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Kata Kunci: Materi fiqh kitab “Sitti< < < < < > < < <n Mas’alah”. 
  

 Seorang muslim yang mukallaf agar ia bisa menegakkan ibadah 

kepada Allah swt seperti hukum bersuci, shalat, puasa, zakat dan 

sebagainya, hukum mempelajari fiqh dalam konteks ini adalah fard}u ‘ain 

(harus secara individual) bagi setiap orang yang sudah diwajibkan untuk 

menunaikan berbagai ibadah tersebut. Terkadang pula, menuntut ilmu fiqh 

hukumnya fard}u kifa>yah.   

 Pembelajaran fiqh diarahkan untuk mengantarkan peserta didik 

dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaanya. 

Khususnya pada lembaga Madrasah Tsanawiyah yang merupakan waktu 

yang sesuai untuk menanamkan jiwa keagamaan peserta didik serta  

membiasakan dan memahamkan sejak dini pengetahuan agama hingga 

dewasa kelak menjadi muslim yang ta‟at aturan agama.  
 Kitab sitt>in mas’alah karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli> ini adalah 
kitab fiqh yang dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengetahui 

hukum-hukum Islam. Kitab sitt>in mas’alah dapat membantu umat Islam 

terutama yang sudah mukallaf untuk menegakkan ibadah kepada Allah.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan 

dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana materi 

fiqh dalam kitab ‚Sitti >n Mas’alah‛ karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli> >?, 2) 

Bagaimana materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah?, 3) Bagaimana 

relevansi pembahasan fiqh dalam kitab “Sitti>n Mas’alah” karya Syaikh 

Ah}mad Al-Ramli> dengan materi fiqh pada madrasah Tsanawiyah?. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian kajian pustaka (libra ry reseacrh). Penelitian ini dilaksanakan 

dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji kitab 

Sitti>n Mas’alah karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli, kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode content analysis atau analisa isi.  
 Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Materi fiqh dalam dalam 

kitab Sitti>n Mas’alah Karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli yaitu rukun Islam 
keempat terakhirlah yang dibahas dalam kitab sitti>n mas’alah  yaitu seperti 
bab istinja’, wudu’, tayammum, mandi, salat, zakat, puasa dan haji jika 

mampu. 2) Materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah Berdasarkan Permenag 

RI No 02 Tahun 2008, materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah meliputi 

aspek ibadah dan mu‟amalah dengan rincian, kelas VII membahas  aspek 

ibadah, kelas VIII membahas aspek ibadah dan mu‟amalah dan kelas IX 

membahas aspek mu‟amalah saja. 3) Dalam kitab Sitti>n Mas’alah  Karya 
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Syaikh Ah}mad Al-Ramli ada sembilan bab yang relevan dengan materi fiqh 

pada Madrasah Tsanawiyah. Juga ada beberapa bab yang tidak relevan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
1
 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
2
 

Secara pedagogis, pendidikan agama harus sudah dimulai sedini- 

dininya atau sejak kecil.
3
 Betapa pentingnya pendidikan agama itu bagi 

setiap warga negara Indonesia, terbukti dari adanya peraturan 

pemerintah yang mengharuskan pendidikan agama itu diberikan kepada 

                                                 
1
 Husaini Usman, Manajemen Teori, P raktik dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2006), 7. 
2
 Dedi Supriyadi, Membangun Bangsa  Mela lui Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), 121- 122. 
3
 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teor itis dan Praktis (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 158. 
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anak-anak sejak anak itu bersekolah di taman kanak-kanak sampai 

dengan perguruan tinggi.
4
 

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama 

sebagai suatu mata pelajaran di sekolah saat ini adalah bagaimanakah 

agar pendidikan agama bukan hanya mengajarkan tentang pengetahuan 

agama, melainkan dapat mengarahkan peserta didik untuk menjadi 

manusia yang benar-benar mempunyai kualitas keberagamaan yang kuat. 

Dengan demikian, materi pendidikan agama bukan hanya menjadi 

pengetahuan, melainkan dapat membentuk sikap dan kepribadian peserta 

didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dalam arti 

yang sesungguhnya.
5
 

Pendidikan agama menyangkut tiga aspek, yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Ini berarti bahwa pendidikan agama bukan 

hanya sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan, melainkan 

justru yang lebih utama adalah membiasakan anak taat dan patuh 

menjalankan ibadat dan berbuat serta bertingkah laku di dalam 

kehidupannya sesuai dengan norma- norma yang telah ditetapkan dalam 

agama masing- masing.
6
 Dengan pemberian materi agama diharapkan 

mampu mengembangkan kehidupan manusia antara kepentingan duniawi 

dan ukhrawi>.7
 

                                                 
4
 Ibid., 157- 158. 

5
 Supriyadi, Membangun, 124. 

6
 Purwanto, Ilmu, 158.  

7
 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Semarang: Rineka Cipta, 

1991), 162. 
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Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No. 20/2003 

pasal 30 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan atau  menjadi ahli ilmu agama.
8
 

Fiqh adalah praktik akal seorang muslim yang intens di dalam 

memahami dalil dan analogi (qiya>s) terhadap apa yang tidak 

ditunjukkkan oleh nas}. 9
 Aturan main yang ada dalam fiqh tidak lain 

adalah untuk menghantarkan manusia pada kemaslahatan yang 

berintikan kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan dan kebahagiaan lahir -

batin. Inilah yang menjadi grand design Islam dalam pilar utamanya 

Rahmatan lil-‘a<lami<n. 
10

 

Fiqh merupakan kajian ilmu Islam yang digunakan untuk mengambil 

tindakan hukum terhadap sebuah kasus tertentu dengan mengacu pada 

ketentuan yang terdapat dalam syari‟at Islam yang ada. Dalam perkembangan 

selanjutnya fiqh mampu menginterpretasikan teks-teks agama secara 

kontekstual.
11

 

Seorang muslim yang mukallaf agar ia bisa menegakkan ibadah 

kepada Allah swt seperti hukum bersuci, shalat, puasa, zakat dan 

sebagainya, hukum mempelajari fiqh dalam konteks ini adalah fard}u ‘ain 

                                                 
8
 Supriyadi, Membangun , 127- 128. 

9„Abdul Halim „Uways, F iqh Sta tis Dinamis   terj. Zarkasyi Chumaidy (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1998) ,120. 
10Jamal Ma‟mur Asmani, Fiqh Sosia l Kia i Saha l Mahfudh anta ra  Konsep dan 

Implementa si (Surabaya: Khalista,2007), 114- 115. 
11

http://annuramadhani.blogspot.com/2014/05/karakteristik -materi-fiqih-dan-

macam.html Di Akses Pada Kamis 6/11/2015 Pukul 10:28 AM. 

http://annuramadhani.blogspot.com/2014/05/karakteristik-materi-fiqih-dan-macam.html
http://annuramadhani.blogspot.com/2014/05/karakteristik-materi-fiqih-dan-macam.html
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(harus secara individual) bagi setiap orang yang sudah diwajibkan untuk 

menunaikan berbagai ibadah tersebut.
12

 

Terkadang pula, menuntut ilmu fiqh hukumnya fard}u kifa>yah. Ini 

terjadi apabila sebagian orang telah menunaikannya, gugurlah kewajiban 

dan dosa dari yang lainnya. Sebab, penduduk suatu negeri pasti 

membutuhkan keberadaan seorang ahli fiqh di tengah-tengah mereka. 

Ahli fiqh tersebut mengetahui hukum-hukum syari‟at sehingga bisa 

memberikan arahan kepada penduduk negerinya dalam berbagai 

permasalahan kehidupan mereka.
13

 

Untuk membimbing manusia dalam bertindak, berucap dan 

berpikir dibutuhkan sekali peranan fiqh sehingga manusia itu selamat 

dalam kedudukan sekarang dan akan datang.
14

 Jadi peranan dan 

kedudukan fiqh adalah menerapkan hukum Islam, terhadap seluruh 

tindakan atau perbuatan dan perkataan, berdasarkan al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasul-NYA.
15

 

Pembelajaran fiqh diarahkan untuk mengantarkan peserta didik 

dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaanya 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang 

selalu taat menjalankan syariat islam secara ka>ffah} (sempurna). 

                                                 
12

 http://qonitah.com/pentingnya-belajar-fikih/ Di Akses Pada Kamis 6/11/2015 

Pukul 10:41 AM. 
13

 http://qonitah.com/pentingnya-belajar-fikih/ Di Akses Pada Kamis 6/11/2015 

Pukul 10:46 AM. 
14

 Nazar Bakry, Fiqh dan Us}ul F iqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) , 

88.  
15

 Ibid.  

http://qonitah.com/pentingnya-belajar-fikih/
http://qonitah.com/pentingnya-belajar-fikih/
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Kitab sitt>in mas’alah karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli> ini adalah 

kitab fiqh yang dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengetahui 

hukum-hukum Islam. Kitab sitt>in mas’alah dapat membantu umat Islam 

terutama yang sudah mukallaf untuk menegakkan ibadah kepada Allah. 

Pembahasannya menggunakan bahasa yang ringkas, penyusun 

kitab memaparkan dengan sejelas-jelasnya tanpa menggunakan bahasa 

yang berbelit-belit, tetapi menggunakan bahasa yang mudah sehingga 

kitab ini benar-benar dapat dijadikan modal dasar untuk mengetahui 

hukum-hukum Islam. 

Syaikh Syiha>b Al-Ramli> dikenal sebagai seorang imam yang 

s}a>lih dan pemuka ulama Mesir, Hijaz dan Syam. Syaikh Syiha>b adalah 

orang yang wara’, zuhud, a>lim, bagus keyakinannya, lebih-lebih di 

hadapan orang sufi. Ia selalu menjawab dan melayani dengan santun 

perkataan mereka, karena ia seorang imam dalam ilmu syara.Ima>m 

Syiha>b juga guru yang amat mencintai murid-muridnya. Tidak 

ditemukan seorang alim bermadhhab Sya>fi’i kecuali dia adalah murid 

Syaikh Syiha>b atau cucu murid (murid-murid para murid dari murid-mu-

ridnya).
16

 

Khususnya pada lembaga Madrasah Tsanawiyah yang merupakan 

waktu yang sesuai untuk menanamkan jiwa keagamaan peserta didik 

serta membiasakan dan memahamkan sejak dini pengetahuan agama 

hingga dewasa kelak menjadi muslim yang ta‟at aturan agama.  
                                                 

16
 http://premanbertasbih.mywapblog.com/biografi-imam-

ramli.xhtml Di Akses Pada 07/11/2015 Pukul 09:38 AM 

http://premanbertasbih.mywapblog.com/biografi-imam-ramli.xhtml%20Di%20Akses%20Pada%2007/11/2015%20Pukul%2009:38
http://premanbertasbih.mywapblog.com/biografi-imam-ramli.xhtml%20Di%20Akses%20Pada%2007/11/2015%20Pukul%2009:38
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik 

dengan materi fiqh pada kitab sitt>in mas’alah karya Syaikh Ah}mad Al-

Ramli, sehingga penulis membahasnya dalam bentuk skripsi dengan 

mengambil judul  “STUDI ANALISIS KITAB “SITTI<N MAS’ALAH” 

KARYA SYAIKH AH{MAD AL-RAMLI<< < < < DAN RELEVANSINYA 

DENGAN MATERI FIQH  PADA MADRASAH TSANAWIYAH” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan 

dijawab dalam kajian penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana materi fiqh dalam kitab ‚Sitti>n Mas’alah‛ karya Syaikh 

Ah}mad Al-Ramli>>? 

2. Bagaimana materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah? 

3. Bagaimana relevansi pembahasan fiqh dalam kitab “Sitti>n Mas’alah” 

karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli> dengan materi fiqh pada madrasah 

Tsanawiyah? 

 

C. Tujuan Kajian 

Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan kajian penelitian 

ini adalah untuk: 

1. Mendiskripsikan materi materi fiqh dalam kitab “Sitti>n Mas’alah” karya 

Syaikh Ah}mad Al-Ramli>>. 

2. Mendiskripsikan materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah. 
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3. Mendiskripsikan relevansinya materi pembahasan fiqh dalam kitab “Sitti>n 

Mas’alah” karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli>> dengan materi fiqh pada 

madrasah Tsanawiyah. 

D. Manfaat Kajian 

Adapun keguanaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau 

secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat berikut ini. 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya tentang materi fiqh yang terkandung dalam kitab 

“Sitti>n Mas’alah” karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli>>. 

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi 

kepada : 

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

dijadikan referensi, ataupun perbandingan kajian yang dapat 

dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan 

Islam. 

b. Objek pendidikan, semua umat Islam baik guru, orang tua 

maupun murid dalam memperdalam ajaran agama Islam. 
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E. Landasan Teori dan Telaah Pustaka 

1. Landasan Teoritik 

a. Kitab Sitti>n Masalah 

Kitab Sitti>n Mas’alah karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli> >,  

merupakan kitab yang mempelajari secara ringkas tentang ilmu 

fiqh dengan makna gandul. Kitab ini membahas ilmu fiqh dalam 

pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab, dalam masing- 

masing bab memuat beberapa permasalahan fiqh. Dari masing- 

masing masalah pada tiap bab, jika dikumpulkan kesemuanya 

berjumlah 60 masalah, sesuai dengan nama kitabnya yaitu kitab 

“Sitti>n Mas’alah”. 

b. Fiqh 

1) Pengertian Fiqh 

Ulama‟ sependapat bahwa di dalam syariat Islam 

telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak- 

tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum- 

hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan 

adakalanya pula hanya dikemukakan dalam bentuk dalil - 

dalil dan kaidah- kaidah secara umum.
17

  

Untuk memahami hukum Islam dalam bentuk yang 

disebut pertama tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup 

diambil begitu saja dan diamalkan apa adanya, karena 

                                                 
17

 Alaiddin Koto, Ilmu F iqh dan Us}ul F iqh Sebuah P enganta r  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006),1.  
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memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Allah. Adapun 

untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk kedua 

diperlukan upaya yang sungguh- sungguh oleh para mujtahid 

untuk menggali hukum yang terdapat di dalam nas}  melalui 

pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Keseluruhan 

hukum yang ditetapkan melaui cara disebut terakhir ini 

disebut fiqh. 
18

 

F iqh sering dipersepsikan sebagai Islam itu sendiri. 

Hal ini karena pertumbuhan fiqh seperti yang dinyataka 

Syatibi meliputi integritas umat dari berbagai latar belakang, 

bahasa, kultur  dan tempat dimana para fuqaha>’ berdomisili.
19

 

Ibnu Khaldun mendefinisikan fiqh sebagai 

“pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan 

dengan tingkah laku mukallaf, baik itu wajib, sunnah, 

makruh atau mubah, yang diambil dari al-Qur‟an dan dalil-

dalil yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-Sya>ri’) untuk 

mengetahuinya”.20
 Fiqh adalah disiplin keilmuan yang 

konsen pada hukum-hukum syara‟ yang bersifat praktis yang 

diderivasikan dari dalil-dalil yang terperinci.
21

 

                                                 
18

 Ibid.,  
19

 Shobirin, F iqh Madzhab P enguasa  (Kudus: CV. Brilian Media Utama, 2009), 

36-37.  
20

 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri‟ (Depok: Gramata Publishing, tt), 5.  
21

 Abid Rohmanu, Reinterpretasi J ihad:  Rela si F iqh dan Akhlak (Ponorogo: 

STAIN PO Press, 2012), 35.  
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Kata fiqh (dalam bahasa Arabnya al-fiqh) berarti 

pemahaman atau pengertian. Dalam banyak tempat al-Qur‟an 

menggunakan kata fiqh dalam pengertian yang umum yaitu 

pemahaman. Ekspresi al-Qur‟an liyata faqqahu fi al-di>n 

(untuk memahami masalah agama) memperlihatkan bahwa 

pada masa hidup Nabi SAW istilah fiqh belum digunakan 

untuk pengertian hukum secara khusus, tetapi punya 

pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama, 

seperti teologi, politik, ekonomi dan hukum. Fiqh dipahami 

sebagai ilmu tentang agama yang akan mengantarkan 

manusia pada kebaikan dan kemuliaan.
22

 

Istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau 

pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan 

perbuatan manusia.
23

 Secara terminologis (istilah), menurut 

ulama-ulama syara‟ (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan 

tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ mengenai 

amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang 

tafshi>l (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum 

khususnya yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur‟an dan 

sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan 

mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-

                                                 
22

 Mun‟im A. Sirry, “Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar” (Surabaya: Risalah 

Gusti, 1995),10.  
23

 Suyuthi Pulungan, “Fiqh Siyasah: Ajaran, Seja rah dan Pemikiran” (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 1995), 21-22.  
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Qur‟an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan 

penalaran dan ijtiha>d. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu 

pengetahuan mengenai hukum agama Islam.
24

 

Menurut batasan para ulama‟us}ul fiqh, seperti yang 

dikemukakan oleh Asy- Syayrazi dalam Al- Luma, fiqh 

ialah: 

ْ ِ ْ َ  ِ  ِ ْحَكاِم اْلَشرِيْ َعِة اْلِعْلِمَيِة بِا َ اَلِعْلُم بِا   

Artinya:  “Pengetahuan tentang hukum- hukum syara‟ yang 

digali dengan ijtiha>d” .25
 

Imam Sya>fi’i >  mendefinisikan fiqh yang kemudian 

menjadi terkenal di kalangan para ahli fiqh sebagai 

pengetahuan tentang hukum syara‟ yang berhubungan 

dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil- dalil 

yang terperinci. 
26

 

Dewasa ini, apabila disebut pelajaran fiqh, 

pemahaman terhadap fiqh atau buku- buku tentang fiqh dan 

semisalnya, hampir dapat dipastikan berupa pembahasan 

kumpulan hukum syara‟ yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia. Dengan demikian, kata fiqh dapat dikatakan identik 

dengan kumpulan hukum islam.
27

  

                                                 
24

 Ibid.,22.  
25

 Dedi Supriyadi, Fiqh Bernuansa  Ta sa wuf Al- Ghaza li Perpaduan anta ra  

Syari‟at dan Hakikat (Bandung: Pustaka Setia, 2008) , 42. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid. 
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H{asan Ahm}ad Kha>tib berkata, “yang dimaksud 

dengan fiqh adalah sekumpulan hukum syara‟ yang sudah 

dibukukan dari bermacam- macam madhhab, baik dari 

madhhab empat maupun dari madhhab lainnya yang 

dinukilkan (diambil) dari fatwa- fatwa sahabat dan ta>bi’i >n, 

seperti dari fuqaha>‘ di Madinah, fuqaha>‘ di Mekah, fuqaha>‘ 

Syam, fuqaha>‘ Mesir, fuqaha>‘ Irak, fuqaha>‘ Bashrah dan 

sebagainya.” 28
 

2) Sejarah Pertumbuhan Ilmu Fiqh 

Agama Islam tidak datang untuk sekelompok 

masyarakat tertentu tetapi untuk seluruh manusia. Islam 

dating pertama kali untuk memperbaiki kondisi bangsa Arab 

yang pada saat itu masyarakatnya banyak yang menyembah 

berhala. Selain itu, bangsa Arab dianggap sebagai bangsa 

yang tidak memiliki pemimpin. Oleh karena itu, Islam 

datang untuk menolong mereka dari kebodohan dan 

menyelamatkan mereka dari kesesatan dengan menanam ke 

dalam hati mereka keyakinan akan keesaan Tuhan dan 

tunduk kepada-Nya, serta memperbaiki akhlak mereka yang 

rendah.
29

  

Islam juga meletakkan peraturan hukum yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan, dengan tujuan agar 

                                                 
28

 Ibid.  
29

 Ibid., 48. 
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mereka berjalan diatas petunjuk Tuhan dalam seluruh 

aktivitasn ya. Oleh sebab itu, fiqh pada hakikatnya tumbuh 

dan berkembang dimasa Nabi karena Nabilah yang 

mempunyai wewenang untuk menetapkan hukum, sedangkan 

para fuqaha>’ hanya menerapkan kaidah umum dari al-Qur‟an 

atau rohnya bila terdapat permasalahan yang tidak diatur 

secara jelas. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa fiqh tumbuh 

dan berkembang pada masa Nabi, sedangkan pada masa-

masa berikutnya, para fuqaha>‘ hanya menambahkan 

beberapa produk hukum yang tidak terdapat pada masa 

Nabi.
30

 

3) Sumber Perumusan Fiqh 

Yang dimaksud dengan sumber disini ialah apa-apa 

yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan 

fiqhnya. Yang menjadi sumber fiqh itu yang disepakati oleh 

para ulama>‘ adalah empat yaitu: al-Qur’an al-Kari>m, sunnah 

Nabi, ijma‟ ulama‟ dan qiyas>.31
 

Selain dari itu ada beberapa sumber yang 

diperselisihkan oleh ulama>’ penggunaannya sebagai sumber 

fiqh, yaitu: istih}sa>n, al-mas}lah}at al-mursalah, al-istis}h}a>b, 

‘urf atau ‘a>dat, qaul al-s}ah}a>bi, syara‟ umat sebelum islam 

                                                 
30

  Ibid.  
31

 Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Fiqh” (Jakarta: Prenada Media, 

2003),10-11.  
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dan sya>dh al-dhari>’ah. Keseluruhan sumber fiqh ini 

dijelaskan dalam kajian us}ul fiqh.
32

 

4) Keistimewaan dan Ciri Khas Fiqh 

Adapun keistimewaan fiqh dan ciri-ciri khasnya yang 

terpenting adalah sebagai berikut.  

a) Dasar fiqh adalah wahyu, baik dalam bentuk al-Qur‟an 

maupun sunnah Nabi 

b) Fiqh mencakup semua kebutuhan hidup manusia, baik 

hubungannya dengan Tuhan, dirinya sendiri maupun 

masyarakat 

c) Fiqh bercirikan atas hal-hal yang disifati dengan kategori 

hukum yang lima. Setiap perbuatan atau transaksi dalam 

mu‟amalah selalu diikuti oleh pertimbangan hukum, seperti 

halal dan haram 

d) Fiqh berkaitan dengan akhlak. Ia mengatur manusia untuk 

memelihara kemuliaan, keteladanan dan moral yang baik dan 

benar, seperti dalam perintah ibadah, disyari‟atkan untuk 

mensucikan diri dan menjauhkannya dari hal-hal dan 

perbuatan yang munkar 

e) Hukuman bagi yang melanggar hukum fiqh adalah dunia dan 

akhirat. Hukuman didunia dalam bentuk h}udu>d (hukuman 

yang sudah ditentukan Allah dalam al-Qur‟an), sedangkan 

                                                 
32

  Ibid.,11.  
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hukuman di akhirat diberlakukan atas perbuatan hati, seperti 

iri dan dengki serta juga diberlakukan terhadap perbuatan 

buruk yang tidak diberi hukuman atasnya di dunia, seperti 

karena kecilnya akibat yang ditimbulkan atau karena tidak 

diketahui orang lain secara lahir 

f) Nazi„ah (kecenderungan) fiqh adalah jam‟iyah, maksudnya 

fiqh memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat. 

Namun demikian bila pertentangan antara keduanya, maslahat 

umum lebih diutamakan 

g) Fiqh dapat berlaku kekal dan dapat pula menerima perubahan 

fiqh berlaku atau transaksi, saling merelakan dalam segala 

perjanjian atau transaksi, mempertanggungjawabkan 

kerusakan, dan menjaga hak-hak perseorangan. Adapun fiqh 

yang dapat  menerima perubahan adalah fiqh yang dibangun 

atas dasar qiyas> dan kemaslahatan. Ia dapat menerima 

perubahan sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu  

h) Tujuan akhir dari fiqh adalah mendatangkan kebaikan dan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat  

i) Pelaksanaannya didorong oleh akidah dan akhlak, fiqh 

membebani manusia dengan dua tan ggung jawab. Pertama, 

yang berhubungan dengan Tuhan. Kedua, yang berhubungan 

dengan masayarakat dimana ia menghasilkan hukum tentang 

keawajiban-kewajiban moral. Tanggung jawab pertama sudah 
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tentu harus dilandasi dengan iman yang benar dan tanggung 

jawab kedua harus dilandasi dengan akhlak yang baik.
33

 

5) Tujuan Ilmu Fiqh 

Abdul wahab khallaf mengatakan bahwa maksud akhir 

yang hendak dicapai dari ilmu fiqh adalah penerapan hukum 

syari‟at kepada amal perbuatan manusia, baik tindakan 

maupun perkataannya. Dengan mempelajarinya orang akan 

tahu mana yang dilarang,  mana yang sah dan mana yang 

batal, mana yang halal dan mana yang haram dan lain 

sebagainya. Ilmu ini diharapkan muncul sebagai rujukan bagi 

para hakim pada setiap keputusannya, bagi ahli hukum di 

setiap pendapat dan gagasannya dan juga bagi setiap mukallaf 

pada umumnya, dalam upaya mereka mengetahui syari‟at dari 

berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindak-tanduk 

mereka sendiri.
34

 

Jadi, ilmu fiqh bertujuan untuk member pelajaran, 

pengetahuan atau petunjuk tentang hukum, apa atau mana 

yang disuruh dan mana yang dilarang, mana yang boleh dan 

mana yang tidak boleh serta menunjukkan cara melaksanakan 

suatu perintah dan lainnya.
35

 

Kenyataan menunjukan bahwa sains dan teknologi 

tidak hanya dapat membantu dan membuat kehidupan manusia 

                                                 
33

  Supriyadi, F iqh, 44.  
34

  Koto, Ilmu , 10.  
35

 Ibid., 11. 
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menjadi mudah, tetapi juga membawa masalah-masalah baru 

yang memerlukan penanganan serius oleh para ahli dengan 

berbagai bidangnya.
36

  

Dalam hal ihwal perkawinan, misalnya ditemui kasus-

kasus baru seperti akad nikah lewat telepon, penggunaan alat-

alat kontrasepsi keluarga berencana, harta pencarian bersama 

suami istri dan lain sebagainya. Secara tekstual jawaban untuk 

masalah-masalah seperti itu tidak ditemui dalam al-Kitab atau 

Sunnah. Namun, apakah hal ini berarti Islam tidak mau bicara 

mengenai hal tersebut sehingga masalah itu tidak termasuk 

dalam permasalah hukum Islam? jawabannya tentu “tidak”, 

karena Islam adalah agama yang benar-benar representatif 

untuk semua bidang kehidupan manusia, siapapun dan 

dimanapun mereka. Lalu, bagaimana memberi jawaban hukum 

terhadap masalah diatas? Di sinilah peran ulama‟ akli hukum 

Islam dan para intelektualnya. Mereka dituntut untuk mencari 

kepastian hukum itu dengan mengkaji dan meneliti nilai -nilai 

yang terkandung dalam al-Qur‟an dan Sunnah secara cermat 

dan intens. Alat yang akan digunakan dalam usaha tersebut 

adalah ilmu us}ul fiqh atau ilmu fiqh itu sendiri.
37

 

6) Perbedaan Fiqh dan Syari’ah 

                                                 
36

 Ibid. 
37

 Ibid., 11-12. 
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Terdapat perbedaan antara fiqh dan syari‟ah yaitu:
38

 

a) Syari‟ah adalah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an 

dan hadits, sedangkan fiqh adalah hukum-hukum yang berupa 

hasil pemahaman para ulama‟ atau mujtahid dari al-Qur‟an dan 

hadith 

b) Oleh karena itu, syari‟ah adalah ketetapan Allah yang bersifat 

obyektif dan abadi, sedangkan fiqh adalah karya manusia yang 

dapat berubah atau diubah dari masa ke masa sesuai dengan 

tuntutannya 

c) Syari‟ah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup 

yang lebih luas dari pada fiqh sedangkan fiqh bersifat 

instrumental dan ruang lingkupnya terbatas pada apa yang 

biasanya disebut perbuatan hukum 

d)  Syari‟ah  menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fiqh 

menunjukkan keberagaman, seperti terlihat dalam aliran-aliran 

hukum Islam yang disebut dengan madhahib. 

c. Madrasah Tsanawiyah 

1) Pengertian Madrasah Tsanawiyah 

Secara etimologis, madrasah merupakan isim maka>n 

dari kata (darasa ) yang berarti tempat untuk belajar. 

                                                 
38

 Erwin Yudi Prahara, Mater i Pendidikan Isla m (Ponorogo: STAIN PO Press, 

2009), 266-267. 
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Sekarang term madrasah telah menyatu dengan term sekolah. 

Madrasah berarti sekolah atau perguruan.
39

 

Dalam bahasa Indonesia, kata Madrasah memiliki 

padanan kata “sekolah”. Pemakaian kata “Madrasah” dalam 

arti sekolah tersebut, mempunyai konotasi khusus yaitu 

sekolah-sekolah agama Islam yang berjenjang dari Madrasah 

Ibtida‟iyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
40

 

Madrasah Tsanawiyah (disingkat MTs) adalah jenjang 

dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan 

sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan 

oleh Departemen Agama. Pendidikan madrasah tsanawiyah 

ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai 

kelas 9.
41

 

Secara formal pada saat ini ada dua departemen yang 

bertanggung jawab dalam membina lembaga pendidikan, 

yaitu pertama Departemen Pendidikan Nasional yang 

membina lembaga- lembaga umum, seperti SD, SLTP, SMU 

dan pendidikan tinggi, negeri dan swasta, dan kedua adalah 

Departemen Agama yang membina, seperti MI, MTs, MA 

                                                 
39

 Khozin, Mana jemen Pemberdayaan Madra sah (Malang: UMM Press, 2006), 

26. 
40

  M. Miftahul Ulum, Menelusur i Jeja k Madra sah di Indonesia  (Ponorogo: 

STAIN PO Press, 2012), 9. 
41

 http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_tsanawiyah Di Akses Pada Kamis 

06/11/2015 Pukul 10:00 Am. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Agama_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_tsanawiyah
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dan Pendidikan Tinggi Agama/UIN/IAIN Negeri maupun 

swasta.
42

  

Madrasah dibedakan dengan sekolah umum dengan 

menambah jumlah jam pada mata pelajaran agama (antara 4-

9 jam pelajaran seminggu) sebagai pelaksanaan ciri khas 

agama Islam pada tingkat MI, SD, MTs dan MA.
43

 

Kelebihan madrasah dari sekolah umum, secara 

formal madrasah memberikan pengetahuan umum dengan 

perspektif  keislaman, sementara pengetahuan agama yang 

diberikan madrasah jauh lebih besar dari sekolah umum. 

Kelebihan secara formal ini kalau dikelola secara baik tentu 

bisa menjadi keunggulan madrasah dibandingkan dari 

sekolah umum lainnya. Hal ini tentu sejalan dengan 

kecenderungan masyarakat yang semakin mendambakan dan 

mengedepankan religiusitas.
44

  

 

2. Telaah Pustaka 

a. Herlis Yuliana Wulaningrum, tahun 2007 dengan judul Implementasi 

Metode Demonstrasi Dalam Konteks Pembelajaran Fiqh Berbasis 

Kompetensi Dan Kecakapan Hidup (Studi Kasus Di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Caruban). Dengan kesimpulan sebagai berikut: 

                                                 
42

 Abdul Rahman Shaleh, Madra sah dan Pendidikan Anak Bangsa  (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2006), 86,  
43

 Ibid.,   
44

 Khozin, Manajemen, 4. 
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1) Implementasi (penerapan) metode demonstrasi dalam pembelajaran 

fiqh berbasis kompetensi dan kecakapan hidup telah diterapkan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Caruban 

2) Manfaat yang diperoleh siswa yaitu, siswa kelak dapat 

mengaplikasikan praktek ibadah dalam kehidupan sehari-hari terkait 

dengan vocational skills (kecakapan kejuruan) yang sangat 

berpengaruh terhadap penerapan metode demonstrasi dalam konteks 

pembelajaran fiqh berbasis kompetensi dan kecakapan hidup. 

b. Nafi Atu Rahmah, tahun 2009, judul: Pengembangan Bahan  Ajar Mata 

Pelajaran Fiqh Di MAN 2 Ponorogo (semester genap) Tahun Ajaran 

2008. Dengan kesimpulan sebagai berikut:  

1) Bahan ajar fiqh yang digunakan MAN 2 Ponorogo adalah buku 

paket, LKS, buku penunjang yang relevan dengan materi kemudian 

ditempelkan di dinding dan kasuus-kasus yang terjadi di 

masyarakat. 

2) Upaya pengembangan bahan ajar fiqh-nya dilakukan dengan 

merumuskan materi yang akan disampaikan, menentukan tujuan 

pembelajaran dan menentukan bahan ajar yang akan digunakan. 

3) Kendala yang dihadapi guru fiqh MAN 2 Ponorogo dalam 

mengembangkan bahan ajarnya adalah waktu yang disediakan 

kurang, penempatan jadwal mata pelajaran fiqh yang tidak efektif 

dan konsentrasi siswa yang terganggu.  
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F. Metodologi Kajian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam kajian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penulis 

mencoba mengkaji Studi Analisis Kitab Sitti>n Mas’alah Karya 

Syaikh Ah}mad Al-Ramli> dan Relevansinya dengan Mater i F iqh pada  

Madrasah Tsanawiyah.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian 

pustaka (Library Research). Dan penelitian ini ajuan dan rujukan 

dalam mengelola data dan menafsirkannya, harus dilakukan dengan 

tolak ukur berupa teori-teori yang diterima kebenarannya didalam 

berbagai literatur. Dengan demikian diperlukan penelitian 

kepustakaan.
45

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini 

merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan  

kepustakaan yang dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan 

objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. 

Adapun sumber data tersebut adalah Kitab Sitti>n Mas’alah karya 

Syaikh Ah}mad Al-Ramli>. 

b. Sumber Data Sekunder 

                                                 
45

 Hadari Nawawi, P enelitian Terapan(Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.  
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Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan 

data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data 

primer. Dengan kata lain, data ini berkaitan dengan langkah 

analisis data.
46

 Adapun data sekunder tersebut diantaranya yaitu: 

1) „Uways, Abdul Halim.  Fiqh Sta tis Dinamis  terj. Zarkasyi 

Chumaidy. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998. 

2) Al-Hasyimiy, Muhammad Ma‟shum Zainy. Sistematika  Teori 

Hukum Islam (Qawa‟id-F iqhiyah). Jombang: Darul Hikmah 

Jombang, 2008. 

3) Arikunto, Suharsimi. Prosedur  Penelitian.Yogyakarta: 

Rineka Cipta,1992. 

4) Arikunto, Suharsimi. Prosedur  Penelitian Sua tu Pendekatan 

Praktek. Jakarta: Rineka Cipta,1996. 

5) Asmani, Jamal Ma‟mur.  Fiqh Sosia l Kia i Sahal Mahfudh 

antara  Konsep dan Implementasi. Surabaya: Khalista,2007. 

6) Bakry, Nazar. Fiqh dan Us}ul Fiqh. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003. 

7) Khozin. Manajemen Pemberdayaan Madrasah. Malang: 

UMM Press, 2006. 

8) Koto, Alaiddin . Ilmu Fiqh dan Us}ul Fiqh Sebuah Pengantar . 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. 

                                                 
46

 Eri Susanti, Skr ipsi :  Fa ktor -Faktor  Pendidikan Da lam a l-Qur‟an Surat al-
Kahfi Aya t 60-82 (Studi Kompara tif Anta ra  Muha mma d Qura ish Shihab Da lam Tafsir  a l -

Mishbah Dan Ha mka  Dala m Ta fsir  a l-Azhar ) (Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2010), 10. 
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9) Nawawi, Hadari Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah 

Mada, 1980. 

10) Purwanto, Ngalim. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kajian pustaka 

(library reseach), oleh karena teknik yang digunakan adalah 

pengumpulan literer  yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang 

relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud.
47

 Data-data yang 

ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan atau diolah 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

yaitu materi fiqh dalam kitab “Sitti>n Mas’alah” karya Syaikh Ah}mad 

Al-Ramli> dan materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah baik dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan masing-masing dari 

kelompok data, baik data primer maupun sekunder sebagaimana telah 

disebutkan diatas. 

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

data yang diperoleh yaitu tentang materi fiqh dalam kitab “Sitti>n 

Mas’alah” karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli> dan materi fiqh pada 

Madrasah Tsanawiyah dalam kerangka paparan yang sudah ada.  

                                                 
47

 Suharsimi arikunto, Prosedur  P enelitian Sua tu Pendeka tan P raktek (Jakarta: 

Rineka Cipta,1996), 234. 
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c. Penemuan Hasil Data , yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data yaitu tentang materi- materi fiqh yang 

terdapat dalam kitab “Sitti>n Mas’alah” karya Syaikh Ah}mad Al-

Ramli> dan materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah, sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari buku- buku dan bahan- bahan lain 

sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dapat diinformasikan 

kepada orang lain. 

Data yang terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis atau analisa isi. Yaitu 

mengumpulkan dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya 

dengan menggunakan pola pikir:  

a. Deduktif: Cara berfikir yang menggunakan analisa yang berpijak pada 

pengertian-pengertian atau fakta-fakta umum kemudian diteliti yang 

hasilnya dapat memecah masalah-masalah yang khusus. 

b. Induktif: Cara berfikir dengan berpijak pada pengertian-pengertian 

atau fakta-fakta khusus yang diteliti yang hasilnya dapat memecahkan 

masalah-masalah yang umum. Pola pikir induktif digunakan dalam 

perumusan pengertian dan kesimpulan.
48

 

                                                 
48

 Suharsimi Arikunto, P rosedur  P enelitian (Yogyakarta: Rineka Cipta,1992), 200 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan, mencakup bab-bab yang 

membahas masalah-masalah yang telah tertuang dalam rumusan 

masalah. Untuk lebih lengkapnya mulai dari bagian awal hingga bagian 

akhir dapat dipaparkan sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, kajian teori 

dan atau telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, analisis 

data dan sistematika pembahasan sebagai beberapa sub-babnya. Bab I 

berfungsi menentukan jenis, metode dan alur penelitian hingga selesai. 

Sehingga dapat memberikan gambaran hasil yang akan didapatkan dari 

penelitian.  

Bab II, berisikan tentang kajian teori tentang pembahasan materi - 

materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah sebagai acuan yang dapat 

menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian kajian pustaka ini.   

Bab III, adalah paparan data yang berisikan biografi Syaikh 

Ah}mad Al-Ramli> dan kandungan materi fiqh dalam kitab “Sitti>n 

Mas’alah” karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli>. 

Bab IV, merupakan analisis data mengenai isi kandungan materi 

fiqh dalam kitab “Sitti>n Mas’alah” karya Syaikh Ah}mad Al-Ramli> dan 

materi  pelajaran fiqh pada Madrasah Tsanawiyah. 
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Bab V, adalah bab terakhir yakni penutup yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Untuk meningkatkan usaha- usaha yang telah 

dilaksanakan oleh guru agama dalam penyampaian materi pelajaran fiqh. 
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BAB II 

MATERI FIQH MADRASAH TSANAWIYAH 

 

 

A. Pengertian Materi Fiqh di Madrasah Tsanawiyah 

Mata pelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan 

salah satu sub mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
49

 Mata 

pelajaran fiqh adalah salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam 

yang mempelajari tentang fiqh ibadah, terutama menyangkut pengenalan 

dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam mulai dari 

ketentuan dan tata cara pelaksanaan taha>rah, s}ala>t, puasa, zaka>t, sampai 

dengan pelaksanaan ibadah h}aji, serta ketentuan tentang makanan dan 

minuman, khitan, qurba>n dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam 

meminjam.
50

  

 

B. Ruang Lingkup Materi Fiqh di Madrasah Tsanawiyah 

1. Aspek fiqh ibadah meliputi: ketentuan dan cara taharah, s}ala>t fard}u, s}ala>t 

sunnah, s}ala>t dalam keadaan darurat, sujud, adhan, iqamah, berdzikir dan 

berdo‟a setelah s}ala>t, puasa, h}aji dan „umrah, qurba>n dan ‘aqi>qah, 

makanan, perawatan jenazah dan ziya>rah kubur. 

                                                 
49

 https://yototaryoto.wordpress.com/2013/01/07/pembelajaran-fiqih-di-mts/di 

Akses pada Kamis 06112015 Pukul 09:31 AM. 
50

 http://annuramadhani.blogspot.com/2014/05/karakteristik -materi-fiqih-dan-

macam.html di Akses pada Kamis 06112015 Pukul 09:41 AM. 

https://yototaryoto.wordpress.com/2013/01/07/pembelajaran-fiqih-di-mts/
http://annuramadhani.blogspot.com/2014/05/karakteristik-materi-fiqih-dan-macam.html
http://annuramadhani.blogspot.com/2014/05/karakteristik-materi-fiqih-dan-macam.html


31 

 

 

2. Aspek fiqh mu’a>malah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, qirad}, 

riba, pinjam-meminjam, utang-piutang, gadai, borg dan upah.
51

 

 

C. Tujuan Materi Fiqh di Madrasah Tsanawiyah 

Adapun pembelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah bertujuan 

untuk membekali peserta didik agar dapat:
 52

 

1. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur 

ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang 

diatur dalam fiqh ibadah dan dan hubungan manusia dengan sesama yang 

di atur dalam fiqh mu’a>malah. 

2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar 

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman 

tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, 

disiplin  dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi 

maupun sosial.  

 

D. Materi  Fiqh Kelas VII 

1.  Menjelaskan macam-macam najis dan tatacara taha>rahnya ( bersucinya )
53

 

Dalam hukum Islam Ada tiga macam najis, yaitu najis 

mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughalazah. 

a.  Najis mukhaffafah 
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Adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki 

yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali 

air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan 

memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan 

yang terkena najis. 

b. Najis mutawassitah 

Adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini ialah: 

1) Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya 

2) Darah 

3) Nanah 

4) Muntah 

5) Kotoran manusia dan binatang 

6) Arak (khamr) 

Najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis 

„ainiyah. 

1) Najis h}ukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak 

nyata wujudnya (dhatnya), bau dan rasanya seperti air kencing 

yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara 

menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda 

yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci 

sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan 

semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan.  
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2) Sedangkan najis „ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya 

(dhat-nya) dan bias diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara 

menyucikannya adalah menghilangkan najis „ainiyahnya dengan 

cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini 

sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air 

yang suci. 

c. Najis mutawasittah 

Adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing 

dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu 

dengan membasuh air sebanyak tujuh kali, salah satu diantaranya 

menggunakan air yang dicampur dengan tanah.
54

 

2. Menjelaskan hadas kecil dan tatacara taha>rahnya
55

 

Hadats kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia 

menjadi suci maka ia harus berwud}u’,dan apabila tidak ada air maka 

diganti dengan tayammum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang 

berhadats kecil yaitu: 

a. Karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu qubul dan dubur 

b. Karena hilang akalnya, yang disebabkan mabuk, gila atau sebab 

lainnya seperti tidur 

c. Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan 

mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya 

                                                 
54

 Kementrian Agama, Buku Siswa  F ikih Madra sa h Tsana wiyah Kela s VII 

(Jakarta: Kemenag RI, 2014), 4-5. 
55

 Menteri Agama RI, La mpiran Permenag RI No 2 Tahun 2008 Khusus F ikih  

Madrasah Tsana wiyah ,  59. 



34 

 

 

d. Karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun 

kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari
56

 

 

 

 

 

3. Menjelaskan hadas besar dan tatacara taha>rahnya
57

 

Hadats besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya 

ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air 

maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadats 

besar: 

a. Karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan (jima>’ 

atau bersetubuh), baik keluar mani ataupun tidak 

b. Karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain 

c. Karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah 

dewasa pada setiap bulannya 

d. Karena nifa>s, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis 

melahirkan 

e. Karena wila>dah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan 

f. Karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang 

membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan
58
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4. Mempraktikkan bersuci dari najis dan hadas
59

 

Ada beberapa cara bersuci dari hadats 

a. Wud}u’ 

1) Niat. Yaitu berniat di dalam hatinya untuk berwud}u’ 

menghilangkan hadas. Dianjurkan melafalkan niat untuk menuntun 

niat dalam hati. 

2) Membasuh kedua telapak tangan. Disyariatkan untuk menyela-

nyela jari jemari tangan dan kaki ketika berwud}u’. 

3) Mad}mad}ah (berkumur-kumur), istinsyaq (memasukkan air ke 

dalam hidung dengan menghirupnya) dan istinsyar (mengeluarkan 

air dari hidung). Berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air 

ke dalam hidung) dengan tangan kanan kemudian istinsyar 

(mengeluarkan air dari hidung) dengan tangan kiri. 

4) Membasuh wajah. Membasuh wajah adalah mulai dari tempat 

tumbuhnya rambut kepala menuju ke bagian bawah kumis dan 

jenggot sampai pangkal kedua telinga, hingga mengenai persendian 

yaitu bagian wajah yang terletak antara jenggot dan telinga. 

5) Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Bagi seseorang yang 

tidak sempurna tangannya misalnya tangannya terpotong dari atas 

siku, maka dia tetap wajib membasuh sisa tangan yang tersisa, 

yaitu jika tangannya terpotong dari bawah siku. Dan tidak ada 
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kewajiban untuk membasuhnya jika sudah tidak ada lagi bagian 

yang dibasuh. 

6) Mengusap sebagian kepala. Bisa ubun-ubun atau yang lain. Ini 

yang wajib. Disunnahkan membasuh seluruh kepala. Caranya yaitu 

mengusap kepala dengan kedua tangan dari depan meuju ke 

belakang sampai ke tengkuk kemudian mengembalikannya ke 

tempat awal. 

7) Membasuh telinga. Caranya memasukkan jari telunjuk ke dalam 

telinga dan ibu jari dibelakang daun telinga (bagian luar) dan 

digerakkan dari bawah daun telinga sampai ke atas. 

8) At-Tarti>b. Membasuh anggota wud}u’ satu demi satu dengan 

urutan. 

9) Al Muwa>lat (berkesinambungan dalam berwud}u’ sampai selesai 

tidak terhenti atau terputus). Yaitu seseorang melakukan gerakan-

gerakan wud}u’ secara berkesinambungan, usai dari satu gerakkan 

wud}u’ langsung diikuti dengan gerakan wud}u‟ berikutnya sebelum 

kering bagian tubuh yang baru saja dibasuh. 

b. Mandi 

Adapun tata cara mandi sebagai berikut: 

1) Mandi wajib dimulai dengan membersihkan kemaluannya, dan 

kotoran yang ada di sekitarnya. 

2) Mengucapkan bismillah, dan berniat untuk menghilangkan hadast 

besar 
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3) Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai 

pergelangan tangan, masing-masing tiga kali dan cara 

membasuhnya dengan mengguyur kedua telapak tangan itu dengan 

air yang diambil dengan gayung. Bukan dengan mencelupkan kedua 

telapak tangan itu ke bak air 

4) Setelah itu berwud}u’ sebagaimana cara berwud}u’ untuk s}ala>t. 

5) Kemudian mengguyurkan air di mulai dari pundak kanan terus ke 

kepala dan seluruh tubuh dan menyilang-nyilangkan air dengan jari 

tangan ke sela-sela rambut kepala dan rambut jenggot dan kumis 

serta rambut mana saja di tubuh kita sehingga air itu rata mengenai 

seluruh tubuh. 

6) Kemudian bila diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, 

Karena itu siraman air itu harus pula dibantu dengan jari jemari 

tangan yang mengantarkan air itu ke bagian tubuh yang paling 

tersembunyi sekalipun tetapi menyela pangkal rambut hanya khusus 

bagi laki-laki. Bagi perempuan, cukup dengan mengguyurkan pada 

kepalanya tiga kali guyuran, dan menggosoknya, tapi jangan 

mengurai membuka rambutnya yang dikepang 

7) Membasuh (menggosok) badan dengan tangan sampai 3 kali, 

mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri, serta muwa>lat, yaitu 

sambung menyambung dalam membasuh anggota badan. 

c. Tayammum 

1) Membaca basamalah dan berniat 
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2) Memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan 

tanah dengan sekali tepukan 

3) Meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke 

anggota tayammum. 

4) Mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan 

5) Tertib dalam tayammum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah 

lalu kedua tangan. 

6) Dikerjakan secara beriringan (al-muwa>lah). 

d. Istinja>’ 

1) Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau 

air kecil dengan air sampai bersih. 

2) Membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau 

air kecil dengan batu atau dengan benda kasat lainnya sampai 

bersih sekurang kurangnya tiga kali. 

3) Najis yang berupa benda yang bisa dipegang, jatuh di atas benda 

yang padat, seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega 

yang padat. Maka untuk membersihkannya cukup dengan 

mengambil tikus tersebut dan mentega yang berada di sekitarnya. 

4) Benda yang padat atau keras, seperti pisau atau pedang, terkena 

najis, maka cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. 

Adapun benda yang terdapat bekas minum anjing, harus dicuci 

sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan debu.
60
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5. Menjelaskan tatacara s}ala>t lima waktu
61

 

a. Adapun syarat s}ala>t itu terdiri dua jenis, yaitu: 

1) Suci badan dari hadas besar dan kecil. 

2) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. 

3) Menutup aurat (aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, 

sedang aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali 

kedua telapak tangan dan wajah). 

4) Telah masuk waktu s}ala>t. S{ala>t tidak wajib dilaksanakan 

terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah 

hukumnya s}ala>t yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya 

5) Menghadap kiblat, jika berada dalam masjid haram Mekah, maka 

harus menghadap langsung. Dan jika jauh dari Baitullah haram, 

maka cukup menghadap ke arahnya. 

b. Syarat wajib s}ala>t 

1) Islam  

2) Bali>gh (laki-laki telah keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun, 

dan perempuan telah keluar darah haid atau sudah berumur 15 

tahun). Akan tetapi anak kecil itu hendaknya diperintahkan untuk 

melaksanakan salat sejak berumur tujuh tahun dan s}ala>tnya itu 

sunnah baginya. 

3) Berakal 

4) Suci dari haid} dan nifa>s bagi perempuan. 
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5) Telah sampai dakwah kepadanya. 

6) Terjaga, tidak sedang tidur. 

c. Sunnah s}ala>t 

Sunnah-sunnah s}ala>t dibagi menjadi dua: 

1) Sunnah ab’a>d} 

Yang termasuk sunnah ab’a >d  

a) Tasyahud awal. 

b) Membaca salawat pada tasyahud awal. 

c) Membaca salawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 

d) Membaca qunut pada s}ala>t s}ubuh} dan s}ala>t witir pada 

pertengahan hingga akhir bulan Ramadhan. 

2) Sunnah hai’a>t 

Adalah amalan sunnah dalam s}ala>t yang apabila terlupakan tidak 

perlu diganti dengan suju>d sahwi>. Yang termasuk sunnah hai`a>t 

adalah : 

a) Mengangkat tangan ketika takbiratul ih}ra>m sampai sejajar 

ujung jari dengan telinga dan telapak tangan sampai bahu. 

b) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. 

c) Memandang ke tempat sujud, kecuali waktu membaca 

‚Asyhadu An la> ila>ha illalla>h”, ketika itu pandangan ke 

telunjuk tangan. 

d) Membaca doa iftitah 
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e) Tuma`ninah (diam sejenak) sebelum atau sesudah membaca 

surat al-Fatihah. 

f) Mengucapkan lafal ‚ami >n‛ sesudah membaca surat al-Fatihah. 

g) Membaca surat selain surat al-Fatihah setelah membaca surat 

al-Fatihah. 

h) Mendengarkan bacaan imam (bagi makmum). 

i) Mengeraskan suara pada dua rakaat pertama salat maghrib, isya 

dan subuh. 

j) Membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali ketika 

berdiri dari ruku`. 

k) Membaca ketika i`tidal. 

Adapun yang membatalkan s}ala>t antara lain: 

1) Berbicara dengan sengaja. 

2) Tertawa. 

3) Berhadas besar maupun kecil. 

4) Terbuka auratnya. 

5) Merubah niat. 

6) Membelakangi kiblat. 

7) Makan dan minum. 

8) Murtad. 

9) Meninggalkan salah satu rukun salat dengan sengaja. 

10) Bergerak dengan banyak (3 kali gerakan atau lebih berturut-

turut). 
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Rukun s}ala>t ada tiga belas perkara: 

1) Niat 

2) Berdiri, bagi yang berkuasa 

3) Takbiratul ihram membaca “Allahu Akbar” 

4) Membaca Surat Fatihah. 

5) Ruku‟ dan thuma‟ninah, artinya membungkuk sehingga 

punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah 

tangannya memegang lutut. 

6) I‟tidal dengan thuma‟ninah, artinya bangkit bangun dari ruku‟ 

dan kembali tegak lurus, thuma‟ninah. Sujud dua kali dengan 

thuma‟ninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, 

kening dan hidung ke atas lantai. Anggota sujud ialah 

kening/dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua 

telapak kaki. Duduk antara dua sujud dengan thuma‟ninah, 

artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk 

duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua. Sujud 

dua kali dengan thuma‟ninah, yaitu meletakkan kedua lutut, 

kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai. Anggota sujud 

ialah kening/dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua 

telapak kaki. 

7) Duduk antara dua sujud dengan thuma‟ninah, artinya bangun 

kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, 

sementara menanti sujud yang kedua.  
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8) Duduk untuk tasyahud akhir. 

9) Membaca tasyahud akhir di waktu duduk di raka‟at yang 

terakhir. 

10) Membaca shala>wa>t atas Nabi, setelah selesai tasyahud akhir, 

maka dilanjutkan membaca pula shala>wa>t atas Nabi dan 

keluarganya. Mengucapkan salam yang pertama. Bila setelah 

selesai membaca tasyahud akhir dan shala>wa>t atas Nabi dan 

keluarga beliau maka memberi salam. Yang diwajibkan hanya 

salam pertama. 

11) Tertib artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah 

ditentukan. 

Rukun-rukun fi‟ly diatas harus dilaksanakan dengan 

thuma‟ninah, yakni berhenti sejenak sekedar ucapan 

‚subha>nallah‛.62
 

6. Menghafal bacaan-bacaan s}ala>t lima waktu
63

 

a. Takbir 

b. Do‟a iftitah 

c. Membaca Surat al-Fatihah 

d. Do‟a ketika rukuk 

e. Do‟a I'tidal 

f. Do‟a Sujud 
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g. Do‟a duduk antara dua sujud 

h. Bacaan tasyahud awal 

i. Do‟a tasyahud akhir 

j. Do‟a-do‟a setelah membaca tasyahud akhir dan shala>wa>t 

k. Ucapan salam dalam s}ala>t.64
 

7. Menjelaskan ketentuan waktu s}ala>t lima waktu
65

 

a. S{hala>t z}uhur, awal waktunya setelah condong matahari ke barat dari 

pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah 

sama panjangnya dengan sesuatu 

b. S{hala>t ‘as}ar, waktunya mulai dari habis waktu z}uhur, sampai terbenam 

matahari 

c. S{hala>t maghrib, waktunya dari terbenam matahari, sampai terbenam 

syafaq yang merah (cahaya merah di kaki langit sebelah barat) 

d. S{hala>t „isya>’, waktu „isya>’ dari hilangnya syafaq merah sampai terbit 

fajar shadiq, (Rasulullah Saw kerap kali mengakhirkan „isya>’ hingga 

sepertiga malam) 

e. S{hala>t s}ubuh}, waktunya dari terbit fajar shadiq sampai terbit 

matahari.
66

 

8. Menjelaskan ketentuan suju>d sahwi>67
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Suju>d sahwi> adalah suju>d  yang dilakukan karena seseorang 

meninggalkan sunah ab`a>d, kekurangan raka‟at atau kelebihan raka‟at, 

maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam s}ala>t. 

Sebab-sebab suju>d sahwi> ada empat: 

a. Apabila menambah perbuatan dari jenis salat karena lupa 

b. Apabila mengurangi salah satu rukun s}ala>t, lalu ingat sebelum sampai 

pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka wajib kembali 

melakukannya 

c. Apabila meninggalkan salah satu sunnah ab‟ad, seperti lupa tidak 

tasyahud awal, maka gugur baginya tasyahud, dan wajib sujud sahwi 

sebelum salam 

d. Apabila ragu tentang jumlah rakaat.
68

 

9. Mempraktikkan s}ala>t lima waktu dan suju>d sahwi>69
 

a. Seorang muslim yang hendak melakukan s}ala>t hendaklah berdiri tegak 

setelah masuk waktu salat dalam keadaan suci dan menutup aurat serta 

menghadap kiblat dengan seluruh anggota badannya tanpa miring atau 

menoleh ke kiri dan ke kanan 

b. Kemudian berniat untuk melakukan s}ala>t yang dimaksudkan 

c. Melakukan takbiratul ihram 

d. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada di atas 

pusar 
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e. Membaca doa iftitah, dan basmalah, kemudian membaca al-Fatihah 

sampai selesai 

f. Membaca salah satu surat al-Qur‟an 

g. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya lalu ruku‟ sambil 

mengucapkan Allahu Akbar selanjutnya memegang dua lutut dengan 

kedua tapak tangan dengan meratakan tulang punggung 

h. Pada saat ruku‟, membaca do‟a ruku‟ 

i. Bangkit dari ruku‟ seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan 

kedua bahu sehingga tegak berdiri dalam keadaan i‟tidal, kemudian 

membaca doa i‟tidal 

j. Sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar 

k. Membaca doa sujud sebanyak tiga kali dalam sujud 

l. Bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar, kemudian 

duduk iftirasy 

m. Sujud lagi seperti di atas, lalu bangkit untuk melaksanakan rakaat 

kedua sambil bertakbir 

n. Jika salat itu termasuk salat yang lebih dari dua rakaat, maka berhenti 

ketika selesai membaca tasyahhud awwal 

o. Duduk tawarruk 

p. Mengucapkan salam dengan suara yang jelas sambil menoleh ke kanan 

dan ke kiri 

Cara mempraktekkan suju>d sahwi> 
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a. Sebelum Salam suju>d sahwi> dilaksanakan setelah membaca tasyahud 

akhir sebelum salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam salat 

diketahui sebelum salam. Suju>d sahwi> ini dilaksanakan dengan 

membaca takbir terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sujud dan 

membaca bacaan suju>d sahwi> 3 x, dilanjutkan dengan duduk iftirasyi, 

dilanjutkan dengan sujud sahwi lagi dengan bacaan yang 

sama,dilanjutkan dengan duduk tawarud (tasyahud akhir), membaca 

takbir dan dilanjutkan dengan salam 

b. Setelah Salam, yaitu suju>d sahwi> dilaksanakan setelah salam apabila 

kesalahan atau kelupaan dalam salat diketahui setelah salam. Tata 

caranya sama dengan suju>d sahwi> sebelum salam.
70

 

10. Menjelaskan ketentuan adha>n dan iqa>mah71
 

Adha>n secara bahasa adalah pengumuman atau pemberitahuan dan 

dalam istilah adha>n adalah perkataan tertentu yang berguna 

memberitahukan masuknya waktu s}ala>t yang fardhu. Sedangkan iqa>mah 

adalah pertanda bahwa s}ala>t akan di mulai. Hukum adha>n dan iqa>mah 

adalah sunnah.
72

 

11. Menjelaskan ketentuan s}ala>t berjamaah
73

 

Jamaah secara bahasa kumpulan atau bersama-sama. Menurut 

istilah s}ala>t jamaah adalah s}ala>t yang dilakukan secara bersama-sama oleh 

dua orang atau lebih secara bersamasama dan salah satunya menjadi imam, 
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sedangkan lainnya menjadi makmum. Hukum s}ala>t jamaah adalah sunnah 

muakkad.
74

 

12. Menjelaskan ketentuan makmum masbu>q75
 

Makmum masbu>q adalah orang yang tertinggal atau datang 

terlambat untuk mengikuti salat jamaah, yaitu ketika imamnya telah 

melakukan ruku‟. makmum masbu>q, berlaku beberapa ketentuan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Harus mengikuti imam pada keadaan yang didapati, langsung niat dan 

takbiratul ihra>m lalu jika imam sujud maka mengikuti sujud 

b. Dihitung satu raka‟at apabia mengikuti ruku‟ bersama imam 

c. Mengganti raka‟at yang tertinggal setelah imam salam.
76

 

13.  Menjelaskan cara mengingatkan imam yang lupa
77

 

Jika imam keliru dalam gerakannya maka hendaklah makmum 

mengingatkannya, caranya adalah dengan makmum mengucapkan tasbih> 

(subha>nallah) bagi makmum laki-laki dan bagi makmum wanita dengan 

menepukkan punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak 

tangan kanan. Kedua cara tersebut, baik ucapan tasbih amaupun tepuk 

tangan harus bisa terdengar oleh imam. Apabila kekeliruan itu adalah 

bacaannya, hendaklah makmum membenarkannya.
78
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14. Menjelaskan cara mengingatkan imam yang batal
79

 

Beberapa yang harus diperhatikan terkait imam yang batal 

dalam s}ala>t berjamaah, yaitu: 

a. Makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menjadi 

pengganti imam kalau batal s}ala>t nya 

b. Imam memberi isyarat kalau dirinya batal, dengan cara bergeser ke 

“kanan” dan balik kanan 

c. Makmum yang di kanan imam menggantikan maju kedepan 

menempati posisi Imam dan melanjutkan tugas 

d. Ada juga model yang imam keluar barisan dengan s}af bergeser, yang 

kanan bergeser kekiri menempati ruang kosong begitu seterusnya 

sampai lengkap, imam yang batal ambil wudu dan masuk dibarisan 

paling belakang atau yang kosong (sesuai kondisi) untuk melanjutkan 

ikut imam baru secara masbu>q.
80

 

15. Mempraktikkan adha>n, iqa>mah, dan s}ala>t jama‟ah
81

 

Syarat adha>n 

a. Telah Masuk Waktu 

b. Harus menggunakan lafaz} Arab 

c. Tidak Bersahutan 

d. Muslim, Laki, Aqil, Baligh 

e. Tertib lafaz} nya. 
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Cara melakukan s}ala>t jama‟ah 

a. Tempat makmum tidak boleh di depan imam 

b. Mengikuti imam dalam semua gerakannya 

c. Mengetahui perpindahan-perpindahan imam dengan cara melihat 

langsung atau melihat sebagian s}af atau mendengar suara imam atau 

muba>ligh 

d. Antara imam dan makmum tidak ada jarak tempat yang terlampau 

jauh, apabila kedua-duanya tidak berada dalam masjid 

e. Makmum berniat berjamaah atau menjadi makmum
82

 

16. Menjelaskan tatacara berzikir dan berdoa setelah s}ala>t 83
 

Cara berdzikir ada tiga macam 

a. Dzikir dengan perbuatan  

b. Dzikir dengan hati 

c. Dzikir dengan ucapan. 

Adapun adab berdo‟a 

a. Menghadap kiblat 

b. Memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa 

c. Mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu 

d. Memulai dengan istighfar, memuji Allah, dan membaca s}ala>wat 

e. Bersikap tawadhu‟ 

                                                 
82

 Kementrian Agama, Buku Siswa  F ikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, 45-46. 
83

 Menteri Agama RI, La mpiran Permenag RI No 2 Tahun 2008 Khusus F ikih 

Madrasah Tsana wiyah , 60. 



51 

 

 

f. Dengan hati yang khusyu‟ dan keyakinan bahwa do‟a akan 

dikabulkan.
84

 

17. Menghafalkan bacaan zikir dan doa setelah s}ala>t 85
 

Adapun urutan bacaan zikir atau wirid sesudah s}ala>t lima waktu 

sebagai berikut 

a. Membaca syaha>dat sambil mengusapkan tangan kanan pada wajah 

setelah mengucapkan salam yang kedua 

b. Membaca istighfar 

c. Bacaan tahli>l 

d. Bacaan 

ا  أدخ سَ  ا با ب ا  سَ فحي د ا يك يع سَ  إ ك ا سَ   ا أن ا
ا  اإك جَ  ا ا ي يا ا يا ب ك  با سَ  ج دا ا ا

e. Bacaan  

ا  فع  َ ي ا قضي  د   َ ع  ا  عطي   َ ا أعطي  انع  ا َ 
ج  ك ا ج  ا

f. Disambung al-Fatihah, al-Baqarah dan ayat kursi 

g. Tasbih}, tah}mid dan takbir masing-masing 33 kali 

h. Ditutup dengan do‟a.86
 

18. Mempraktikkan dhikir dan doa
87

 

Mengucap dhikir  tidak dibatasi jumlah bilangan. Demikian 

pula mengenai lafal, waktu, cara dan tempat melaksanakannya. Akan 

tetapi, dhikir  seyogyanya dilakukan di tempat-tempat yang suci 

                                                 
84

 Kementrian Agama, Buku Siswa  F ikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, 57-58.  
85

 Menteri Agama RI, La mpiran Permenag RI No 2 Tahun 2008 Khusus F ikih 

Madrasah Tsana wiyah , 60. 
86

 Kementrian Agama, Buku Siswa  F ikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, 60-63. 
87

 Menteri Agama RI, La mpiran Permenag RI No 2 Tahun 2008 Khusus F ikih 

Madrasah Tsana wiyah , 60. 



52 

 

 

dilandasi dengan niat yang ikhlas, di samping sikap kusyu>’ dan 

tawadhu>’.88
 

19. Menjelaskan ketentuan s}ala>t dan khutbah Jumat
89

 

 S{ala>t Jumat adalah s}ala>t yang wajib dikerjakan pada waktu z}uhu>r di 

hari jumat yang diawali dengan 2 (dua) khutbah. Rukun Khutbah Jumat 

terdiri lima, yaitu: 

a. Hamdalah 

b. Membaca dua kalimah syaha>dah pada khutbah pertama dan kedua 

c. Membaca s}alawa>t 

d. Was}iyat untuk taqwa 

e. Membaca ayat Al-Quran pada salah satunya 

f. Doa untuk umat Islam.
90

 

20. Mempraktikkan khutbah dan salat Jumat
91

 

Cara pelaksanaan s}ala>t Jumat secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muadzin 

mengumandangkan azan yang kedua (bagi yang melaksanakan dua 

kali azan) atau azan pertama (bagi yang melaksanakan azan sekali 

saja) 

b. Khatib menyampaikan dua kali khutbah yang diselingi duduk diantara 

dua khutbah 
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c. Pada saat khutbah dikumandangkan, jama‟ah memperhatikan dengan 

khusyu‟ , tidak bercakap-cakap walaupun suara tidak terdengar 

d. Selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda 

mulai s}ala>t 

e. Jama‟ah bersiap-siap s}ala>t 

f. Imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan 

meluruskan s}af serta mengisi yang kosong 

g. Imam memimpin s}ala>t 

h. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai s}ala>t 

Jumat. 

i. Jama‟ah disunnahkan ba‟diyah.  

Tata cara khutbah dengan membuat naskah praktek khutbah 

Jumat sebelum membuat naskah khutbah Jumat, dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Daerah mana kita akan berkhutbah 

b. Waktu yang diperlukan 20 menit 

c. Materi disesuaikan dengan masalah dan kondisi yang terjadi di 

masyarakat 

d. Menyusun makalah khutbah pertama dan kedua 

e. Semua siswa-siswi membuat naskah khutbah.
92

 

21. Menjelaskan ketentuan s}ala>t jenazah
93
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S{ala>t jenazah dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan, syarat-syarat itu adalah: 

a. Suci dari hadat dan najis 

b. Menutup aurat 

c. Bukan karena mati syahi>d 

d. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani 

e. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyalati.
94

 

22. Menghafal bacaan-bacaan s}ala>t jenazah
95

 

a. Niat s}ala>t jenazah 

ا  ى  ي ع ي / أص ى /  ا عا فاي ل  ض ا ا ف ب بع  ي أ ا

b. Takbir pertama 

أل أكب 

c. Membaca surat al-Fatihah 

d. Takbir kedua 

أل أكب 

e. Membaca s}ala>wat 

ح  نا  ى ا سي ع ح  نا  ى سي ا ص ع

f. Takbir ketiga 

أل أكب 

g. Membaca do‟a 
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عاف / ا ااف  اع  ع / ا  ا  ا/ عاف  ع

h. Membaca takbir keempat 

 أل أكب 

i. Membaca do‟a 

ا ا   ح ف  بع / ا َ  َ ا  ا / ا  بع

j. salam
96

 

23. Mempraktikkan s}ala>t jenazah
97

 

Untuk mempraktekkan s}ala>t jenazah harus disediakan boneka 

sebagai simulasi jenazah. Dimulai dengan membaca niat lalu 

dilanjutkan dengan takbir yang pertama, setelah takbir membaca 

surat al-Fatihah, dilanjutkan membaca takbir yang kedua, setelah 

takbir membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw, kemudian 

diikuti takbir yang ketiga dan membaca do‟a untuk jenazah, setelah 

itu dilanjutkan dengan takbir keempat dilanjutkan membaca do‟a 

untuk jenazah, membaca salam dengan memalingkan wajah ke kanan 

dan kiri.
98

  

24. Menjelaskan ketentuan s}ala>t jama‟, qashar dan jama‟ qashar99
 

S{ala>t Jama’ menurut istilah adalah mengumpulkan dua salat wajib 

yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan s}ala>t z}uhur 
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dan as}ar dikerjakan pada waktu z}uhur atau pada waktu as}ar. Atau 

menggabungkan s}ala>t magrib dan ‘isya>’ dikerjakan pada waktu magrib 

atau pada waktu ‘isya>’. Sedangkan s}ala>t subuh} tetap pada waktunya. 

Sedangkan s}ala>t qas}ar adalah meringkas s}ala>t wajib emapat raka‟at 

menjadi dua raka‟at. Mengqas}ar s}ala>t bagi yang memenuhi syarat 

hukumnya mubah karena merupakan rukhsah (keringanan) dalam 

melaksanakan s}ala>t bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. S{ala>t 

yang boleh diqas}ar adalah salat z}uhur, as}ar dan „isya‟. S{ala>t maghrib dan 

subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya tidak empat rakaat.
 100

 

 

 

25. Mempraktikkan salat jama‟, qas}ar dan jama‟ qas}ar 101
 

Cara Melaksanakan salat Jama‟ taqdim (misalnya s}ala>t z}uhur 

dengan „as}ar, s}ala>t dzuhur dahulu empat rakaat kemudian s}ala>t ‘as}ar  

empat raka‟at, dilaksanakan pada waktu z}uhur). Caranya sebagai berikut: 

a. Berniat s}ala>t z}uhur dengan jama’ taqdi >m 

b. Takbiratul ih}ra>m 

c. S{alat z}uhur empat raka‟at seperti biasa 

d. Salam 

e. Berdiri lagi dan berniat s}ala>t yang kedua (‘as}ar) 

f. Takbiratul ih}ra>m 
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g. S{ala>t ‘as}ar empat raka‟at seperti biasa 

h. Salam.  

S{ala>t jama’ qas }ar menggunakan jama‟ taqdi>m, misalnya s}ala>t 

z}uhur dengan as}ar. Tata caranya sebagai berikut: 

a. Berniat menjama’ qas}ar s}ala>t z}uhur dengan jama’ taqdi >m 

b. Takbiratul ih}ra>m 

c. S{ala>t z}uhur dua raka‟at (diringkas) 

d. Salam 

e. Berdiri dan niat s}ala>t ‘as}ar 

f. Takbiratul ihram 

g. S}ala>t ‘as }ar dua raka‟at (diringkas) 

h. Salam.
102

 

26. Menjelaskan ketentuan s}ala>t dalam keadaan darurat ketika sedang sakit 

dan di kendaraan
103

 

a. S}ala>t dalam kendaraan 

1) Jika di atas sebuah kendaraan seseorang bisa salat sambil berdiri, 

bisa ruku‟, bisa sujud, dan menghadap kiblat maka dia boleh salat 

wajib di atas kendaraan 

2) Boleh bertayammum 

3) Jika tidak mungkin salat sambil berdiri dan menghadap kiblat, 

maka cara s}ala>t nya adalah duduk semampunya  
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4) Jika mampu menghadap kiblat maka wajib s}ala>t dengan 

menghadap kiblat, meskipun sambil duduk. Namun jika tidak maka 

menghadap sesuai arah kendaraan 

5) Pada waktu takbiratul ih}ra>m hendaknya menghadap kiblat, 

seterusnya semampunya 

6) Ketentuan ini hanya berlaku untuk s}ala>t wajib adapun untuk s}ala>t 

sunnah boleh dengan duduk dan tidak menghadap kiblat meskipin 

kedua hal tersebut mampu dilakukan. 

b. S}ala>t orang sakit 

Bagi orang yang tidak bisa berdiri, maka dapat 

mengerjakan salat dengan duduk seperti duduk di antara dua 

sujud. Jika tidak mampu dengan duduk dengan berbaring di atas 

lambung, dan jika tidak mampu, maka dengan berbaring 

terlentang.
104

 

27. Mempraktikkan salat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit dan di 

kendaraan
105

 

Tata cara s}ala>t dalam keadaan darurat 

a. S}ala>t berdiri tetapi tidak bisa ruku atau sujud 

b. Cara s}ala>t dengan duduk 

c. Cara s}ala>t dengan tidur pada lambung 

d. Cara s}ala>t dengan terlentang 
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e. Cara s}ala>t dengan isyarat mata.
106

 

28. Menjelaskan ketentuan salat sunnah muakkad
107

 

S}ala>t sunnah adalah di mana jika kita menunaikannya akan 

mendapat ganjaran, sedangkan jika tidak dilaksanakan tidak 

mendapat dosa. Salat sunah ada banyak sekali yang bisa kita 

kerjakan selagi kita masih mau mendekatkan diri kepada sang Maha 

Pencipta. S}ala>t sunah muakkad merupakan salat yang betul-betul 

dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam sebagaimana Nabi juga 

melakukannya.
108

  

29. Menjelaskan macam-macam s}ala>t sunnah muakkad
109

 

Salat sunah muakkad terdiri dari beberapa macam: 

a. S}ala>t sunnah rawatib 

b. S}ala>t sunnah malam 

c. S}ala>t idain 

d. S}ala>t tahiyatul masjid 

e. S}ala>t dhuha.110 

30. Mempraktikkan s}ala>t sunnah muakkad
111
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Cara melakukan s}ala>t witir, waktunya adalah mulai setelah 

s}ala>t „isya >’ sampai dengan s}ala>t subuh. Kalau seseorang merasa 

khawatir akan tidak melaksanakan s}ala>t witir di tengah atau akhir 

malam, maka ia sebaiknya melaksanakannya setelah s}ala>t isya , atau 

setelah salat tarawih pada bulan Ramadhan. Salat witir tidak 

disunahkan berjamaah, kecuali bersama dengan salat tarawih.
112

 

31. Menjelaskan ketentuan s}ala>t sunnah ghairu mu‟akkad
113

 

S}ala>t sunnah adalah semua s}ala>t selain s}ala>t fard}u  yang lima 

waktu, di mana jika menunaikannya akan mendapat ganjaran, 

sedangkan jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Salat sunah 

ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan selagi kita masih mau 

mendekatkan diri kepada sang Maha Pencipta. Salah satunya s}ala>t 

sunnah ghairu mu‟akkad yaitu s}ala>t sunnah yang tidak dikuatkan 

(kadang-kadang dikerjakan Rasulullah Saw, kadang-kadang tidak 

dikerjakan).
114

 

32. Menjelaskan macam-macam salat sunnah ghairu muakkad
115

 

a. S}ala>t sunnah rawatib ghairu muakkad 

b. S}ala>t istisqa‟ 

c. S}ala>t gerhana 

d. S}ala>t istikharah.
116
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33. Mempraktikkan s}ala>t sunnah ghairu muakkad.
117

 

Misalnya s}ala>t istisqa>’, cara melakukannya dikerjakan 2 

rakaat saja bertempat di tanah lapang dengan berjamaah ketika 

musim kemarau.
118

 

 

E. Materi Fiqh Kelas VIII Sesuai Permenag RI No. 02 Tahun 2008  

1. Menjelaskan ketentuan sujud syukur dan tila>wah 119
  

Sujud syukur ialah sujud terima kasih kepada Allah swt. 

Hukum sujud syukur adalah sunnah. Sebab-sebab dilakukan sujud 

syukur adalah:
120

 

a. Mendapat kenikmatan dari Allah swt 

b. Terhindar dari bahaya 

c. Mendapat berita yang menggembirakan. 

Sujud tila>wah ialah sujud yang dikerjakan berkenaan dengan 

adanya bacaan ayat sajadah di dalam al-Qur‟an. Hukum sujud 

tila>wah ialah sunnah dilakukan satu kali sujud. Sujud tilawah dapat 

dilakukan pada waktu s}ala>t dan dapat dilakukan di luar s}ala>t.121
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2. Mempraktikkan sujud syukur dan tila>wah122
 

Jika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam s}ala>t, maka 

sujud sekali kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut 

dan meneruskan s}ala>t. Jika di luar salat maka menghadap kiblat, takbir 

dengan niat sujud tilawah, sujud hanya sekali, kembali duduk dengan 

takbir dan memberi salam. 

Sujud syukur dilakukan ketika mendapat kenikmatan, terhindar 

dari bahaya dan mendapat berita yang menggembirakan. Dengan syarat 

harus suci dari hadats dan najis baik badan, pakaian dan tempat s}ala>t, 

menghadap kiblat dan menutup aurat. Pertama niat, takbiratul ihram, sujud 

satu kali, salam sambil duduk atau setelah sujud dan tertib.
123

 

3. Menjelaskan ketentuan puasa
124

 

Puasa menurut bahasa artinya menahan. Puasa menurut istilah 

ialah sesuatu amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan 

diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar 

sampai terbenam matahari disertai dengan niat karena Allah dengan 

isyarat dan rukun tertentu. 

Syarat wajib puasa 

a. Islam 

b. Bali>gh dan berakal 

c. Suci dari haid dan nifas 
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d. Mampu melaksanakan puasa. 

Syarat sah puasa 

a. Islam 

b. Tamyi>z 

c. Suci dari haid dan nifas 

d. Bukan pada hari yang diharamkan puasa. 

Rukun puasa 

a. Niat 

b. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit 

fajar hingga terbenam matahari. 

Sunnah puasa 

c. Makan sahur 

d. Mengakhirkan waktu makan sahur 

e. Menyegerakan berbuka puasa jika telah masuk maghrib 

f. Berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis 

g. Berdo‟a sebelum berbuka puasa 

h. Memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa. 

Makruh puasa 

i. Berkata kotor 

j. Sengaja melambatkan berbuka setelah mengetahui masuk waktu 

maghrib 

k. Mengunyah atau mencicipi makanan tanpa ada keperluan 

l. Berbekam 

m. Bersiwak atau sikat gigi 
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n. Berkumur secara berlebihan 

o. Suntik dan cacar jika tidak dalam keadaan mendesak. 

Hal-hal yang membatalkan puasa 

a. Muntah dengan sengaja 

b. Jimak pada siang hari 

c. Haid dan nifas 

d. Gila, mabuk dan pingsan 

e. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja 

f. Murtad.
 125

 

4. Menjelaskan macam-macam puasa
126

 

Puasa ada empat macam yaitu  

a. Puasa wajib yaitu puasa yang jika dilakukan mendapat pahal dan 

jika ditinggalkan mendapat dosa. 

b. Puasa sunnah, yaitu jika dilakukan mendapat pahala dan jika 

ditinggalkan tidak berdosa. 

c. Puasa makruh, yaitu dibenci jika dikerjakan. 

d. Puasa haram, yaitu berdosa jika dikerjakan.
127

 

5. Menjelaskan ketentuan zaka>t fit}rah dan zaka>t ma>l128
 

Zaka>t fit}rah ialah zaka>t yang wajiib dikeluarkan bagi setiap 

muslim laki-laki dan perempuan, besar kecil orang merdeka atau budak 
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yang memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya pada 

hari raya Idul Fitri. 

Syarat wajib zaka>t fit}rah 

a. Orang Islam 

b. Hidup pada waktu terbenam matahari pada malam 1 Syawwal.  

Beberapa waktu untuk pembagian zaka>t fit}rah 

a. Waktu yang diperbolehkan sejak awal ramadhan sampaiidul fitri 

sebelum pelaksanaan s}ala>t idul fitri 

b. Waktu wajib semenjak terbenam matahari malam idul fitri 

c. Waktu afdhal (utama) yaitu setelah shubuh pada 1 Syawwal 

sebelum s}ala>t idul fitri 

d. Waktu makruh yaitu setelah s}ala>t idul fitri sampai terbenam 

matahari hari idul fitri. 

Zaka>t harta adalah kegiatan menyalurkan sebagian harta 

kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas 

dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain, diberikan kepada 

orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat dan 

ketentuan lain. 

Syarat wajib zaka>t harta: 

a. Islam 

b. Bali>gh 

c. Berakal 

d. Merdeka 
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e. Milik sendiri 

f. Mencapai satu nishab 

g. Mencapai satu tahun (haul) kecuali buah-buahan (pertanian) dan 

barang temuan. 

Macam-macam harta yang wajib dizaka>ti beserta nishabnya: 

a. Emas dan perak  

Nis}ab emas 93,6 gram zakatnya 2,5 %. Nishab perak 

624 gram zakatnya 2,5 %. 

b. Harta perdagangan 

Jika telah cukup satu tahun dan telah mencapai nis}ab 

sebesar emas, maka harta dagangan wajib dikeluarkan 

zaka>tnya. 

c. Hasil tanaman 

Buah-buahan seperti anggur dan kurma atau biji-bijian 

yang mengenyangkan seperti beras, jagung dan gandum tidak 

perlu menunggu satu tahun, yang penting telah mencapai 

nishabnya dan dikeluarkan setiap panen. Nis}ab hasil tanaman 

sebanyak 5 watsaq. 5 watsaq = 691,2 kg = 6 kwintal 91 kg 

200 gram. 

d. Binatang ternak 

1) Nis}ab dan zaka>t unta, bagi yang memiliki 5 ekor unta keatas 

wajib mengeluarkan zaka>t  

2) Nis}ab dan zaka>t sapi dan kerbau, mulai dari 30 ekor keatas 



67 

 

 

3) Nis}ab dan zaka>t kambing, mulai dari 40 ekor kambing 

zaka>tnya 1 ekor kambing umur 2-3 tahun.
129

 

6. Menjelaskan orang yang berhak menerima zaka>t130
 

Musta>h}iq zaka>t ma>l ada 8 golongan yaitu: orang fakir, 

orang miskin, ‘a >mil, muallaf, budak, ghari>m, sabilillah dan ibnu 

sabi>l.131
  

7. Mempraktikkan pelaksanaan zaka>t fit}rah dan ma>l132
 

zaka>t fit}rah boleh dibagikan sejak awal Ramadhan sampai 

dengan idul Fitri sebelum melaksanakan idul fitri.  Dengan syarat 

orang Islam dan hidup pada waktu terbenam matahari malam 1 

Syawwal. Adapun zaka>t ma>l harus memenuhi syarat wajib harta 

yang dikeluarkan, meliputi emas dan perak, hasil perdagangan, 

tanaman, binatang ternak dan harta temuan.
133

 

8. Menjelaskan ketentuan-ketentuan s}adaqah, hibah dan hadiah
134

 

S}adaqah ialah pemberian sesuatu dari seseorang kepada 

orang lain dengan benar-benar mengharapkan keridhaan Allah. 

Hukum s}adaqah ialah sunnah. Hibah ialah pemberian dari 

seseorang kepada orang lain dengan tidak ada imbalannya, dan 

tidak ada sebab yang mengharuskan seseorang untuk melakukan 
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sesuatu sewaktu masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia. 

Hukum hibah adalah sunnah.  

Rukun hadiah dan rukun hibah sama dengan rukun 

s}adaqah: 

a. Yang memberi 

b. Yang diberi 

c. Ijab dan qabul 

d. Barang yang diberikan.
135

 

9. Mempraktikkan s}adaqah, hibah dan hadiah
136

 

Melakukan s}adaqah, hibah dan hadiah harus memenuhi 

empat rukun yang sama yaitu yang memberi, yang diberi, ijab dan 

qabul serta barang yang diberikan. Yaitu sebagai pernyataan rasa 

syukur kepada Allah swt serta dapat menciptakan rasa 

kekeluargaan yang mendalam bagi pemberi dan penerima.
 137

 

10. Menjelaskan ketentuan ibadah h}aji dan umrah
138

 

H{aji menurut istilah adalah al-Qas}du artinya menyengaja. 

H{aji menurut istilah ialah suatu amal ibadah yang dilakukan 

dengan sengaja mengunjungi baitullah (ka‟bah). Hukum h}aji ialah 

wajib bagi setiap orang Islam sekali dalam seumur hidup bagi 

yang mampu melaksanakannya. 
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Syarat wajib h}aji: Islam, bali>gh, berakal, merdeka dan 

mampu. Yang dimaksud mampu (istitha>’ah) adalah: 

a. Memiliki ongkos 

b. Ada kendaraan 

c. Aman selama perjalanan 

d. Harus mempunyai mahram bagi perempuan 

e. Sehat jasmani dan rohani  

f.   Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan hukum h}aji. 

Adapun syarat sah h}aji: 

a. Islam 

b. Bali>gh 

c. Berakal 

d. Merdeka. 

Rukun h}aji terdiri dari lima macam: 

a. Ihra>m, niat mengerjakan h}aji dengan memakai pakaian ihram dan 

meninggalkan larangan h}aji 

b. Wuqu>f di padang „Arafah 

c. Tawa>f Ifad}ah 

d. Sa’i > 

e. Tah}allul 

f. Tertib. 

Wajib h}aji adalah bagian-bagian dalam ibadah h}aji yang 

harus dilaksanakan selama menunaikan ibadah haji dan apabila ada 
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yang tertinggal dapat diganti dengan membayar dam (denda) berupa 

menyembelih hewan dan ibadah h}ajinya tetap sah setelah dibayar 

damnya. 

Adapun wajib h}aji terdiri dari 7 macam: 

a. Ihra>m dari mi>qa>t 

b. Bermalam di muzdalifah} 

c. Bermalam di mina 

d. Melempar jumrah aqabah pada hari Raya Idul Adha 

e. Melempar tiga jumrah yaitu ula, wust}a dan „aqabah 

f. Tidak melaksanakan perbuatan yang di larang selama h}aji 

g. Tawa>f wada>’. 

 Sunnah h}aji: 

a. Mengerjakan ibadah h}aji dengan cara h}aji ifrad 

b. Membaca talbiyah sejak ihra>m sampai dengan melempar jumrah 

c. Membaca do‟a setelah membaca talbiyah 

d. Tawa>f qudu>m yaitu tawa>f saat pertama kali datang ke kota Makkah 

e. Menunaikan s}ala>t sunnah dua raka‟at setelah tawa>f qudu>m 

f. Membaca do‟a ketika melakukan tawa>f 

g. Masuk ke Ka‟bah (Baitullah). 

 Larangan dalam ibadah h}aji khusus bagi jam‟ah pria: 

a. Memakai pakaian berjahit selama dalam ihra>m 

b. Memakai tutup kepala sewaktu dalam ihra>m 

c. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu dalam masa ihra>m. 
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 Larangan dalam ibadah h}aji khusus bagi jama‟ah wanita: 

a. Memakai penutup muka 

b. Memakai sarung tangan. 

 Adapun larangan khusus pria dan wanita: 

a. Memotong dan mencabut kuku 

b. Memotong atau mencukur rambut kepala, bulu badan, bulu hidung 

dan menyisir rambut karena dikhawatirkan rontok 

c. Memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut 

kecuali yang dipakai sebelum ihram 

d. Membunuh binatang darat dengan cara apapun 

e. Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain, menjadi wakil 

dalam nikah dan melamar 

f. Bercumbu rayu dengan syahwat atau bersenggama 

g. Mencaci-maki, mengumpat dan mengucapkan kata-kata kotor 

h. Menebang atau memotong pohon atau mencabut segala macam 

tumbuhan di tanah haram. 

Mi>qa>t h}aji ialah batas waktu atau batas tempat untuk memulai 

ihra>m h}aji atau umrah. 

a. Mi>qa>t zama>ni yaitu batas waktu permulaan memulai ihra>m ibadah 

h}aji. Waktunya ialah seluruh bulan Syawwal, seluruh bulan 

Dhulqa‟dah dan sepuluh hari bulan Dhulhijjah, berakhir pada saat 

terbit fajar tanggal 10 Dhulhijjah. Jadi mi>qa>t zama>ni mulai tanggal 

satu syawwal sampai terbit fajar tanggal 10 dzulhijjah. 
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b. Mi>qa>t maka>ni yaitu batas tempat mulai ihra>m ibadah h}aji. Mi>qa>t 

maka>ni terdiri dari beberapa tempat sebagai berikut: 

1) Bagi kaum mislimin yang bertempat tinggal di Makkah, mereka 

ihra>m dari rumah masing-masing 

2) Bagi yang datang dari Madi>nah dan yang sejajar dengan Madi>nah 

mi>qa>tnya dari Dhulhulaifah} atau disebut Bir Ali 

3) Bagi yang datang dari syam, mesir, maghribi dan yang sejajar 

dengannya, mi>qa>tnya dari Juh}fah 

4) Bagi yang datang dari Najdil Yaman, Hijaz dan yang sejajar 

dengannya mi>qa>tnya dari Qarnul Manazil  

5) Bagi yang datang dari Irak dan yang sejajar dengannya mi>qa>tnya 

dari Dhatu Irqin 

6) Bagi yang datang dari India, Yaman dan Indonesia mi>qa>tnya dari 

Yalamlam. 

Kata-kata „umrah menurut bahasa ialah al-Ziya>rah  artinya 

mengunjungi. „Umrah menurut istilah ialah mengunjungi Baitul 

Rah}man (Ka’bah) untuk beribadah kepada Allah semata-mata. 

Hukum „umrah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wajib bagi 

orang yang baru pertama kali menunaikan „umrah bersamaan dengan 

melakukan ibadah h}aji pertama kali. Dan wajib melakukan bagi 

seseorang yang bernadhar . Adapun hukum sunnah bagi yang sudah 

pernah melaksanakan „umrah yang pertama kali bersamaan dengan 
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h}aji. „Umrah biasa disebut h}aji kecil sedangkan h}aji biasa disebut 

dengan h}aji Arafah. 

Perbedaan rukun „umrah dan rukun h}aji ialah bahwa rukun 

„umrah tidak ada wuku>f di padang „arafah dan boleh dilaksanakan 

pada bulan apa saja, sedang rukun h}aji harus ada wuku>f di padang 

arafah dan harus dikerjakan pada bulan-buan Syawwal, Dhulqa‟dah 

dan Dhulh}ijjah. 

Rukun „umrah:  

a. Ih}ra>m dengan niat untuk „umrah 

b. Tawa>f 

c. Sa’i > 

d. Tah}allul 

e. Tertib. 

  Wajib „umrah: 

a. Ih}ra>m dimulai dari mi>qa>t 

b. Meninggalkan semua yang diharamkan. 

  Larangan khusus jama‟ah „umrah pria: 

a. Memakai pakaian yang berjahit 

b. Memakai penutup kepala. 

  Larangan khusus jama‟ah „umrah wanita: 

a. Menutup muka 

b. Memakai sarung tangan atau kaos tangan. 

  Larangan bagi pria dan wanita: 
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a. Memotong kuku 

b. Mencukur rambut 

c. Memakai harum-haruman 

d. Membunuh atau memburu binatang darat 

e. Memotong tumbuhan yang tumbuh di tanah haram 

f. Menikah, menjadi wali nikah atau meminang 

g. Bertengkar, mencaci-maki dan berkata kotor.
139

 

 

11.  Menjelaskan macam-macam h}aji140
 

Macam-macam h}aji: 

a. H{aji ifrad yaitu melaksanakan ibadah h}aji terlebih dahulu baru 

kemudian baru melaksanakn ibadah „umrah 

b. H}aji tamattu’ yaitu melaksanakan ibadah „umrah dahulu baru 

mengerjakan ibadah h}aji 

c. H{aji qiran yaitu mengerjakan ibadah h}aji dan „umrah secara 

bersama-sama pada waktu yang sama.
141

 

12.  Mempraktikkan tatacara ibadah h}aji dan „umrah
 142

 

   Adapun tata cara urutan pelaksanaan ibadah h}aji,  

a. Ih}ra>m 

b. Melaksanakn thawa>f qudu>m atau selamat datang 
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c. Tanggal 8 Dhulhijjah rombongan jama‟ah h}aji diberangkatkan 

menuju padang „arafah 

d. Wuqu>f di padang „arafah 

e. Mabi>t di Muzdalifah 

f. Melakukan kegiatan ibadah di Mina 

g. Kembali ke Makkah 

h. Mengerjakan sa’i > 

i. Tah}allul 

j. Thawa>f wada>’.143
 

13.  Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal
144

 

Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman 

yang dibolehkan untuk dimakan atau diminum menurut 

ketentuan syari‟at Islam. Makanan dan minuman haram adalah 

makanan dan minuman yang dilarang oleh syara‟ untuk dimakan 

atau diminum.
145

 

14. Menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal
146

 

Hikmah adanya halal dan haram dalam makanan dan 

minuman antara lain: 

a. Dapat memilih makanan yang halal dan meninggalkan makanan 

yang haram 
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b. Hidup sehat baik jasmani maupun rohani 

c. Lebih tengan hidupnya di tengah-tengah masyarakat, tidak ada 

kekhawatiran, ketakutan dan disenangi banyak orang.
 147

 

15. Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman haram
148

 

Yang termasuk makanan yang haram ialah 

a. Semua makanan yang disebut dalam firman Allah surat al-Ma‟idah 

ayat 3 (bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, darah kecuali 

hati dan limpa, daging babi, daging hewan yang disembelih 

menyebut Asma Allah, binatang yang mati tercekik, terpukul, 

terjatuh, ditanduk binatang lain, diterkam binatang buas dan 

binatang yang disembelih untuk berhala) 

b. Makanan kotor dan keji 

c. Makanan yang mendatangkan madharat 

d. Makanan yang didapat dengan cara tidak halal. 

  Yang termasuk minuman haram yaitu 

a. Minuman yang memabukkan 

b. Minuman dari benda najis atau benda suci yang terkena najis 

c. Minuman yang didapatkan dengan cara tidak halal.
149

 

16. Menjelaskan bahayannya mengkonsumsi makanan dan minuman 

haram
150
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Orang yang makan makanan yang haram dan minuman 

haram amal ibadahnya dan amalan-amalan yang lain tidak 

diterima di sisi Allah swt. Demikian juga do‟anya tidak 

dikabulkan oleh Allah swt serta berdampah buruk bagi 

kesehatan.
151

 

17. Menjelaskan jenis-jenis binatang yang halal dan haram dimakan
152

 

Binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan bagi 

Islam untuk memakannya. Binatang yang yang hidup di darat yang 

tidak kotor dan tidak digolongkan binatang yang haram menurut 

ketentuan ayat al-Qur‟an dan hadits Nabi Muhammad saw adalah 

halal hukumnya.Untuk memakan daging binatang halal ini harus 

disembelih terlebih dahulu dengan membaca Asma  Allah swt.
153

 

Binatang yang haram dagingnya 

a. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan 

nama selain Allah 

b. Semua hidup di dua tempat 

c. Binatang yang berkukuk tajam 

d. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh 

e. Binatang yang dilarang untukdibunuh.
154
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1. Menjelaskan ketentuan penyembelihan binatang
155

 

  Ada dua macam cara penyembelihan binatang yaitu: 

a. Jika binatang tidak jinak tidak liar, maka cara penyembelihannya 

harus pada leher binatang itu dengan baik dan sempurna 

b. Jika binatang  jatuh pada lubang maka cara penyembelihannya dapat 

dilakukan pada bagian mana saja asalkan matinya disebabkan karena 

luka tersebut bukan karena sebab yang lain. 

  Syarat-syarat dalam menyembelih: 

a. Yang menyembelih harus orang Islam atau ahli kitab 

b. Dilakukan dengan sengaja disertai dengan niat karena Allah 

c. Alat penyembelih (pisaunya) harus tajam dan dapat melukai.
 156

 

2. Menjelaskan ketentuan qurba>n157
 

   Qurba>n ialah binatang ternak yang disembelih pada hari raya 

„I<dul Ad}h}a dan tiga hari tasyri>q (tanggal 11, 12, 13 Dhulhijjah) yang 

diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Hukumnya sunnah muakkad.
158

 

3. Menjelaskan ketentuan aqi>qah159
 

  Aqi>qah ialah penyembelihan pada hari ketujuh kelahiran 

anak atau hari keempat belas atau hari ke dua puluh satu. Aqi>qah 
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hukumnya sunnah mu‟akkad. Binatang untuk aqi>qah adalah dua ekor 

kambing bagi ank laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak 

perempuan. Pada hari itu juga anak dicukur rambutnya dan diberi 

nama.
160

 

4. Mempraktikkan tatacara qurba>n dan aqi>qah 161
 

  Binatang yang diperbolehkan untuk qurba>n ialah binatang yang 

dapat mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan banyak dagingnya 

(gemuk). Binatang itu boleh berupa sapi, unta, domba atau kambing. 

Adapun binatang untuk aqi>qah adalah dua ekor kambing untuk laki-laki 

dan satu ekor kambing untuk perempuan.
162

 

5. Menjelaskan ketentuan jual beli
163

 

  Jual beli ialah menukarkan suatu harta benda dengan alat 

pembelian yang sah atau dengan harta benda lain yang keduanya 

menerima untuk dibelanjakan dengan i>ja>b dan qabu>l menurut cara yang 

diatur oleh syara‟. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Khiya>r ialah hak 

memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan aqad jual beli atau 

membatalkannya. Hukum khiya>r adalah boleh. Macam-macam khiya>r ada: 

a. Khiya>r majlis 

b. Khiya>r syarat 

c. Khiya>r „aibi. 164
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6. Menjelaskan ketentuan qirad} 165
 

  Qirad} ialah menyerahkan harta milik baik berupa uang, emas atau 

bentuk yang lain kepada seseorang sebagai modal usaha kerja dengan 

harapan akan mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi 

dua menurut perjaanjian ketika „aqad. Qirad} hukumnya boleh.
166

 

7. Menjelaskan jenis-jenis riba
167

 

  Riba ialah suatu „aqad perjanjian yang terjadi dalam tukar-

menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut 

syara‟ atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan terlambat menerima salah 

satu daridua barang. Hukum riba adalah haram.
168

 

8. Mendemonstrasikan ketentuan pelaksanaan jual beli, qirad} dan riba
169

 

  Jika jual beli terjadi kemudian pembeli menyesal, karena 

mungkin barang yang dibeli keliru, maka sangat dianjurkan bagi penjual 

untuk menerima pembatalan tersebut. Qirad} pada dasarnya adalah saling 

percaya, baik yang punya modal ataupun yang memperdagangkan modal. 

Adapun riba hukumnya haram. Allah melarang untuk memekan harta riba. 

Jika Allah melarang hamnba-NYA untuk memekan riba maka Allah juga 
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menjajikan untukk melipatgandakan bagi orang yang dengan ikhlas 

mengeluarkan zaka>t, infa>q dan s}adaqah.
170

  

9. Menjelaskan ketentuan pinjam meminjam
171

 

  Pinjam meminjam ialah aqad berupa pemberian manfaat suatu 

benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan 

tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah 

diambil manfaatnya. Hukumnya sunnah, menjadi wajib jika peminjam 

sangat membutuhkan.
 172

 

10. Menjelaskan ketentuan utang piutang, gadai, dan borg
173

 

  Utang-piutang ialah memberikan suatu benda atau uang kepada 

orang lain dengan perjanjian orang yang berhutang akan 

mengembalikannya dalam jumlah yang sama.Gadai ialah pemberian suatu 

benda yang berharga dari seseorang kepda orang lain sebagai penguat 

utang-piutang. Borg ialah barang yang menjadi penguat dalam utang-

piutang itu.
174

 

11. Menjelaskan ketentuan upah
175

 

  Upah ialah pemberian barang atau uang sebagai balas jasa sebagai 

ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja.
176
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12.  Mendemonstrasikan ketentuan tata cara pelaksanaan pinjam meminjam, 

utang piutang, gadai dan borg serta pemberian upah
177

 

  Hukum asal dari pinjam-meminjam adalah sunnah sebagaiman 

tolong-menolong. Hukum pinjam-meminjam menjadi wajib apabila orang 

meminjam sangat membutuhkan. Adapun utang-piutang hukumnya boleh, 

sedangkan orang yang memberi pinjaman hukumnya sunnah sebab 

termasuk orang yang menolong sesama. Di dalam gadai, pemanfaatan 

barang jaminan pada orang yang menerima gadai (orang yang 

mengutangi). Adapun borg akan diambil oleh orang yang berhutang jika 

hutangnya telah terbayar. Seorang pekerja pada hakikatnya adalah 

pemegang amanah majikan. Oleh sebab itu seorang pekerja berkewajiban 

mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Jika pekerja sudah 

menyelesaiakan tugasnya, maka harus mendapatkan hak dari 

majikannya.
178

   

13. Menjelaskan ketentuan tentang pengurusan jenazah, takziyah dan ziya>rah 

kubur
179

 

  Kewajiban pengurusan jenazah bagi orang yang masih hidup 

adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengubur. Betapa 

besar pahala orang yang ber-takziyah dan dalam hal ini sangat dianjurkan 

di dalam agama Islam. Dengan ber-takziyah keluarga yang terkena 

musibah dapat terhibur dan mengurangi beban kesedihan yang 
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berkepanjangan. Ziya>rah kubur hukumnya sunnah, dengan ini maka dapat 

diambil i‟tibar dari orang yang telah meninggal dunia. Selain itu ziya>rah 

kubur akan mendapat pahala dari Allah swt karena ziya>rah kubur termasuk 

amalan sunnah.
180

 

14. Menjelaskan ketentuan-ketentuan harta si mayat (waris)
181

 

   Pembiayaan harta waris dilakukan setelah dikeluarkan biaya 

pengurusan jenazah, penyelesaian utang dan wasiat. Pembagian waris 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan ilmu faraid}.182
 

15. Mempraktikkan tatacara pengurusan jenazah
183

 

Cara memandikan jenazah 

a. Jenazah di tempatkan di tempat yang terlindung atau lebih tinggi 

b. Diberi pakaian basahan 

c. Dibersihkan dari najis dan kotoran 

d. Menyiramkan air ke seluruh badan 

e. Disunnahkan mendahulukan anggota yang kanan 

Yang dimaksud dengan mengkafani yaitu membungkus 

jenazah dengan kain paling sedikit satu lembar yang dapat menutupi 

seluruh tubuh. Disunnahkan tiga lembar untu laki-laki dan lima 

lembar untuk perempuan. Setelah dikafani, selanjutnya dis}ala>tkan. 

Setelah di kafani jenazah dikuburkan dan hendaknya disegerakan.
184
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