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BAB IV 

FLYER SHAF SHALAT DI INSTAGRAM 

 

A. Hadits-hadits Tentang Shaf Shalat  

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, maka untuk mengetahui 

hadits-hadits tentang perlu memperhatikan beberapa hal yaitu mengetahui 

hadits dari segi sanadnya, matannya dan pemaknaannya.  

Dilihat dari segi sanadnya, maka hadits-hadits tentang shaf shalat 

semua merupakan hadits ahad. Hadits ahad dapat dijadikan sebagai sumber  

dakwah, menurut jumhur ulama’ apabila hadits tersebut bersambung 

sanadnya dan merupakan hadits shahih dan setidak-tidaknya merupakan 

hadits hasan.
84

 Dan untuk mengetahui hadits ahad tersebut merupakan hadits 

shahih, maka bisa dicari melalui jarh wa al-ta’dil. Jika hadits tersebut 

merupakan hadits shahih, maka hadits tersebut dapat dijadikan sebagai 

sumber dakwah. 

Selain itu semua hadits-hadits tersebut merupakan hadits shahih 

karena semua sanadnya memiliki sifat-sifat yang termasuk dalam sifat-sifat 

hadits shahih sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II. 
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Selanjutnya hadits tentang anjuran meluruskan dan merapatkan shaf 

shalat. Dilihat dari segi periwayatannya semua hadits tersebut merupakan 

hadits marfu’ karena yang menyampaikan Nabi Muhammad saw. Dilihat dari 

segi muttashil munqathi’, maka hadits yang menggunakan redaksi hadits 

sa    s uf fakum  latusa unna s uf fakum, maka hadits tersebut merupakan 

hadits muttashil karena semua sanadnya bersambung, sedangkan hadits yang 

menggunakan redaksi a  m  s uf fakum, dan ras s u s uf fakum merupakan 

hadits mun athi’ karena ada salah satu rawi yang tidak ada hubungan murid. 

Hadits tentang posisi makmum dalam shalat berjamaah apabila dilihat 

dari segi periwayatannya semua hadits tersebut merupakan hadits marfu’ 

karena yang menyampaikan Nabi Muhammad saw. Dan  dari segi muttashil 

mun athi’, maka hadits pertama merupakan hadits mun athi’  sedangkan 

hadits yang kedua merupakan hadits muttashil karena semua sanadnya 

bersambung.  

Selanjutnya dari segi matannya, maka hadits-hadits tentang anjuran 

meluruskan dan merapatkan tersebut menggunakan diksi yang berbeda-beda 

yaitu menggunakan redaksi sa    s uf fakum  latusa unna s uf fakum  a  m  

s uf fakum, dan ras s u s uf fakum  

Hadits yang menggunakan redaksi sa    menurut kamus bahasa 

Arab, maka sa     berarti meratakan, menyamakan, mendamaikan, 
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merukunkan.
85

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa sa    mempunyai beberapa 

makna yaitu meratakan barisan, di antara  orang-orang yang melakukan shalat 

berjamaah derajatnya sama serta mendamaikan dan merukunkan antar sesama 

manusia. Sedangkan kali Selanjutnya s uf fakum  s affun yang berarti barisan, 

deretan, orang-orang yang berbaris, barisan orang, deretan, jajaran (satu di 

samping yang lain), barisan (satu di belakang yang lain).
86

  Dalam penjelasan 

yang lain sa    s uf fakum artinya luruskan shaf kalian yaitu lurus dan 

seimbanglah dalam berbaris sehinggga kalian seakan-akan merupakan garis 

yang lurus, jangan ada salah seorang kalian agak ke depan atau agak ke 

belakang dari yang lainnya , serta merapat dan tutuplah celah-celah kosong 

yang ada di tengah-tengah shaf.
87

  

Dalam pandangan fiqh , maka maksud dan tujuan meluruskan yaitu 

untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara yang bodoh dan yang 

lainnya, derajatnya sama.
88

 Dan apa yang dikemukaan Nabi Muhammad saat 

munculnya hadits yaitu menjelaskan tentang perintah untuk meluruskan shaf 

dan tidak bercerai berai. Hadits ini menunjukkan bahwa kita harus menjalin 

kerukunan dan persatuan di antara sesama manusia.  

Hadits yang menggunakan redaksi latusawunna dalam bahasa Arab, 

maka latusawunna berarti meratakan, menyamakan, mendamaikan, 
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merukunkan.
89

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa latusawunna mempunyai 

makna yaitu meratakan shaf, di antara  orang-orang yang melakukan shalat 

berjamaah derajatnya sama serta mendamaikan dan merukunkan antar sesama 

manusia. Sedangkan latusawunna s uf fakum  dalam kitab asy-syarhu al-

muslim li shahihi al-bukhari maksud dari tas i atu al-shuf fi adalah orang 

yang mengerjakan shalat jamaah supaya meluruskan shaf secara teratur, 

menutup kekosongan dan cela dalam barisan.
90

  

Dalam pandangan fiqih, yang tidak teratur itu tidak sampai 

menghilangkan fadlilah jamaah, tetapi hanya menghilangkan fadlilah saja.91 

Dan apa yang dikemukaan Nabi Muhammad saat munculnya hadits tersebut 

hadits tersebut menjelaskan tentang perintah untuk meluruskan agar Allah 

tidak memecah belah di antara sesama. Hadits ini menunjukkan bahwa kita 

harus selalu hidup dalam kebersamaan agar tidak terjadi perselihan dan 

perpecahan di antara umat Islam. 

Hadis yang menggunakan redaksi a  m  dalam kamus bahasa Arab, 

maka a  m  berarti mendirikan, menegakkan, menaikkan, mengangkat, 

menunjukkan, meluruskan.   a  m  s uf fakum artinya luruskan shaf kalian 

yaitu dalam melaksanakan shalat berjamaah supaya meluruskan dan 

menegakkan shaf dengan seimbang dan tidak melenceng. Makna dari hadits di 
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atas di antaranya adalah a  m  s uf fakum  artinya bentuklah shaf-shaf kalian 

dengan lurus dan janganlah di antara kalian saling mendahului. 

Dan apa yang dikemukaan Nabi Muhammad saw saat munculnya 

hadits tersebut menjelaskan tentang perintah untuk meluruskan dan 

merapatkan shaf shalat dengan melihat dari balik punggungnya. Hadits ini 

menunjukkan agar tercipta kerukunan dan persatuan antara sesama manusia 

meskipun beragam-ragam tradisi dan kebudayaan. 

Dalam redaksi hadits-hadits yang lain ada yang menggunakan kalimat 

ras s   yang mempunyai beberapa makna di antaranya artinya melekatkan 

(yang satu dengan lainnya), merapatkan, menggabungkan, mengatur. Kalimat 

ras s   s uf fakum yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan shalat 

berjamaah supaya merapatkan shaf. Dan yang dimaksud dengan merapatkan 

shaf yaitu shafnya tersusun secara teratur saling dan tidak ada kekosongan 

atau cela dalam barisan. 

Hadits yang menggunakan redaksi  as s u s uf fakum artinya luruskan 

shaf kalian yaitu dalam shalat berjamaah supaya merapatkan shaf dengan 

tersusun secara teratur dan tidak ada kekosongan atau cela dalam barisan. 

Dalam kitab bidayah al-Hidayah dijelaskan bahwa dalam shalat berjamaah 

apabila ada kekosongan dalam barisan dan cukup untuk dimasuki, maka 

seorang jamaah harus masuk dalam shaf tersebut. Sedangkan apabila sudah 



78 

 

 

tidak muat, maka seorang jamaah tadi supaya menarik satu orang yang ada di 

depannya untuk membuat yang baru.
92

 

Sedangkan dalam pandangan fiqih dijelaskan bahwa  yang dimaksud 

dengan meluruskan dan merapatkan shaf yaitu tidak ada renggang antara 

orang yang satu dengan lainnya dalam shalat berjamaah.
93

 Dan apa yang 

dikemukaan Nabi Muhammad saat munculnya hadits tersebut merupakan 

perintah untuk merapatkan shaf, mendekatkan jarak antara keduanya, dan 

mensejajarkan antara leher dan leher, karena akan ada setan dalam celah yang 

kosong seperti anak kambing kecil. Hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan antara satu sama lain dan semua adalah sama di sisi Allah 

SWT. 

Beberapa hadits tentang anjuran meluruskan dan merapatkan shaf 

shalat tersebut muncul ketika Nabi Muhammad saw. melaksanakan shalat 

berjamaah bersama para sahabat  melihat dalam mereka masih ada yang 

kosong. Maka Nabi memerintahkan supaya para jamaah shalat meluruskan 

dan merapatkan shaf.  

Selanjutnya hadits yang menjelaskan posisi makmum dalam shalat 

berjamaah bahwa shaf laki-laki itu lebih utama yang paling depan dan shaf 

perempuan itu lebih utama yang paling belakang. Maksud dari shaf  yang 

lebih utama yaitu pahalanya yang lebih banyak.  
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Dalam pandangan fiqih dijelaskan bahwa posisi makmum yaitu jika 

jamaah terdiri dari orang laki-laki dewasa, anak-anak dan kaum perempuan, 

maka posisi makmum adalah orang laki-laki dewasa berada di shaf  paling 

depan, kemudian shaf berikutnya anak laki-laki, dan baru kemudian shaf 

berikutnya kaum perempuan yang berada di belakang shaf anak laki-laki.
94

   

Dan apa yang dikemukaan Nabi Muhammad saw saat munculnya 

hadits tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya seorang wanita 

menghadiri jamaah di masjid bersama laki-laki selama dia memperhatikan 

adab-adabnya. Hadits ini memiliki makna yang tersirat bahwa seorang wanita 

apabila keluar rumah harus menjaga dirinya dari pandangan seorang laki-laki 

agar tidak menimbulkan fitnah. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadits-

hadits tentang tersebut dapat dijadikan sebagai sumber dakwah, karena hadits 

tersebut bersumber dari Nabi Muhammad saw, merupakan hadits mutawatir 

dan ahad dan telah memenuhi syarat sebagai sumber dakwah serta merupakan 

hadits shahih. 

B. Framing 

Dari beberapa flyer-flyer yang telah dijelaskan sebelumnya ada yang 

mengframe bahwa yang benar sesuai hadits nabi itu  harus lurus dan rapat. 

Dan cara merapatkan yaitu dengan cara kaki tidak membentuk huruf “V”, 

harus merapatkan tumit dengan tumit dan bahu dengan bahu. Hal ini sesuai 
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gambar nomer 1 dan 2, Dan ada juga yang mengframe bahwa cara merapatkan 

itu tidak harus menempelkan tumit dengan tumit dan bahu dengan bahu, tapi 

cukup dengan membuka kaki selebar pundak dan harus menutup kekosongan 

agar tidak ada celah untuk setan sebagaimana dalam gambar no.3. 

Di samping itu, dalam flyer tersebut menggambarkan orang-orang 

yang sedang shalat berjamaah dengan mengenakan pakaian jubah 

sebagaimana pakaian yang biasa dipakai oleh orang Arab yang mayoritas 

mengikuti faham Wahabi sebagaimana gambar no. 5.  

Dan ada juga orang yang mengframe dalam memahami hadits nabi  

tentang shaf shalat bahwa dalam membentuk shaf itu harus lurus dan rapat 

dengan menempelkan antara tumit dan tumit, bahu dan bahu. Namun, selain 

itu dalam shalat berjamaah supaya mengenakan pakaian jubah sebagaimana 

yang dipakai oleh orang Arab.  Maka, dapat disimpulkan bahwa pemilik flyer 

mengunggah flyer-flyer dengan harapan agar pembaca flyer mengikuti ajaran 

mereka yaitu faham Wahabi dan faham Muhammadiyah.  

Sedangkan dalam flyer yang lain ada yang mengframe bahwa cara 

meluruskan dan merapatkan itu cukup dengan membuka kaki lebarnya selebar 

bahu, kaki bagian depan / jemari dengan kaki bagian belakang posisinya lurus 

dan di rapatkan sehingga kaki bertemu kaki dan bahu bertemu bahu. Hal ini 

sebagaimana pada gambar no.5. 

Di samping itu ada juga yang mengframe bahwa yang di maksud 

meluruskan itu memenuhi shaf yang pertama terlebih dahulu, kemudian 
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menyambungnya dengan shaf  yang selanjutnya serta menutup ruang yang 

kosong. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gambar no.6.  

Selain cara meluruskan dan merapatkan yang telah dijelaskan di atas, 

dalam flyer tersebut  menggambarkan orang-orang yang sedang shalat 

berjamaah dengan mengenakan pakaian yang berbeda-beda sebagaimana pada 

gambar no. 4 dan 7. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam shalat 

berjamaah tersebut ada kebebasan di antara mereka dalam berpakaian. Selain 

itu, hal tersebut juga menunjukkan adanya wujud kerukunan dan kebersamaan 

antara sesama umat Islam meskipun berbeda-beda faham dan kepercayaan, 

serta tradisi di antara mereka. Jadi, tidak ada perbedaan di antara mereka, 

semua adalah sama, baik itu dari kalangan kaya, miskin, bodoh, pandai dan 

lain sebagainya.   

Hal ini menunjukkan bahwa pembaca flyer tidak harus mengikuti 

aturan atau cara meluruskan dan merapatkan sebagaimana yang diajarkan 

dalam flyer shaf shalat  tersebut. Menurut pemilik flyer yaitu pengikut faham 

ahlu al-sunnah wa al-jamaah, meluruskan dan merapatkan itu hukumnya 

berbeda-beda. Menurut jumhur ulama’ bahwa meluruskan  itu ada hukumnya 

sunnah. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah dan Asy-Syaukani berpendapat bahwa meluruskan itu hukumnya 

wajib. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam memahami hadits nabi tentang 

ada yang mengframe bahwa meluruskan dan merapatkan tidak harus seperti 

yang dijelaskan dalam flyer, tetapi sesuai keyakinan masing-masing dan 

bagaimana orang-orang dalam memahami hadits nabi tentang shaf shalat . 
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Selanjutnya ada yang mengframe bahwa posisi makmum dalam shalat 

berjamaah yaitu apabila makmum perempuan satu orang, maka harus persis di 

belakang imam sebagaimana gambar no. 8. Apabila makmum dua orang laki-

laki atau lebih, maka makmum berada di belakang imam dan harus 

merapatkan shaf dengan merapatkan bahu dan mata kaki ke jamaah 

sebelahnya agar tidak ada celah bagi setan yang menggangu ketika shalat. 

Dalam flyer tersebut juga terdapat hadits yang menjelaskan posisi 

makmum yaitu makmum laki-laki lebih utama pada shaf yang paling depan 

daripada shaf paling belakang dan makmum perempuan lebih utama pada shaf 

yang paling belakang daripada shaf yang paling depan. Namun, pemilik flyer 

dalam memahami hadits nabi tentang shaf shalat tersebut sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam flyer shaf shalat . 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilik flyer berharap 

agar para pembaca flyer mengikuti ajaran mereka seperti yang diajarkan dalam 

flyer tersebut tentang bagaimana posisi makmum yang benar dalam shalat 

berjamaah sesuai hadits nabi tentang dan menurut pemahaman pemilik flyer 

tersebut. 

Dari  beberapa hal antara hadits-hadits nabi dan flyer-flyer tentang shaf 

shalat tersebut yang menganjurkan untuk meluruskan  dan merapatkan shaf 

shalat, maka ada flyer shaf shalat yang pemaknaannya sama dengan pemaknaan 

hadits shaf shalat. Flyer shaf shalat tersebut yaitu flyer seorang pengguna 

instagram yang mempunyai akun instagram @rezzarere dan diposting di akun 
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instagram @jamaahshalat. Antara hadits nabi dan flyer tersebut mempunyai 

makna bahwa yang dimaksud meluruskan dan merapatkan shaf shalat adalah agar 

tidak bercerai berai di antara sesama manusia sehingga terjalin persatuan dan 

kesatuan. Hal itu menunjukkan adanya kebersamaan antara sesama manusia dan 

tidak ada perbedaan di antara mereka, semua adalah sama di hadapan Allah SWT. 

Dari penjelasan di atas, maka flyer tersebut ada hubungannya dengan 

hadits nabi dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam. Karena dalam 

flyer tersebut menggambarkan adanya keberagaman budaya dan tradisi di antara 

orang-orang yang melaksanakan shalat berjamaah. Dan hal itu dapat dilihat dalam 

flyer tersebut terdapat gambar orang-orang yang melaksanakan shalat berjamaah 

dengan mengenakan pakaian yang berbeda-beda sebagaimana tradisi warga 

Negara Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


