
BAB 7 
SHALAT BERJAMAAH DAN MUNFARID 

 
 
 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
7.  Memahami tatacara shalat  jamaah dan 
munfarid   (sendiri)  

 7.1 . Menjelaskan pengertian shalat jama’ah dan  munfarid 
 7.2 . Memperaktikkan shalat jama’ah dan shalat  munfarid  

 
 

A. Pengertian Salat Berjamaah dan Munfarid 
 
Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama, seorang menjadi imam 

(pemimpin) dan yang lain menjadi makmum. Dengan demikian salat berjamaah paling tidak 
(minimal) dilakukan oleh dua orang. Semakin banyak anggota jamaah, semakin utama pula salat 
jamaah tersebut. 

Sebaliknya shalat munfarid adalah shalat yang dilakukan dengan sendirian, sehingga tidak ada 
imam dan tidak ada makmum. 

 
B. Hukum dan Keutamaan Salat  Berjamaah 

 
Shalat boleh dilakukan dengan cara berjamaah maupun munfarid, namun seperti yang dijelaskan 

di atas bahwa shalat berjamaah lebih utama nilainya di hadapan Allah SWT. 
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat berjamaah. Ada yang berpendapat 

hukumnya adalah sunah muakkad, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum salat berjamaah 
adalah fardhu kifayah. 

 Sunah muakkad (sunah yang sangat dianjurkan), karena Rasulullah selalu 
melaksanakannya.  

 Fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang bersifat kolektif. Apabila sebagian umat Islam sudah 
menjalankannya maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. 

 هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نولَ اِهللا : عسأَنَّ ر ضِ العي با فاسن فَقَد اتلَوص
   )رواه البخارى ومسلم(فَقَالَ لَقَد هممت أَنْ آمر رجالً يصلّي بِالناسِ 

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w 
tidak melihat beberapa orang sahabatnya dalam beberapa waktu shalat jama’ah. Lalu 
baginda bersabda: Sesungguhnya aku sangat menekankan untuk menyuruh seseorang 
supaya menunaikan shalat secara berjama’ah bersama orang banyak.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 

 
Adapun keutamaan salat berjamaah sesuai Hadis Rasulullah SAW : 

منِ عنِ ابلُ اِهللا عوسقَالَ ر ر ّالْفَذ الَةلَى صلُ عفْضت ةاعمالَةُ الْجةً  صجرد نرِيشععٍ وببِس
  )رواه البخارى ومسلم(

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar Rasulullah saw. Bersabda : keutamaan salat jamaah itu 
melebihi salat sendirian sebanyak 27 derajat. 
 
C. Ketentuan Imam dan Makmum 
 

1.  Syarat Menjadi Imam 
 



Imam adalah orang yang memimpin shalat berjama’ah, dia berdiri di depan anggota  jama’ah 
yang lain. Oleh karenanya seorang imam dalam shalat harus memenuhi syarat dan  ketentuan 
sebagai berikut :  

 
a.  Lebih fasih dalam membaca Al Qur’an.  
b.  Lebih luas wawasannya tentang agama Islam.  
c.  Diutamakan yang lebih tua usianya.  
d.  Berniat menjadi imam.  
e.  Tidak mengikuti gerakan orang lain, sebaliknya anggota jama’ah yang lain lain  mengikuti 

gerakan imam.  
f.  Mengikuti ketentuan imam laki-laki/perempuan sebagai berikut :  

• Bila makmumnya laki-laki maka imam harus laki-laki.  
• Bila makmumnya perempuan semuanya maka imam boleh laki-laki maupun  perempuan.  

Bila imam mengetahui bahwa diantara makmumnya terdapat orang-orang yang sudah  tua, orang 
yang lemah, sakit, dan anak-anak, maka shalatnya lebih dipercepat sedikit,  jangan terlalu lama. 
Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak merasa payah dengan shalat  berjama’ah.  

 هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نأَنَّ: ع  بِيالن    َّفَإِن فّفخفَلْي اسالن كُمدأَح قَالَ إِذَا أَم
رواه (فيهِم الصغير والْكَبِير والضعيف والْمرِيض فَإِذَا صلَّى وحده فَلْيصلِّ كَيف شاَء  
  )  البخارى ومسلم 

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w pernah bersabda:  Apabila 
salah seorang dari kamu menjadi imam, hendaklah dia mempercepatkan  shalatnya jika di 
belakangnya terdapat anak-anak kecil, orang-orang tua, orang-orang  yang lemah dan orang 
sakit. Apabila mereka mendirikan sembahyang sendirian, boleh  sembahyang sesuka hatinya 
(berlama-lama).” (HR. Bukhari dan Muslim)  

 
2.  Syarat Menjadi Makmum 

 
1).  Berniat menjadi makmum (mengikuti imam).  
2).  Mengikuti imam dalam setiap gerakan shalat, tidak boleh mendahului.  

يرأَبِي ه نع هناُهللا ع يضةَ رولَ اِهللا : رسأَنَّ ر    َفَال بِه متؤيل اما اِْإلممقَالَ إِن
  هدمح نماُهللا ل عمإِذَا قَالَ سا ووكَعفَار كَعإِذَا را ووفَكَبِّر رفَإِذَا كَب هلَيا عفُولتخت
لَك الْحمد وإِذَا سجد فَاسجدوا وإِذَا صلَّى جالسا فَصلُّوا  فَقُولُوا اللَّهم ربنا 

  )  رواه البخارى ومسلم(أَجمعونَ  جلُوسا 
Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah  bersabda: 
Seseorang imam itu dijadikan supaya diikuti. Oleh itu, janganlah kamu  melakukan perkara-
perkara yang berbeda dengannya. Apabila dia bertakbir,  takbirlah. Apabila dia rukuk, 
rukuklah. Apabila dia membaca bacalah َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه     ,dan apabila dia sujud   اللَُّهمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد    
sujudlah. Apabila dia sembahyang dalam  keadaan duduk, sembahyanglah juga dalam 
keadaan duduk.” (HR. Bukhari dan  Muslim)  
3).  Berada satu lingkungan shalat dengan imam.  
4).  Mengetahui setiap gerakan imam baik secara langsung atau mengikuti saf di depannya.  
5).  Harus berada pada posisi di belakang imam.  
6).  Shalat yang dikerjakan sama dengan shalatnya imam.  
7).  Apabila imam batal maka makmum yang tepat di belakang imam yang menjadi 

 pengganti.  



 
 5.  Macam-macam Makmum 
 
a.  Makmum muwafiq 
Makmum muwafiq adalah makmum yang secara sempurna mengikuti imam sebanyak rakaat yang 
dilaksanakan  oleh imam.  
Bilangan rakaat tersebut  dihitung sempurna apabila makmum masih sempat membaca  surat Al 
Fatihah walaupun hanya satu ayat, kemudian dia bisa rukuk bersama-sama  dengan imam. Hadits 
Rasulullah SAW:  

 نمئًا ويا شهودعالَ تا وودجفَاس دوجس نحنالَةَ والص كُمداَء أحإِذَا ج  عكُوالر كرأَد
  }رواه أبو داود{فَقَد أَدرك الركْعةَ 

Artinya :“Apabila salah seorang di antara kamu datang untuk shalat sementara kami  sedang 
sujud, maka hendaklah kamu sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakaat;  dan barang siapa 
mendapati ruku’ bersama imam maka ia telah mendapat satu  rakaat.” (HR. Abu Dawud)  
 
b.   Makmum masbuk 
Yaitu makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna, sehingga dia harus  menambah 
sendiri sejumlah rakaat sesudah imam salam.  
Hadits Rasulullah SAW :  

  )رواه البخارى ومسلم(ما أَدركْتم فَصلُّوا وما فَاتكُم فَأَتموا 
Artinya :“Bagaimana keadaan imam ketika kamu mendapatinya, hendaklah kamu  ikut; dan apa 
yang ketinggalan olehmu maka semprnakanlah.” (HR. Bukhari dan  Muslim)  

 
 


