalat malam atau qiyamul lail seseorang. 

                                                           
79 Ibid., 122. 
80 Ibid., 122. 
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3) Shalat witir dicintai Allah 

Allah sangat menyukai sesuatu yang ganjil karena Allah adalah satu. 

Sebagaimana rakaat shalat witir yang ganjil, dan witir merupakan salah satu 

ibadah yang dicintai Allah.81 

4) Dikabulkan doanya 

Waktu melaksanakan shalat witir adalah waktu yang tepat untuk berdoa dan 

merupakan waktu yang dekat dengan Allah Swt. 

5) Shalatnya disaksikan malaikat 

Shalat witir yang dilaksanakan di penghujung malam disaksikan oleh 

malaikat dan malaikat tentunya akan membawa berkah dan ikut mendoakan 

kita kepada Allah Swt. 

6) Tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Saw. 

Rasul tidak pernah meninggalkan shalat witir dan apabila ia 

meninggalkannya, beliau akan mengqadha shalat witir yang ditinggalkannya 

tersebut. 

7) Diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah Swt. 

Orang yang melaksanakan shalat witir akan senantiasa merasa kuat dalam 

menghadapi cobaan di dunia ini dan doanya akan senantiasa di dengar oleh 

Allah Swt.82 

 

 

                                                           
81 Ibid., 123. 
82 Ibid., 123. 
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BAB III 

ISI KANDUNGAN KITAB MABĀDI’ AL-FIQHĪYAH 

KARYA SHAIKH UMAR ABDUL JABBAR 

 

A. Biografi Pengarang Kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah (Shaikh Umar Abdul Jabbar)  

1. Shaikh Umar Abdul Jabbar 

Dalam sejarah pendidikan Islam, Shaikh Umar Abdul Jabbar memiliki nama 

asli Umar Yahya Abdul Jabbar, beliau merupakan salah seorang ulama Saudi Arabia 

yang telah menyusun buku-buku muqarrar berbahasa Arab untuk santri-santri 

pemula. Umar Abdul Jabbar dilahirkan pada tahun 1320 H di Makkah Al- 

Mukarramah yang juga menjadi tempatnya tumbuh dan belajar. Pendidikannya 

ditangani oleh para ulama negeri Tanah Suci di zamannya. Disamping itu, beliau juga 

masuk ke Madrasah Askariyyah (kemiliteran) dan lulus dari fakultas kemiliteran di 

masa Syarif Al-Husain.  

Di usianya yang masih tergolong muda, beliau berpindah ke Indonesia 

menjadi seorang penulis dan guru agama setelah sebelumnya sebagai seorang yang 

tumbuh di ketentaraan meski tidak luput dari pelajaran-pelajaran diniyah yang beliau 

terima dari para ulama di zamannya.  

Pada 16 Muharram 1391 H/ 1970 M, akhirnya beliau menghembuskan nafas 

terakhirnya di Makkah Al-Mukarramah setelah sekian tahun melawat di Negeri fana 

ini, beliaupun di makamkan di Ma’la. Semoga Allah merahmati beliau dan 

menempatkannya di surga-Nya.83 

 

 

                                                           
83 Http://digilib.uinsby.ac.id/ DIakses Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 21.00 WIB. 
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2. Guru Shaikh Umar Abdul Jabbar 

Shaikh Umar Abdul Jabbar berguru pada beberapa ulama di Negeri ini, 

diantara yang beliau jumpai di Makkah adalah Ahmad Al-Khathib, Muhammad 

Nawawi Banten (mengajarkan kitab tafsirnya yang berjudul Murah Labid), 

Muhammad Mahfudz Tremes (mengajarkan beberapa kitabnya, seperti: Mauhibah 

Dzil Fadhl, Al-Kaubah As-Sathi’), Uhaid bi Idris, Muhammad Patani, Muhammad 

Nur Patani, Mukhtar Atharid Batavia dan lainnya.  

Kemudian beliau juga berguru pada ulama-ulama lain dari penjuru Negeri, 

diantaranya adalah: Muhammad Ali Al-Maliki, Jamal Al-Maliki, Abbdussattar Ad-

Dahlawi As-Salafi, Muhammad Sulaiman Hasbullah, Abdul Hamid Kudus, Yusuf Al-

Khayyath, Muhammad Al-Marzuqi, Khalifah An-Nabhani, Abu Bakar Khauqir Al-

Hindi As-Salafi, dan lain sebagainya.  

3. Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar 

Di Indonesia, Shaikh Umar Abdul Jabbar termasuk penulis buku-buku 

muqarrar berbahasa Arab di Madrasah untuk jenjang pemula. Sampai detik ini, kita 

masih dapat menjumpai sejumlah buku-bukunya yang diajarkan hampir di seluruh 

Pesantren dan Madrasah Diniyah di Indonesia, termasuk Madrasah tradisional, 

bahkan juga di Sekolah formal. Misalnya kitab Khulashah Nurul Yaqin dalam 2 Juz, 

Al-Mabadi’ Al-Fiqhiyyah ala Madzhab Al- Imam Asy-Syafi’i dalam 4 juz, Al-Durus 

min Madhi Al-Ta’lim wa Hadlirih bi Al Taqrib Al-Fiqh Asy-Syafi’i, Khulashah Itmam 

Al-Wafa fi Sirah Al-Khulafa -Masjidil Al-Haram, dan lain sebagainya. Selain itu, 

beliau juga mempunyai buku kamus biografi yang menghidangkan biografi-biografi 

sejumlah ulama abad 14. Kamus biografi itu bertajuk Siyar wa Tarajim Badh 

Ulamaina fi Al-Qarn Ar-Rabi Asyar Al-Hijrri. Dalam buku ini tidak hanya biografi 
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ulama-ulama Timur Tengah saja yang terekam, namun juga ulama Timur Jauh, India, 

Daghistan, dan lainnya.84 

B. Eksistensi Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah 

Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah adalah kitab fikih bermadzhab Imam Syafi’i, 

karangan Ustadz Umar Abdul Jabbar yang terbagi menjadi empat jilid atau juz dan 

pertama kali ditulis pada bulan Rajab tahun 1353 H/ 1932 M. Kitab ini berisi tentang 

seputar fiqih ibadah yang mendukung terhadap ibadah sehari-hari, misalkan dalam hal: 

taharah, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.  

Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah adalah salah satu kitab salaf (klasik) yang sekarang 

ini terintroduksi secara popular dengan sebutan kitab kuning. Disebut kitab kuning 

karena memang kitab-kitab tersebut dicetak di atas kertas berwarna kuning, meskipun 

sekarang sudah banyak dicetak ulang pada kertas putih. Kuning memang suatu warna 

yang indah dan cerah serta tidak menyilaukan mata.  

Kitab kuning memang menarik, tentu saja bukan karena warnanya kuning, tetapi 

karena kitab itu mempunyai ciri-ciri yang melekat yakni untuk mempelajarinya 

memerlukan keterampilan tertentu dan tidak cukup menguasaai bahasa Arab saja. 

Sehingga banyak sekali orang pandai bahasa Arab, namun masih kesulitan 

mengklarifikasi isi dan kandungan kitab-kitab kuning secara persis. Sebaliknya tidak 

sedikit ulama yang mkenguasai kitab kuning namun tidak dapat berbahasa Arab.85   

Sistematika penyusunan Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah dimulai dengan urutan 

kerangka yang lebih besar kemudian berturut-turut sub-sub kerangka itu dituturkan 

sampai pada yang paling kecil. Ciri lain yang ada pada kitab-kitab yang bermadzhab 

Imam Syafi’i ialah pada kitab-kitab ini selalu menggunkan istilah (idiom) dan rumus-

                                                           
84 Https://www.google.com/amp/s/almawardi.wordpress.com Diakses Kamis tanggal 25 Februari 2021 

pukul 21.30 WIB.  
85 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKiS kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), 263. 

https://www.google.com/amp/s/almawardi.wordpress.com
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rumus tertentu. Misalnya, untuk menyatakan pendapat yang kuat dipakai kalimat al-

mazhab, al-ashah, al-ashah, as-shahih, al-arjah, ar-rajih dan seterusnya.86 

Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah biasa di gunakan oleh pelajar sekolah atau pesantren 

di Indonesia, terutama bagi pemula yang sesuai dengan nama kitab ini yakni Mabādi’ Al-

Fiqhīyah yang berarti dasar permulaan fikih. Kitab ini di susun oleh Shaikh Umar Abdul 

Jabbar dengan berpedoman kepada kemampuan yang sesuai dengan alam Indonesia, juga 

mengingat apa yang menjadi kegemaran dan kekuatan akal pikiran para pelajar 

khususnya usia SD/MI.87 

Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah merupakan kitab yang sudah masyhur digunakan tidak 

hanya di gunakan di pesantren-pesantren salaf, bahkan ada juga yang digunakan di 

sekolah formal sebagai bahan ajar pendukung atau pegangan bagi siswa di sekolah 

formal khususnya pada mata pelajaran fiqih sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah atau 

madrasah.  

C. Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar 

Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar adalah kitab 

yang berisi tentang dasar-dasar ilmu fiqih yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari 

yang telah dipelajari di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Adapun 

pembahasan yang ada dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya-karya Shaikh 

Umar Abdul Jabbar adalah sebagai berikut: 

1. Hukum-Hukum Agama Islam 

Adapun macam-macam hukum agama islam ada lima, yaitu fardlu, sunnah, 

mubah, harom, dan makruh.88 

 

                                                           
86 Ibid 264 
87 Nurul Khasanah, dkk., “Penerapan Budaya Pengajaran ala Pesantren Di Lingkungan Dusun Sumberejo 

Lembeyan Wetan Magetan,” DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan, Vol. 20 No. 1, (Mei 2020), 59. 
88 Moh. Abdai Rathomy, Terjemahan Mabadi’ Fiqih Juz 2 (Surabaya: TB. Imam, tt), 5. 
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a. Fardlu 

 Fardlu adalah perkara yang harus dilakukan. Apabila ada orang mukallaf yang 

melakukannya akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. 

Macam-macamnya fardlu ada dua, yaitu:89 

1) Fardlu ‘Ain  

Adapun fardlu ‘ain adalah perkara yang wajib dilakukan oleh seluruh tiap-

tiap orang mukallaf, seperti sholat dan puasa. 

2) Fardlu Kifayah 

Fardlu kifayah perkara wajib yang harus dilakukan oleh sekelompok orang 

mukallaf yang apabila ada yang melakukan walaupun satu orang yang 

tetap sebagai mukallafin maka gugur kewajiban orang selainnya. Seperti 

sholat jenazah (mayit). 

b. Sunnah 

Sunnah adalah perkara yang dianjurkan dilakukan. Namun apabila dilakukan 

oleh seseorang atas dasar perintah maka orang tersebut mendapat pahala, 

namun apabila orang tersebut tidak melakukan tidak akan mendapat siksa. 

c. Mubah 

Mubah itu perkara yang boleh dimiliki manusia baik dilakukan dan 

ditinggalkan, hal tersebut tidak ada pahalanya dan tidak ada siksa didalamnya. 

d. Haram 

Haram itu perkara yang wajib ditinggalkan. Adapun siapa orang yang 

melakukannya maka mendapat siksa, adapun jika ditinggalkan maka mendapat 

pahala. Seperti minum arak. 

 

                                                           
89 Moh. Abdai Rathomy, Terjemahan Mabadi’ Fiqih Juz 2, 5-8. 
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e. Makruh 

Makruh itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Adapun siapa orangnya yang 

meninggalkan hal makruh maka mendapat pahala, namun jika dilakukan tidak 

mendapat siksa. 

2. Bersuci 

Bersuci yaitu melakukan suatu perkara yang tidak sah sholatnya kecuali dengan 

melakukan sesuci seperti menghilangkan najis, cewok, wudhu, mandi, dan 

tayammum.90 

a. Benda-benda perantara bersuci 

Adapun benda-benda yang digunakan sebagai perantara bersuci adalah air, 

debu, batu, sama’, dan (sabun). 

b. Perkara yang diperbolehkan bersuci   

Perkara yang diperbolehkan bersuci ialah setiap perkara yang turun dari langit 

atau menyumber dari bumi dan tidak ada baginya kejatuhan najis dan 

musta’mal. 

c. Air yang terkena najis 

Air yang terkena najis ialah air yang sedikit yang kejatuhan najis didalamnya. 

d. Air musta’mal 

Air musta’mal ialah air yang sedikit yang sudah digunakan untuk 

menghilangkan hadast atau menghilangkan najis. 

e. Air sedikit 

Air sedikit ialah air yang kurang dari dua qullah. 

f. Air banyak 

Air banyak ialah air yang sudah mencapai dua qullah atau lebih. 

                                                           
90 Ibid., 8-10. 
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g. Dua kullah 

Dua qullah adalah suatu keterangan dari air sebanyak seratus empat puluh 

delapan ukkah menurut kira kira sebuah kamar mandi yang memuat air dengan 

ukuran persegi empat yang panjangnya itu satu seperempat dzira' (hasta kira 

kira 65 cm) sedang luas dan dalamnya juga sedemikian itu (yakni satu 

seperempat dzira’). 

3. Najis 

a. Pengertian Najis 

Najis ialah darah, nanah, utah utahan, arak, anjing, babi, susunya hewan yang 

tidak bisa dimakan dagingnya, dan perkara yang keluar dari kedua jalan 

(kecuali mani itu hukumnya suci), bangkai, dan rambutnya dan beserta 

tulangnya, (kecuali bangkai anak adam, ikan, dan belalang).  

b. Cara mensucikan najis  

Adapun cara mensucikan najis adalah dibasuh tempatnya dengan air yang suci 

sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya (kecuali najisnya anjing, babi, dan 

kulitnya bangkai). Kemudian cara menyucikan najisnya anjing dan babi adalah 

sebagai berikut: 

1) Cara mensucikan najisnya anjing dan babi   

Cara mensucikan najisnya anjing dan babi yaitu dengan cara dibasuh 

tempatnya dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunnya dicampur 

dengan debu. 

2) Cara mensucikan kulitnya bangkai  

Cara mensucikan kulitnya bangkai yakni dengan di samak.  

4. Istinja’ 

Istinja’ ialah membersihkan kedua jalan dengan air karena menghilangkan perkara 
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yang keluar dari jalan tersebut, seperti kencing dan kotoran (feses). Adapun cara 

beristinja’ ialah dengan batu. Diperbolehkan istinja’ dengan tiga batu sehingga 

hilang najisnya dari tempatnya.91 

5. Wudhu 

a. Fardhu-fardhunya Wudhu  

Fardhu Fardhunya Wudhu ada 6, yaitu:  

1) Niat ketika membasuh wajah  

2) Membasuh wajah  

3) Membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku  

4) Mengusap sebagian kepala atau rambutnya  

5) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki  

6) Tertib 

b. Sunnahnya Wudhu 

Adapun sunnah-sunnah wudhu antara lain: (1) membaca basmallah, (2) 

membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat wudhu, (3) 

memakai siwak, (4) berkumur, (5) menghisap air ke hidung, (6) mengusap 

seluruh kepala, (7) mengusap kedua telinga baik luar maupun dalamnya, (8) 

menyela nyela bulu jenggot yang tebal, (9) menyela-nyela jari jari kedua tangan 

dan kaki, (10) mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri, (11) tiga kali, (12) 

berturut turut, (13) membaca doa setelah wudhu. 

c. Hal-hal yang merusak wudhu  

Hal-hal yang merusak wudhu ada 5, yaitu: 

1) Keluarnya sesuatu dari salah satu kedua jalan  

2) Tidur dengan tidak menetapkan duduk di tanah/bumi 

                                                           
91 Ibid., 10-12. 
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3) Hilangnya aqal sebab mabuk, gila dan ayan. 

4) Menyentuh perempuan lain (bukan muhrim)  

5) Menyentuh farji (kemaluan)nya manusia dengan telapak tangan.92 

d. Perkara yang di makruhkan dalam wudhu  

Perkara yang di makruhkan dalam wudhu ialah berlebihan dalam menggunakan 

air, berbicara selain berdzikir, dan memberi pertolongan kepada orang lain dalam 

berwudhu. 

e. Perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadast kecil 

Adapun perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadast kecil antara lain: (1) 

Sholat, (2) Thowaf, (3) Menyentuh Al-Qur’an dan juga membawanya. 

6. Mandi 

a. Pengertian Mandi 

Mandi ialah membasuh semua bagian badan manusia mulai dari atasnya kepala 

sampai pucuk delamaan (tungkak)nya badan. 

b. Fardlu-fardlunya Mandi 

Fardlu-fardlunya mandi ada tiga, yaitu: 

1) Niat ketika membasuh awal bagian dari badan  

2) Menghilangkan najis dari badan  

3) Sampainya air ke semua bagian kulit dan rambut 

c. Niat Mandi 

Niatnya mandi yaitu: 

تَ َعاَل  ِِلِّٰ نَ َوْيُت اْلُغْسَل ِلَرْفِع اْْلََدِث اْْلَْكََبفَ ْرضاً   
Artinya: “Saya niat mandi untuk menghilangkan hadast besar fardlu karena 

Allah Ta’ala”. 

 

 

                                                           
92 Ibid., 12-15.  
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d. Hadast besar 

Hadast besar ialah setiap perkara yang mewajibkan mandi.93 

e. Perkara yang diwajibkan untuk mandi 

Adapun perkara yang diwajibkan untuk mandi yaitu: janabat, haid, nifas, 

melahirkan, dan mati. 

f. Janabat 

Janabat yaitu jima (berkumpulnya suami istri) dan keluarnya mani. 

g. Haid 

Haid ialah darah yang keluar dari orang perempuan setelah ia berumur sembilan 

tahun melalui jalan yang sehat dan kebiasaan. 

h. Nifas 

Nifas ialah darah yang keluar dari orang perempuan ketika sesudah melahirkan. 

i. Perkara yang diharamkan bagi orang yang junub  

Haram bagi orang yang sedang junub antara lain: (1) sholat, (2) thowaf, (3) 

menyentuh dan membawa al qur an, (4) membaca al quran, dan (5) berdiam diri 

di masjid.  

j. Perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas  

Adapun perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas adalah sholat, 

puasa, dan sesuatu yang diharamkan dalam junub. 

7. Tayamum 

a. Pengertian Tayamum 

Tayamum ialah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai 

ganti dari wudhu dan mandi. 

 

                                                           
93 Ibid., 16-18. 
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b. Fardhu-fardhu tayamum 

Fardhunya ada lima: (1) niat, (2) memindah debu ke anggota yang diusap, (3) 

mengusap wajah, (4) mengusap kedua angan, dan (5) tertib.94 

c. Niat Tayamum 

ِة اْلماْفُرْوضاةِ   ِهيا ن اواْيُت الت َّيامُّما َِّلْسِتبااحاِة الصََّلا
Artinya: “Saya niat tayamum karena ingin melakukan sholat fardhu”. 

 

 

 

d. Diwajibkan bertayamum 

Diwajibkan bertayamum dalam beberapa keadaan, yakni: (1) ketika tidak ada air, (2) 

ketika takut menggunakan air karena dingin atau sakit, (3) ketika hewan yang 

dimuliakan membutuhkan air karena haus. 

e. Perkara yang membatalkan tayamum  

Adapun perkara yang membatalkan tayamum ialah perkara yang membatalkan 

tayamum itu setiap perkara yang membatalkan wudhu, melihat air di selain waktu 

sholat, dan murtad.  

8. Sholat 

a. Kewajiban Sholat 

Diwajibkan sholat atas setiap orang muslim yang baligh yang mempunyai akal, dan 

diwajibkan kepada orang tuanya anak kecil untuk memerintahkannya sholat setelah 

sempurnanya umur tujuh tahun dan memukulnya karena meninggalkan sholat setelah 

sempurnanya umur sepuluh tahun. 

b. Syarat syarat sholat 

Adapun syarat syarat sholat ada lima:95 

1) suci dari hadast besar dan hadast kecil 

                                                           
94 Ibid., 19-20. 
95 Ibid., 21-23. 
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2) sucinya badan, pakaian, dan tempat dari beberapa najis 

3) menutup aurat 

4) mengetahui masuknya waktu sholat 

5) menghadap kiblat 

c. Bilangan rakaat-rakaat sholat fardhu 

Adapun bilangan rakaat-rakaat sholat fardhu ada tujuh belas: 

1) Dua rakaat di sholat shubuh, waktunya ialah mulai dari munculnya fajar shodiq 

sampai keluarnya matahari  

2) Empat rakaat di sholat dhuhur, dan waktunya ialah dari bergesernya matahari 

sampai bayang bayang benda menyamai bendanya 

3) Empat rakaat di sholat ashar dan waktunya ialah mulai dari bayang-bayang benda 

sudah menyamai bendanya sampai tenggelamnya matahari  

4) Tiga rakaat di sholat maghrib, dan waktunya ialah mulai dari tenggelam nya 

matahari sampai hilangnya mega merah  

5) Empat rakaat di sholat isya, dan waktunya ialah mulai dari hilangnya mega merah 

sampai munculnya fajar shodiq. 

d. Sholat-sholat sunnah yang mengiri sholat fardhu 

Adapun sholat-sholat sunnah yang mengiri sholat fardhu yakni, dua rakaat sebelum 

shalat shubuh, empat rakaat sebelum shalat dhuhur dan empat rakaat sesudahnya, 

empat rakaat sebelum shalat ashar, dua rakaat sebelum shalat maghrib dan dua rakaat 

sesudahnya, dua rakaat sebelum shalat isya’ dan dua rakaat sesudahnya kemudian 

sholat witir. 
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e. Bilangan rakaat sholat witir  

Bilangan rakaat sholat witir ada sebelas rakaat, dan waktunya itu setelah sholat isya’ 

sampai munculnya fajar.96 

f. Waktu yang diharamkan dalam sholat 

Shalat itu haram di lima waktu yakni, (1) ketika munculnya matahari sampai naiknya 

matahari kira kira satu penombak, (2) ketika waktu istiwa’ kecuali hari jumat, sampai 

bergesernya matahari, (3) ketika matahari berwarna kuning sampai dengan 

tenggelamnya matahari, (4) sesudah shalat shubuh sampai bersinarnya matahari, (5) 

sesudah shalat ashar sampai tenggelamnya matahari. 

g. Rukun-rukun shalat 

Rukun-rukun shalat itu ada empat belas rukun: (1) berdiri bagi yang mampu di sholat 

fardhu, (2) niat, (3) takbiratul ihram, (4) membaca al fatihah, (5) rukuk, (6) diam 

sejenak di dalam rukuk, i’tidal, sujud, dan sujud diantara duduk (7) i’tidal, (8) sujud, 

(9) duduk diantara dua sujud, (10) duduk tasyahud akhir, (11) tasyahud akhir, (12) 

membaca sholawat kepada nabi SAW di tasyahud akhir, (13) salam yang pertama, 

(14) tertib. 

h. Sunah-sunah sholat sebelum masuk (melakukan) shalat 

Adapun sunah sholat sebelum masuk (melakukan) shalat yakni sunahnya itu 

mengumandangkan adzan dan iqamah. 

i. Sunah-sunah sholat sesudah masuk sholat  

Terdapat dua sunah sholat sesudah masuk sholat yaitu beberapa sunah ab’ad dan 

beberapa sunah haiat. 

 

 

                                                           
96 Ibid., 23-27 
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j. Sunah ab’ad sholat  

Sunah-sunah ab’ad nya sholat itu ada tiga yaitu, (1) tasyahud awal, (2) membaca 

sholawat nabi SAW di tasyahud awal, (3) membaca qunut di sholat shubuh dan sholat 

witir setengah akhir dari bulan ramadhan.97 

k. Sunah haiat sholat 

Sunah-sunah haiat sholat itu ada lima belas yaitu: (1). mengangkat kedua tangan lurus 

dengan kedua pundak ketika takbiratul ihram, rukuk, i’tidal, dan ketika berdiri dari 

tasyahud awal, (2) meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri dibawah dada dan 

diatas pusar, (3) membaca doa iftitah, (4) membaca ta’awudz, (5) membaca amin, (6) 

membaca surat setelah membaca al fatihah di rakaat pertama dan kedua selain 

makmum (imam), (7) mengeraskan suara pada tempatnya dan melirihkan suara pada 

tempatnya, (8) membaca takbir ketika bangun dan turun, (9) membaca 

“samiallahuliman hamidah rabbana lakalhamdu” di dalam i’tidal, (10) membaca 

tasbih di dalam rukuk dan sujud sebanyak tiga kali, (11) meletakkan kedua tangan 

diatas kedua paha dengan merenggangkan yang kiri dan mengepalkan pada tangan 

yang kanan kecuali jari telunjuk, (12) duduk iftirasy didalam semua dudukan, (13) 

duduk tawaruk didalam duduk yang akhir, (14) salam yang kedua, (15) niat keluar 

dari sholat. 

l. Mengeraskan suara dan melirihkan suara bagi orang yang sholat 

Adapun waktu mengeraskan suara itu pada rakaat pertama dan kedua dari sholat 

shubuh, maghrib, dan isya’, dan mengecilkan suara disemua rakaat shalat dzuhur dan 

ashar, dan dirakaat kedua dari sholat maghrib dan rakaat tiga dan empat dari sholat 

isya’. 

 

                                                           
97 Ibid., 29-33. 
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m. Perkara yang membatalkan sholat 

Perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada empat yaitu: (1) berbicara dengan 

sengaja, (2) bergerak tiga kali berturut turut, (3) makan dan minum, (4) meninggalkan 

rukun dari beberapa rukunnya sholat atau putusnya syarat dari beberapa syarat syarat 

sholat.98 

n. Hukum orang yang meninggalkan rukun dari dari rukun rukun sholat dengan lupa  

Maka dia harus mengulanginya (rukun) yang tertinggal saat ia teringat, lalu 

melaksanakan sujud sahwi (sujud karena lupa). 

o. Hukum orang yang meninggalkan sunah sholat dengan lupa  

Maka dia tidak perlu mengulanginya (sunah) tetapi melakukan sujud sahwi. 

p. Hukum orang yang meninggalkan sunah haiat   

Maka dia tidak perlu mengulanginya (sunah) dan tidak perlu sujud sahwi. 

q. Hukum orang yang tidak kuat (lemah) berdiri didalam sholat yang di fardhukan  

Maka orang itu boleh sholat dengan duduk, apabila tidak kuat duduk maka boleh tidur 

miring, apabila tidak kuat tidur miring maka sholat dengan terlentang, adapun sholat 

sunah itu boleh apabila melakukan sholat bagi yang mampu berdiri dengan duduk 

atau tidur miring. 

9. Sholat Jama’ah 

a. Hukum sholat jama’ah 

Hukum sholat jama’ah adalah fardhu kifayah, bagi orang orang laki laki dan orang 

orang yang mukim, dan paling sedikit sholat jama’ah itu imam dan makmum. 

b. Syarat sholat jama’ah 

Adapun syarat sholat jamaah ada tujuh, yaitu: (1) makmum harus niat mengikuti 

imam, (2) makmum harus mengetahui gerak-gerik (perpindahan)nya imam walaupun 

                                                           
98 Ibid., 33-36. 
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dengan suatu perantara, (3) makmum tidak boleh mendahului tempatnya imam, (4) 

makmum harus dekat dengan imam di selain masjid, (5) jangan sampai terhalang oleh 

sesuatu penghalang antara imam dan makmum, (6) makmum harus mengikuti 

gerakan imamnya, (7) tidak boleh makmum kepada seseorang, yang mana seseorang 

tersebut wajib mengulangi sholat.99 

10. Sholat musafir  

a. Cara sholatnya orang yang berpergian 

Adapun cara sholatnya orang yang berpergian yaitu diperbolehkan bagi orang yang 

berpergian untuk menqashar (memendekkan) sholat dhuhur, ashar, isya, menjadi dua 

rakaat dan di perbolehkan juga untuk menjama’ (mengumpulkan) sholat dhuhur 

dengan ashar dan magrib dengan isya didalam satu waktu dengan jama’ taqdim atau 

jama’ takhir. 

b. Niatnya sholat musafir   

ِخْْيٍ قاْصرًا هلِل ت اعاااىل  ُأصالِ ى ف اْرضا الظُْهِر راْكعاتاْْيِ َجاْعا ت اْقِدْيٍْ ااْو َتْا
Artinya: “Saya sholat fardhu dhuhur dua rakaat dengan jama taqdim atau takhir 

dengan di pendekkan karena Allah SWT”. 

11. Sholat jum’at    

a. Hukum sholat jum’at  

Hukum melaksanakan sholat jum’at adalah fardhu a’in bagi setiap orang muslim yang 

mukallaf, laki laki merdeka, sehat, dan menetap di rumah. 

b. Syarat sholat jum’at  

Syarat sholat jumat ada lima yakni: (1) hendaknya didirikan di negara atau desa, (2) 

shalat jumat, semuanya dilakukan di waktu dhuhur, (3) sholat jumat didirikan dengan 

berjamaah dengan empat puluh orang laki laki yang muslim, mukallaf, merdeka, dan 

menetap dirumah (tidak berpergian), (4) janganlah sholat itu didahului atau dibarengi 
                                                           

99 Ibid., 36-40. 
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(yakni dilakukan bersamaan) oleh sholat jumat yang lain dalam negeri itu, (5) 

mendahulukan dua khutbah.100 

c. Niat sholat jum’at  

 ُأصالِ ى ف اْرضا اْْلُْمعاِة راْكعاتاْْيِ ماْاُمْوًما لِلِاِ ت اعااىلا ااهللُ ااْكباُ 
Artinya: “Saya sholat fardhu jumat dua rakaat dengan menjadi makmum karena 

Allah SWT, allahuakbar” 

 

12. Sholat Jenazah 

a. Kewajibkan untuk mayit 

Wajib untuknya merawatnya, yaitu: memandikan, mengkafani dan mensholatinya 

(atas mayit) dan mengkuburkanya dan itu semua hukumnya fardhu kifayah. 

b. Tata cara menyolati mayit  

Tata cara menyolati mayit, yaitu: 1) niat bagi orang yang sholat atas mayit beserta 

takbir, 2) membaca al fatihah, 3) takbir, 4) membaca sholawat kepada nabi 

muhammad saw, 5) takbir, 6) membaca doa untuk mayit, 7) takbir, dan 8) salam. 

c. Doa setelah takbir ke tiga  

:ُهوا  نْ ياا واساعاِتِه واَماْبُ ْوبُُه واااِحبَّاُؤُه ِفي ْهاا إِ  ا عاْبُدكا وااْبُن عاْبِدكا خاراجا ِمْن راْوِح الدُّ ىلا االلَُّهمَّ هاذا
ِة اْلقاْبِ واماا ُهوا َّلاِقْيِه كاانا ياْشهاُد ااْن َّلااِلاها ِإَّلَّ ااْنتا وااانَّ َُمامًَّدا عاْبُدكا واراُسْولُ  كا واااْنتا ااْعلاُم ظُْلما

ُزْوٍل ِبِه واااْصباحا فاِقْْيًا ِإىلا راْْحاِتكا واااْنتا غا  اِبِه ِبِه ِمنَّا االلَُّهمَّ اِنَُّه ن ازالا ِبكا واااْنتا خاْْيُ مان ْ ِِنٌّ عاْن عاذا
نااكا رااِغِبْْيا اِلاْيكا ُشفاعااُء لاُه االلَُّهمَّ ِاْن كاانا َُمِْسًنا فا  ًئا واقاْد ِجئ ْ زِْد ِف ِاْحساانِِه واِاْن كاانا ُمِسي ْ

نَِّتكا ِبراْْحاِتكا َيا ااْرحاما  اِبكا حاَّتَّ ت اب ْعاثاُه ِاىلا جا   الرَّاِْحِْْيا ف اتاجااواْز عاْنُه والاقِ ِه بِراْْحاِتكا ْاَّلاْمنا ِمْن عاذا
 

d. Doa setelah takbir ke empat 

ب اُقْوَنا االلَُّهمَّ َّلا َتاْرِْمناا ااْجراُه واَّلا  ْخواانِناا الَِّذْينا سا ُه وااْغِفْر لاناا والاُه راب َّناا اْغِفْر لاناا واَّلِِ  ت اْفِتنَّا ب اْعدا
ْْيااِن واَّلا َتاْعاْل ِفْ قُ ُلْوبِناا ِغَلَّ لِلَِّذْينا اامانُ ْوا راب َّناا اِنَّكا راُؤْوٌف راِحْيمٌ   ِِبَّْلِ

 

                                                           
100 Ibid., 41-42. 
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e. Mengubur mayit  

Adapun maksud mengubur mayit yaitu meletakkan mayit dalam kubur yang 

dalamnya setinggi orang yang berdiri dan luasnya selebar orang yang 

membentangkan tangan sambil menghadapkan mayit itu ke arah kiblat. 

13. Zakat 

a. Pengertian Zakat 

Zakat ialah mengeluarkan kira kira dari harta yang sudah di tentukan dan 

memberikannya kepada beberapa delapan golongan atau dari salah satu yang ditemui 

dari delapan golongan tersebut. 

b. Golongan Penerima Zakat 

Adapun beberapa golongan penerima zakat ialah yang telah disebutkan semuanya di 

dalam al quran, firman allah: sesungguhnya shadaqah itu kepada orang orang faqir, 

orang orang miskin, amil, orang muallaf, riqab, gharim, orang yang berjihad dijalan 

allah dan ibnu sabil.101 

1) Fakir 

Fakir adalah mereka ialah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya. 

2) Miskin 

Miskin ialah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi masih tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya. 

3) Amil 

Amil ialah orang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada delapan 

golongan atau dari salah satu yang ditemui dari delapan golongan tersebut. 

 

                                                           
101 Ibid., 49-51.  
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4) Mualallaf 

Muallaf ialah orang yang baru masuk islam. 

5) Riqob 

Riqob ialah para hamba sahaya yang mukatab (diberi janji oleh tuannya, apabila 

dapat menebus harga dirinya maka akan dimerdekakan). 

6) Gharim 

Gharim ialah orang yang mempunyai beberapa hutang yang tidak mampu untuk 

membayarnya. 

7) fi sabilillah 

fi sabilillah ialah orang orang yang perang dijalan allah semata mata karenanya 

karena tujuan ketaatan. 

8) Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil ialah orang yang berpergian untuk selain maksiat dan tidak ada 

baginya harta yang mencukupi dalam perjalanan. 

c. Perkara yang wajib di zakati 

Perkara yang wajib di zakati wajib dizakati ada lima: (1) hewan ternak, (2) emas dan 

perak, (3) tanaman-tanaman, (4) buah buahan, dan (5) harta dagangan. 

1) Hewan Ternak 

a) Macam hewan ternak 

Adapun macam hewan ternak ialah sapi, kambing, kerbau, dan unta. 

b) Syarat zakat hewan ternak 

Syarat zakat hewan ternak yaitu satu nishab, di pelihara, dan satu tahun. 

c) Nishab 

Nishab ialah suatu kira kira yang sudah ditentukan oleh syara’. 
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d) Saum 

Saum ialah memberi makan hewan ternak dari tanah yang tanah tersebut tidak 

dimiliki oleh orang lain. 

e) Haul 

Haul ialah lewatnya satu tahun yang sempurna.102 

2) Emas, perak, dan harta dagangan 

a) Syarat zakat emas, perak, dan harta dagangan 

Syarat zakat emas, perak, dan harta dagangan yakni satu nishab dan satu 

tahun. 

3) Buah-buahan 

a) Macam Buah-buahan 

Adapun macam-macam buah-buahan ialah kurma dan anggur. 

b) Syarat zakat buah-buahan 

Adapun syarat zakat buah-buahan ialah nishab saja. 

4) Tanaman-tanaman 

a) Adapun macam-macam tanaman ialah setiap perkara yang memberikan 

kekuatan seperti padi dan gandum.  

b) Syarat zakat tanaman-tanaman 

Adapun syarat zakat tanaman-tanaman ialah nishab saja. 

14. Zakat Fitrah 

a. Pengertian zakat fitrah 

Zakat fitrah ialah mengeluarkan empat mud dari makanan pokok negara tersebut. 

b. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri 

                                                           
102 Ibid., 52-54. 
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Wajib bagi setiap muslim yang merdeka yang mempunyai makanan pokok yang 

lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib baginya memberi nafkah 

dari orang orang muslim. maka zakatlah dari dirinya sendiri dan dari orang yang 

wajib baginya untuk memberi nafkah dari orang orang muslim. 

c. Waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah 

Dimulai dari tenggelamnya matahari di akhir hari dari bulan ramadhan.103 

15. Puasa 

a. Pengertian Puasa 

Puasa ialah mencegah makan, minum, jima’ dan setiap perkara yang membatalkan 

puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari didalam semua hari 

hari di bulan puasa. 

b. Orang yang diwajibkan berpuasa 

Wajib atas setiap orang muslim yang baligh, berakal, mampu berpuasa dan suci dari 

haid maupun nifas. 

c. Fardhu-fardhu puasa 

Fardhunya puasa ada dua: (1) niat di setiap malam dari bulan ramadhan (2) menahan 

diri dari beberapa perkara yang membatalkan puasa. 

d. Perkara yang membatalkan puasa 

Adapun perkara yang membatalkan puasa itu ada delapan, yakni: (1) masuknya 

sesuatu kedalam badan dengan disengaja, (2) muntah muntah dengan sengaja, (3) 

haid, (4) nifas, (5) mengeluarkan mani dengan sengaja, (6) jima’ dengan sengaja, (7) 

murtad, dan (8) gila. 

 

 

                                                           
103 Ibid., 55-56.  
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e. Hari yang diharamkan berpuasa 

Adapun hari yang diharamkan untuk berpuasa yaitu dua harinya kedua hari raya (fitri 

dan adha), hari hari tasyriq, hari yang meragukan kecuali apabila hari tersebut 

melemahkan kebiasaan seseorang atau orang tersebut menyambung puasa di hari 

yang sebelumnya.104 

16. Haji 

a. Haji 

Haji ialah menyengaja ke baitul haram karena ibadah haji. 

b. Ibadah haji 

Ibadah haji yaitu beberapa pekerjaan haji seperti seperti rukun rukun dan wajib 

wajibnya. 

1) Rukun Haji 

Rukun haji ada lima, yaitu: (1) ihram beserta niat, (2) wuquf di padang arafah, (3) 

thowaf mengelilingi ka’bah tujuh kali, (4) sai (lari kecil kecil) diantara bukit shofa 

dan bukit marwah tujuh kali, (5) mencukur dan menggunting rambut. 

2) Wajib Haji 

Wajib-wajibnya haji ada lima, yaitu: (1) ihram dimulai dari miqat, (2) melempar 

jumrah tiga kali, (3) menginap(bermalam) di muzdalifah, (4) bermalam di mina 

didalam malam malamnya hari tasyriq, (5) thowaf wada’ (perpisahan) bagi orang 

yang menghrapkan kisahnya kota mekkah. 

3) Perkara yang diharamkan ketika ihram 

Perkara yang diharamkan sebab melakukan ihram ada sepuluh, yaitu: (1) 

memakai pakaian yang dijahit (bagi orang laki-laki), (2) menutup kepala (bagi 

orang laki laki dan wajah bagi orang perempuan), (3) menyisir rambut dan 

                                                           
104 Ibid., 57-59.  
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memberi minyak padanya, (4) mencukur rambut, (5) memotong kuku, (6) 

memakai minyak wangi, (7) berburu, (8) menikah, (9) jima (perkumpulan suami 

istri), (10) bersentuhnya/bertemunya kulit dengan syahwat.105 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Ibid., 60-62. 
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BAB IV 

RELEVANSI MATERI FIQIH DALAM KITAB MABĀDI’ AL-FIQHĪYAH 

JUZ 2 KARYA SHAIKH UMAR ABDUL JABBAR DENGAN MATERI FIQIH KELAS 

III MADRASAH IBTIDAIYAH 

A. Analisis Materi Fiqih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar bin 

Abdul Jabbar dan Materi Fiqih dalam Buku Ajar Fiqih Kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya 

Shaikh Umar bin Abdul Jabbar merupakan kitab yang membahas masalah fikih. Disini 

peneliti menganalisis materi fikih pada kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar 

bin Abdul Jabbar dan dikelompokkan dalam enam belas bab, yaitu: 

1. Hukum Islam yaitu pembahasan yang berkaitan tentang pengertian wajib, sunnah, 

haram, makruh dan mubah. 

2. Taharoh yaitu pembahasan yang berkaitan tentang alat bersuci, air mutanajis, air 

musta’mal, air 2 kullah, air sedikit, dan air banyak. 

3. Najasah yaitu pembahasan yang berkaitan tentang pengertian najis, alat mensucikan 

najis, cara menyucikan najis babi dan anjing, dan cara menyucikan kulit bangkai.  

4. Istinja’ yaitu pembahasan yang berkaitan tentang pengertian istinja’ dan alat-alat 

beristinja’. 

5. Wudlu yaitu pembahasan yang berkaitan tentang fardlunya wudlu, sunnahnya wudlu, 

hal-hal yang membatalkan wudlu, perkara yang dimakruhkan saat berwudlu, dan 

perkara yang diharamkan bagi orang berhadast kecil.  

6. Mandi yaitu pembahasan yang berkaitan tentang pengertian mandi, fardlunya mandi, 

niat mandi, pengertian hadast besar, perkara yang mewajibkan mandi, pengertian 

junub, pengertian haid, pengertian nifas, perkara yang diharamkan bagi orang yang 

junub, dan perkara yang diharamkan bagi orang haid dan nifas. 
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7. Tayamum yaitu pembahasan yang berkaitan tentang pengertian tayamum, fardlunya 

tayamum, niat tayamum, dan kapan diwajibkan untuk bertayamum. 

8. Shalat yaitu bab yang membahas tentang orang-orang yang diwajibkan sholat, syarat 

sholat, bilangan sholat fardlu, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardlu, raka’at 

sholat witir, waktu yang diharamkan untuk sholat, rukun sholat, kesunnahan sebelum 

melaksanakan sholat, kesunnahan setelah melaksanakan sholat, sunnah ab’ad sholat, 

sunnah haiat sholat, mengeraskan dan melirihkan suara bagi orang yang sedang sholat, 

perkara yang membatalkan sholat, hukum meninggalkan sunnah sholat dalam keadaan 

lupa, hukum meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, hukum meninggalkan 

sunnah haiat, hukum orang yang tidak kuat berdiri ketika sholat. 

9. Shalat Jama’ah yaitu bab yang membahas tentang hukum sholat jama’ah, dan syarat 

sholat jama’ah. 

10. Shalat musafir yaitu bab yang membahas tentang sholatnya orang yang sedang 

berpergian, dan niat sholat musafir. 

11. Shalat jum’ah yaitu bab yang membahas tentang hukum sholat berjum’at, syarat sholat 

jum’at, dan niat sholat jum’at. 

12. Shalat Janazah yaitu bab yang membahas tentang hal-hal yang harus dilaksanakan oleh 

orang masih hidup terhadap mayit, cara menyolati mayit, do’a setelah takbir yang 

ketiga, do’a setelah takbir yang keempat, dan mengubur mayit. 

13. Zakat yaitu bab yang membahas tentang pengertian zakat, 8 golongan penerima zakat, 

pengertian fakir, pengertian miskin, pengertian amil, pengertian mualaf, pengertian 

riqob, pengertian gharim, pengertian fii sabilillah, pengertian ibnu sabil, perkara yang 

wajib dizakati, pengertian hewan ternak, syarat hewan ternak, pengertian nishab, 

pengertian memelihara, pengertian setahun, syarat zakat emas, perak dan harta 

dagangan, pengertian buah-buahan, pengertian tanaman, syarat zakat buah-buahan. 
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14. Zakat fitrah yaitu bab yang membahas tentang pengertian zakat fitrah, orang yang 

wajib mengeluarkan zakat fitrah, waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah.  

15. Puasa yaitu bab yang membahas tentang pengertian puasa, orang yang diwajibkan 

berpuasa, fardlunya puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan hari-hari diharamkan 

puasa.  

16. Haji yaitu bab yang membahas tentang pengertian haji, rukun haji, dan wajibnya haji. 

Sedangkan materi fikih yang terkandung dalam buku ajar fikih kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah pada semester gasal terdapat empat bab, yaitu: 

1. Ayo shalat sunnah rawatib yaitu bab yang membahas tentang pengerian shalat rawatib, 

keutamaan shalat rawatib, lafadz niat shalat rawatib, hikmah shalat rawatib, dan 

membiasakan shalat rawatib. 

2. Mudahnya shalat dalam perjalanan yaitu bab yang membahas tentang ketentuan shalat 

jama’ dan qasar, dan praktik shalat jama’ dan qasar. 

3. Mudahnya shalat bagi orang yang sakit yaitu bab yang membahas tentang ketentuan 

shalat bagi orang yang sakit, tata cara shalat bagi orang yang sakit, dan hikmah shalat 

bagi orang yang sakit. 

4. Ringannya shalat bagi musafir yaitu bab yang membahas tentang ketentuan rukhsah 

shalat bagi musafir dan hikmah rukhsah shalat bagi musafir. 

Kemudian materi fikih yang terkandung dalam buku ajar fikih kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah pada semester genap terdapat empat bab, yaitu: 

1. Semangat berpuasa Ramadhan yaitu bab yang membahas tentang pengertian puasa, 

syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang 

membatalkan puasa, orang yang tidak boleh berpuasa, dan hikmah puasa Ramadhan. 

2. Indahnya bulan Ramadhan yaitu bab yang membahas tentang keutamaan bulan 

Ramadhan dan amalan bulan Ramadhan. 
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3. Puasa sunnah pahala melimpah yaitu bab yang membahas tentang ketentuan puasa 

sunnah, jenis puasa sunnah, hokum puasa sunnah, dan hikmah puasa sunnah. 

4. Ayo shalat tarawih dan witir yaitu bab yang membahas tentang ketentuan shalat tarawih 

dan witir, doa sesudah shalat tarawih dan witir, dan keutamaan shalat tarawih dan witir. 

B. Relevansi Materi Fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar 

Abdul Jabbar dan Buku Fikih Kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Berdasarkan analisis kandungan materi fikih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 

karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dan materi dalam buku ajar fikih kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah. Disini peneliti menemukan beberapa materi yang relevan antara materi fikih kelas 

III Madrasah Ibtidaiyah dengan kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul 

Jabbar. Adapun materi yang relevan antara kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh 

Umar Abdul Jabbar dengan materi dalam buku ajar fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

terdapat tiga bab, yaitu bab tayamum, salat, dan puasa.  

Berdasarkan keterangan diatas, relevansi materi fikih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah 

Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dengan materi ajar fikih kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah dapat dikelompokan dalam beberapa bab, yaitu: 

1. Tayamum 

Pembahasan fiqih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar 

Abdul Jabbar yang termasuk dalam bab tayamum meliputi: pengertian tayamum, 

fardlunya tayamum, niat tayamum, dan syarat wajib bertayamum. Sedangkan dalam 

materi ajar fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah bab tayamum meliputi: pengertian 

tayamum, rukun-rukun bertayamum, dan ketentuan tayamum bagi musafir. Sehingga 

pembahasan fiqih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Syaikh Umar Abdul 

Jabbar yang termasuk dalam ruang lingkup bab tayamum yang relevan dengan materi 
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fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah, yaitu pembahasan tentang pengertian tayamum, 

fardlunya tayamum, dan syarat wajib bertayamum.  

Berdasarkan pembahasan hal tersebut terdapat relevansi antara kitab Mabādi’ Al-

Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dan buku ajar materi fikih kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah terhadap pembentukan karakter bagi peserta didik. Disini peserta 

didik diharapkan mampu melaksanakan syariat agamanya meskipun kondisi yang tidak 

memungkinkan dalam menggunakan air, memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan 

untuk meninggalkan ibadah meskipun tidak ada air, menambah kesadaran akan hidup 

bersih, menghilangkan kotoran dan menjaga kesehatan jasmani agar terhindar dari dosa-

dosa yang biasa dilakukan oleh anggota badan, menyadarkan manusia akan asal 

diciptakannya yaitu dari tanah maka tayamum disyariatkan menggunakan debu yang suci, 

menuntut keikhlasan dan kesabaran kita, dan menunjukan ar-rahman dan ar rahim-Nya 

Allah, bahwa syariat islam itu tidak mempersulit hambanya. 

2. Salat 

Pembahasan fiqih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar 

Abdul Jabbar yang termasuk dalam bab shalat meliputi: syarat wajib salat, syarat sah 

salat, bilangan salat fardlu, salat sunnah yang mengiringi salat fardlu, rakaat shalat witir, 

waktu yang diharamkan untuk salat, rukun-rukun salat, kesunnahan salat sebelum masuk 

waktu salat, kesunnahan salat setelah masuk waktu salat, sunnah ab’ad salat, sunnah haiat 

salat, hukum mengeraskan dan melirihkan suara bagi orang salat, perkara-perkara yang 

dapat membatalkan salat, hukum meninggalkan kesunnahan, rukun, dan sunnah haiat 

dalam salat dalam keadaan lupa, hukum orang yang tidak kuat berdiri ketika melaksanan 

salat, ketentuan shalat bagi musafir, dan niat shalat musafir.  

Sedangkan dalam materi ajar fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah bab shalat 

meliputi: keutamaan salat rawatib, lafadz niat sholat rawatib, hikmah salat rawatib, dan 
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membiasakan diri untuk melaksanakan salat rawatib, ketentuan salat witir, pengertian dan 

hukum melaksanakan salat witir, waktu dan bilangan salat witir, dan cara mengerjakan 

salat witir,ketentuan salat bagi orang yang sakit, meliputi tata cara melaksanakan salat 

dengan cara duduk, berbaring, telentang, dan hikmah salat bagi orang yang sakit, niat dan 

tata cara melaksanakan salat jama’ dan qasar. Sehingga pembahasan fikih dalam kitab 

Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar yang termasuk dalam ruang 

lingkup bab salat yang relevan dengan materi fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah, yaitu 

pembahasan tentang salat sunnah yang mengiringi salat fardlu, rakaat salat witir, tata cara 

salat dalam keadaan sakit, dan ketentuan salat bagi musafir. 

Berdasarkan pembahasan hal tersebut terdapat relevansi antara kitab Mabādi’ Al-

Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dan buku ajar materi fikih kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah terhadap pembentukan karakter bagi peserta didik. Disini shalat 

merupakan ibadah yang pertama kali dimintakan pertanggungjawabannya dari manusia 

pada hari kiamat kelak. Bukan hanya itu, ibadah salat kita juga menjadi cerminan dari 

seluruh rangkaian ibadah kita selama di dunia. Sehingga peserta didik diharapkan mampu 

merasakan keagungan ibadah mulia ini dan mampu menjalankannya dengan penuh 

keikhlasan dan kepasrahan. Dengan melaksanakan shalat peserta didik diharapkan 

mampu membentengi diri untuk mencegah perbuatan mungkar, salat juga mampu 

menguatkan jiwa dalam menghadapi cobaan kehidupan yang datang silih berganti, 

sehingga diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang memiliki keteguhan iman 

dan takwa sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Melaksanakan salat juga dapat 

melatih peserta didik menjadi pribadi yang lebih disiplin. Karena ketika seseorang 

melaksanakan salat, hidupnya akan lebih teratur. Sebagai contoh dengan menjalankan 

shalat seseorang akan terbiasa untuk bangun pagi untuk melaksanakan salat subuh. Jadi, 

disini peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang disiplin, dan tidak malas 
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untuk bangun pagi. Melaksanakan salat juga akan membuat badan peserta didik menjadi 

sehat. Sebab, seluruh gerakan salat seperti halnya orang yang sedang berolah raga mulai 

dari kepala sampai kaki semua kita gerakan. 

3. Puasa 

 Pembahasan fikih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar 

Abdul Jabbar yang termasuk dalam bab puasa meliputi: pengertian puasa, orang-orang 

yang diwajibkan untuk berpuasa, fardlunya puasa, perkara-perkara yang yang 

membatalkan puasa, dan hari-hari yang diharamkan puasa. Sedangkan dalam materi ajar 

fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah bab puasa meliputi: pengertian puasa, syarat sah 

puasa, syarat wajib puasa, rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah dalam berpuasa, hal-hal 

yang membatalkan puasa, orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, dan 

hikmah menjalakan puasa ramadhan.  

 Sehingga pembahasan fiqih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh 

Umar Abdul Jabbar yang termasuk dalam ruang lingkup bab puasa yang relevan dengan 

materi fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah, yaitu pembahasan tentang pengertian puasa, 

orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa, fardlunya puasa, perkara-perkara yang 

yang membatalkan puasa. Berkenaan dengan hal itu maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembahasan mengenai bab puasa dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya 

Shaikh Umar Abdul Jabbar lebih luas penjabarannya daripada pembahasan bab puasa 

dalam materi ajar fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah. 

Secara umum materi kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar 

Abdul Jabbar terdapat relevansi dengan materi ajar fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

yakni materi tayamum, salat, dan puasa. Adapun materi dalam kitab Mabādi’ Al-

Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar yang tidak relevan dengan materi ajar 

fikih kelas III Madrasah Ibtidaiyah yakni materi ahkamul Islam, taharoh, najasah, 
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istinja’, furudzul wudu’, ghusl, shalat jum’at, shalat janazah, zakat, dan haji. Begitupun 

materi ajar fiqih kelas III Madrasah Ibtidaiyah yang tidak relevan dengan materi kitab 

Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar yakni materi terkait 

puasa sunnah dan amalan di bulan ramadhan meliputi salat tarawih, iktikaf di masjid, 

nuzulul qur’an, dan lailatul qodar. 

Berdasarkan pembahasan hal tersebut terdapat relevansi antara kitab Mabādi’ Al-

Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dan buku ajar materi fikih kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah terhadap pembentukan karakter bagi peserta didik. Saat peserta 

didik menjalankan ibadah puasa mereka tidak hanya menahan rasa haus dan lapar, 

tetapi mereka juga menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik pula. 

Sehingga secara tidak langsung dapat mendorong peserta didik untuk melakukan hal-

hal yang baik terlebih dalam menjaga setiap perkataan dan perbuatan yang 

dilakukannya.  

Puasa juga melatih peserta didik untuk senantiasa bersyukur terhadap seluruh 

nikmatnya. Karena ketika saat menjalankan puasa mereka mampu merasakan 

bagaimana rasanya menahan lapar seharian, seperti halnya yang dirasakan oleh orang 

yang kurang mampu. Dengan berpuasa dapat melatih diri menjadi pribadi yang lebih 

tabah dan sabar. Sehingga ketika berpuasa bukan hanya menahan lapar serta haus 

namun disini mereka dilatih untuk menahan amarah, tidak berburuk sangka pada orang 

lain, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi suatu hal apapun. Berpuasa juga 

melatih pesrta didik untuk hidup sederhana, misalnya disaat berbuka puasa pasti 

mereka bisa merasakan betapa nikmatnya berbuka puasa meskipun dengan air putih 

dan sesuap nasi. Dengan merasakan hal semacam itu, tentu peserta didik akan sadar 

dan semakin menghargai makanan dan akan melatih diri mereka untuk sederhana 

dalam hidup. Dengan berpuasa juga mampu meningkatkan kesehatan jasmani, 
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diantaranya yaitu dapat mengurangi berat badan, mengurangi kadar diabetes, 

mengurangi resiko struk, dan juga menjadi obat maag. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembahasan tentang materi fikih dalam kitab 

Mabādi’ Al-Fiqhīyah dapat melengkapi penjelasan dalam materi fiqih kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga siswa dengan mudah dapat mempelajari dan 

memahami materi fikih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah sebagai pengetahuan 

tambahan dari materi yang ada pada buku ajar materi fikih kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah. 
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Tabel 4.1 

Relevansi Materi Fikih dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dengan Materi Fikih Kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah 

No. Bab Materi Fikih dalam Kitab Mabādi’ 

Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh 

Umar Abdul Jabbar 

Materi Fikih Kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah 

 

Relevansi Materi Fikih dalam Kitab Mabādi’ 

Al-Fiqhīyah Juz 2 karya Shaikh Umar Abdul 

Jabbar dengan Materi Fikih Kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah 

1. Tayamum 1) Menjelaskan terkait pengertian 

tayamum 

2) Menjelaskan terkait fardlu-

fardlunya tayamum 

3) Menjelaskan niat tayamum 

4) Menjelaskan waktu seseorang 

diperbolehkan bertayamum 

1) Menjelaskan pengertian 

tayamum 

2) Menjelaskan rukun-rukun 

bertayamum 

3) Membahas mengenai ketentuan 

tayamum bagi musafir 

Disini peserta didik diharapkan mampu 

melaksanakan syariat agamanya meskipun 

kondisi yang tidak memungkinkan dalam 

menggunakan air, memberikan kesadaran bahwa 

tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah 

meskipun tidak ada air, menambah kesadaran 

akan hidup bersih, menghilangkan kotoran dan 

menjaga kesehatan jasmani agar terhindar dari 
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dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh anggota 

badan, menyadarkan manusia akan asal 

diciptakannya yaitu dari tanah maka tayamum 

disyariatkan menggunakan debu yang suci, 

menuntut keikhlasan dan kesabaran kita, dan 

menunjukan ar-rahman dan ar rahim-Nya Allah, 

bahwa syariat islam itu tidak mempersulit 

hambanya. 

2. Sholat 1) Membahas terkait syarat-

syarat wajib sholat 

2) Membahas terkait syarat-

syarat sah sholat 

3) Membahas mengenai 

bilangan sholat fardlu 

4) Membahas terkait sholat 

1) Membahas ketentuan sholat 

rawatib meliputi, keutamaan 

sholat rawatib, lafadz niat 

sholat rawatib, hikmah 

sholat rawatib, dan 

membiasakan diri untuk 

melaksanakan sholat 

Disini shalat merupakan ibadah yang pertama 

kali dimintakan pertanggungjawabannya dari 

manusia pada hari kiamat kelak. Bukan hanya itu, 

ibadah shalat kita juga menjadi cerminan dari 

seluruh rangkaian ibadah kita selama di dunia. 

Sehingga peserta didik diharapkan mampu 

merasakan keagungan ibadah mulia ini dan 
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sunnah yang mengiringi 

sholat fardlu 

5) Membahas bilangan rakaat 

sholat witir 

6) Membahas mengenai waktu 

yang diharamkan untuk 

sholat 

7) Membahas mengenai rukun-

rukun sholat 

8) Membahas mengenai 

kesunnahan shalat sebelum 

masuk waktu shalat 

9)  Membahas mengenai 

kesunnahan shalat setelah 

masuk waktu shalat 

rawatib 

2) Membahas mengenai 

ketentuan sholat witir, 

meliputi pengertian dan 

hukum melaksanakan sholat 

witir, waktu dan bilangan 

sholat witir, dan cara 

mengerjakan sholat witir  

3) Membahas ketentuan sholat 

bagi orang yang sakit, 

meliputi tatacara 

melaksanakan sholat dengan 

cara duduk, berbaring, 

telentang, dan hikmah sholat 

bagi orang yang sakit 

mampu menjalankannya dengan penuh 

keikhlasan dan kepasrahan. Dengan 

melaksanakan shalat peserta didik diharapkan 

mampu membentengi diri untuk mencegah 

perbuatan mungkar, shalat juga mampu 

menguatkan jiwa dalam menghadapi cobaan 

kehidupan yang datang silih berganti, sehingga 

diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang 

memiliki keteguhan iman dan takwa sebagai 

wujud kepatuhan kepada Allah SWT. 

Melaksanakan shalat juga dapat melatih peserta 

didik menjadi pribadi yang lebih disiplin. Karena 

ketika seseorang melaksanakan shalat, hidupnya 

akan lebih teratur. Sebagai contoh dengan 

menjalankan shalat seseorang akan terbiasa untuk 
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10) Membahas mengenai sunnah 

ab’ad shalat 

11) Membahas mengenai sunnah 

haiat shalat 

12) Membahas mengenai hokum 

mengeraskan dan melirihkan 

suara bagi orang shalat 

13) Membahas mengenai 

perkara-perkara yang dapat 

membatalkan shalat 

14) Membahas mengenai hukum 

meninggalkan kesunnahan, 

rukun, dan sunnah haiat 

dalam sholat dalam keadaan 

lupa  

4) Ketentuan sholat jama’ dan 

qasar, meliputi niat dan tata 

cara melaksanakan sholat 

jama’ dan qasar 

bangun pagi untuk melaksanakan shalat subuh. 

Jadi, disini peserta didik diharapkan mampu 

menjadi pribadi yang disiplin, dan tidak malas 

untuk bangun pagi. Melaksanakan shalat juga 

akan membuat badan peserta didik menjadi sehat. 

Sebab, seluruh gerakan shalat seperti halnya 

orang yang sedang berolah raga mulai dari kepala 

sampai kaki semua kita gerakan. 
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15) Membahas terkait hukum 

orang yang tidak kuat berdiri 

ketika melaksanan sholat 

16) Membahas terkait ketentuan 

sholat bagi musafir 

17) Membahas mengenai niat 

sholat musafir 

3. Puasa 1) Membahas mengenai 

pengertian puasa 

2) Membahas mengenai orang-

orang yang diwajibkan untuk 

berpuasa 

3) Membahas terkait fardlunya 

puasa 

4) Membahas perkara-perkara 

1) Membahas terkait pengertian 

puasa 

2) Membahas mengenai syarat 

sah puasa 

3) Membahas mengenai syarat 

wajib puasa 

4) Membahas mengenai rukun-

rukun puasa 

Saat peserta didik menjalankan ibadah puasa 

mereka tidak hanya menahan rasa haus dan 

lapar, tetapi mereka juga menjaga diri dari 

perkataan dan perbuatan yang tidak baik pula. 

Sehingga secara tidak langsung dapat 

mendorong peserta didik untuk melakukan hal-

hal yang baik terlebih dalam menjaga setiap 

perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. 
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yang yang membatalkan 

puasa 

5) Membahas mengenai hari-

hari yang diharamkan puasa 

5) Membahas mengenai sunnah-

sunnah dalam berpuasa 

6) Membahas mengenai hal-hal 

yang membatalkan puasa 

7) Membahas mengenai orang-

orang yang tidak 

diperbolehkan untuk 

berpuasa 

8) Membahas mengenai hikmah 

melaksanakan puasa 

ramadhan 

Puasa juga melatih peserta didik untuk 

senantiasa bersyukur terhadap seluruh 

nikmatnya. Karena ketika saat menjalankan 

puasa mereka mampu merasakan bagaimana 

rasanya menahan lapar seharian, seperti halnya 

yang dirasakan oleh orang yang kurang 

mampu. Dengan berpuasa dapat melatih diri 

menjadi pribadi yang lebih tabah dan sabar. 

Sehingga ketika berpuasa bukan hanya 

menahan lapar serta haus namun disini mereka 

dilatih untuk menahan amarah, tidak berburuk 

sangka pada orang lain, dan senantiasa bersabar 

dalam menghadapi suatu hal apapun. Berpuasa 

juga melatih pesrta didik untuk hidup 

sederhana, misalnya disaat berbuka puasa pasti 
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mereka bisa merasakan betapa nikmatnya 

berbuka puasa meskipun dengan air putih dan 

sesuap nasi. Dengan merasakan hal semacam 

itu, tentu peserta didik akan sadar dan semakin 

menghargai makanan dan akan melatih diri 

mereka untuk sederhana dalam hidup. Dengan 

berpuasa juga mampu meningkatkan kesehatan 

jasmani, diantaranya yaitu dapat mengurangi 

berat badan, mengurangi kadar diabetes, 

mengurangi resiko struk, dan juga menjadi obat 

maag. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Kajian Materi 

Fikih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dan 

Relevansinya dengan Materi Fikih di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah. dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Materi fiqih kelas III Madrasah Ibtidaiyah dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 

Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar yaitu membahas mengenai ahkamul Islam, 

taharah, najasah, istinja’, furudzul wudhu, mandi, tayamum, shalat, shalat musafir, 

shalat jum’at, shalat janazah, zakat, zakat fitrah, puasa, dan haji. 

2. Adapun hasil analisis tentang materi fiqih dalam penelitian ini menyatakan 

bahwasanya materi fiqih dalam kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Syaikh Umar 

Abdul Jabbar yang relevan dengan materi fiqih kelas III Madrasah Ibtidaiyah adalah 

pembahasan mengenai tayamum, shalat, dan puasa. Berdasarkan penjelasan dalam 

kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar dapat 

disimpulkan bahwa pembahasannya lebih luas dan detail. Sehingga kitab Mabādi’ Al-

Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar layak digunakan sebagai bahan ajar 

pendukung untuk mengembangakan materi ajar fiqih khususnya di kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah.  

B. SARAN 

Berdasarkan temuan, bahwa kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 Karya Shaikh Umar 

Abdul Jabbar lebih dalam dan luas membahas materi fikih khususnya fikih ibadah. Maka 

disarankan kepada: 

98 
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1. Pendidik 

Diharapkan agar pendidik mampu mempergunakan kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 

Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar ini sebagai pedoman dalam mengajarkan materi 

fikih khususnya kelas III Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini bertujuan agar pendidik tidak 

hanya terpaku pada buku atau modul yang ada, tetapi pendidik diharapkan lebih 

kreatif dalam mengembangkan, memperdalam, dan memperluas bahan ajar dengan 

mengambil materi dari kitab, jurnal, maupun buku-buku yang lain yang ada kaitanya 

dengan materi tersebut. 

2. Orang tua  

Diharapkan agar orang tua mampu menjadikan kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 2 

Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar sebagai pedoman dalam menjalankan peran orang 

tua untuk mengajarkan tata cara beribadah yang baik dan benar kepada anak-anaknya. 

3. Peneliti yang akan datang 

Diharapkan agar peneliti yang akan dating menjadikan kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah 

Juz 2 Karya Shaikh Umar Abdul Jabbar atau kitab-kitab yang lain sebagai bahan 

rujukan dalam melakukan penelitian yang serupa. 
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