
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang universal, Islam dalam bahasa Arab mengandung 

makna penyerahan diri secara patuh dan taat kepada Allah SWT1. Manusia dalam 

menjalankan aktivitas kehidupan tentu harus sesuai dengan ajaran Allah swt. 

Karena itu manusia harus berbuat sesuatu yang bisa di pertanggung jawabkan di 

hadapan-Nya, baik di dunia ini maupun, khususnya kelak dalam Pengadilan Ilahi 

di Akhirat2. Dalam Kamus Bahasa Arab, kata “shalat” berasal dari bahasa Arab 

artinya “berdo’a” dan “mendirikan”3. Hasbi ash-Shiddieqy dalam buku pedoman 

shalatnya juga mengatakan bahwa perkataan “shalat” dalam pengertian bahasa 

Arab ialah “do’a memohon kebajikan dan pujian”4.  

Kemudian pengertian Jum’at dari segi bahasa yaitu berasal dari kata jama’a 

yang berarti mengumpulkan. Oleh sebab itu, hari Jum’at berarti hari berkumpul 

bagi umat Islam di masjid. Abdullah bin Abbas sahabat nabi Muhammad saw, 

mengatakan bahwa dinamakan al-Jum’ah karena pada hari itu berkumpul seluruh 

kebaikan. Hari penciptaan nabi Adam as. atau hari-hari berkumpulnya kembali nabi 

Adam as. dan Siti Hawa di bumi5. 

                                                           
1 H Ahmad Sukardja,  Ensiklopedia Tematis Dunia Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Van 

Hoeve, 2002), hlm. Pendahuluan 1. 
2 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban , (Jakarta: Yayasan Wakaf 

Paramadina, 1992), hlm. 1. 
3 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1973), hlm. 220 
4 Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Shalat, Cet. Ke-2, (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 64. 
5  Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cet. 

I), hlm. 1579. 



 

 

Khutbah Jum’at sebagai salah satu media yang strategis dalam rangka 

memberikan masukan yang positif kepada umat Islam, karena bersifat rutin dan 

dihadiri oleh kaum muslimin secara berjamaah. Khutbah Jum’at memiliki 

kedudukan penting dalam Islam, karena merupakan penopang utama dalam 

penyebaran dak’wah Islam di seluruh penjuru dunia. 

Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama ialah memahami suatu yang berbunyi:  

ِة ِمْن ي اْوِم اْْلُُمعاِة فااْسعاْوا ِإَلا ذِْكِر اَّللَِّ واذاُروا الْ  ا الَِّذينا آاماُنوا ِإذاا نُوِديا لِلصََّلا ب اْيعا ذاِلُكْم َيا أاي ُّها

ُتْم ت اْعلاُمونا  ٌر لاُكْم ِإْن ُكن ْ ي ْ  خا

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka 

bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”6 

“Maka bersegeralah kepada mengingat Allah” yang diartikan untuk melaksanakan 

shalat Jumat dan pada ayat tersebut juga dimaknai sebagai anjuran untuk 

berkhutbah, kemudian jumhur juga mengatakan bahwa Nabi SAW dalam 

melaksanakan shalat Jum’at selalu berkhutbah. 

Sedangkan menurut ulama Zhahiriyah (madzhab Zhahiri), hukum 

menyelenggarakan khutbah Jum’at itu sunnat. Menurut Zhahiri tidak ada ayat al-

Qur’an dan Hadits Nabi SAW yang secara jelas yang menyatakan kewajiban untuk 

berkhutbah pada shalat Jum’at.  

                                                           
6 Al-Jumah ayat  9, Mushaf Al-Burhan, (Bandung , Media Fitrah Rabbani, 2011). 



 

 

Mengenai alasan kata  َفَاْسعَْوا إلَى ِذْكِر اّلل yang dijadikan oleh jumhur ulama 

sebagai hujjah untuk wajibnya khutbah tidaklah benar, menurut Zhahiri anjuran 

mengingat Allah pada ayat tersebut dipahami sebagagai berzikir seperti tahlil, 

tahmid, membaca al-Quran, tasyahud, dan bukanlah diartikan sebagai khutbah7.  

Khutbah Jum’at merupakan salah satu rangkaian ibadah yang terdapat pada 

pelaksanaan shalat Jum’at, karena khutbah menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dari rangkaian ibadah Jum’at. Pelaksanaan khutbah tersebut pada sebelum 

melaksanakan shalat Jum’at. Khutbah Jum’at juga sebagai salah satu media yang 

strategis untuk dalam rangka memberikan masukan yang positif kepada umat Islam, 

karena bersifat rutin dan dihadiri oleh kaum muslimin secara berjamaah. Khutbah 

Jum’at memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena merupakan penopang 

utama dalam penyebaran dak’wah Islam di seluruh dunia. Khutbah juga merupakan 

salah satu sarana penting guna menyampaikan pesan dan nasehat kepada orang lain 

atau suatu kaum. Hal ini sebagaimana kaidah yang ada dalam Islam: “menyeru 

kepada kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran”. Secara lebih 

khusus Khutbah Jum’at merupakan syiar besar Islam yang menjadi nilai istimewa. 

Tidak diragukan lagi bahwa khutbah dalam syiar agama kita mempunyai 

kedudukan yang tinggi. 

Demikian karena khutbah mempunyai peran yang besar dalam rangka 

menasehati umat dan mewujudkan tugas dakwah Islam. Disyariatkan bagi kaum 

laki-laki muslimin untuk berkumpul di dalam hari itu sebagai peringatan bagi 

                                                           
7 Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm Al-Mutawafa 456 H. Al-Muhalla 

Juz 5,  Al-Idarah At-tibaah Almuniriyah, hlm. 57. 



 

 

mereka akan besarnya nikmat Allah kepada mereka dan disyariatkan khutbah untuk 

memperingatkan mereka dengan adanya nikmat tersebut, juga menganjurkan 

kepada semua kaum laki-laki muslim agar selalu mensyukuri kenikmatannya. 

Adapun tujuan khutbah adalah : 

a. Menyeru kepada kebaikan 

b. Mengajak kepada yang ma’ruf 

c. Melarang kepada yang mungkar 

Sebagaimana yang dijelaskan: 

ِر واأُولاِئكا  ْعُروِف واي ان ْهاْونا عاِن اْلُمْنكا َياُْمُرونا ِِبْلما ُُونا هُ واْلتاُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة ياْدُعونا ِإَلا اْلْاْْيِ وا ِل ْْ ُم اْلُم  

Artinya: “Hendaknya diantara kamu semua sebagai umat yang mengajak kepada 

kebaikan, memerintah kepada yang ma’ruf dan melarang kepada yang mungkar, 

dan mereka itulah termasuk orang-orang beruntung”8. 

اِدْْلُْم ِِبلَِِّت ِهيا أاْحساُن ِإنَّ رابَّكا   ْوِعظاِة اْلْاساناِة واجا ِة وااْلما ِبيِل رابِ كا ِِبْلِْْكما وا أاْعلاُم ِِاْن هُ ادُْع ِإَلا سا

ِبيِلِه واُهوا أاْعلاُم ِِبْلُمْهتاِدينا   ضالَّ عاْن سا

Artinya:“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan nasehat yang 

baik, dan debatlah  mereka bila itu lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lebih 

mengetahui pada orang-orang yang menyimpang dari jalan-Nya, dan Dia lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk.9 

                                                           
8 Ali-Imran, ayat 104, Mushaf Al-Burhan, (Bandung, Media Fitrah Rabbani, 2011). 
9 An-Nahl, ayat 125, Mushaf Al-Burhan, (Bandung, Media Fitrah Rabbani, 2011). 



 

 

Khutbah Jum’at mempunyai dua sisi yang tak terpisahkan. Pertama, sebagai 

bagian dari ibadah shalat Jum’at yang melekat. Kedua, Khutbah Jum’at menjadi 

media untuk menyampaikan dan  memberi pelajaran kepada para jamaah atau umat 

manusia secara umum. Bisa juga dikatakan, selain ritual  ibadah  kaum  laki-laki 

muslim, Khutbah Jum’at juga merupakan salah satu media dakwah yang 

mempunyai kaitan langsung dengan pembinaan umat. Khutbah Jum’at mempunyai 

posisi yang sangat strategis, dalam  hal pelaksanaannya, khutbah Jum’at tak 

terpisahkan dengan shalat Jum’at yang dilaksanakan rutin seminggu sekali.  

Pada posisi ini, khutbah Jum’at bisa menjadi media yang terprogram dengan 

muatan yang berkesinambungan dari minggu ke minggu. Isi khutbah pun dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan jamaah atau masyarakat setempat. Melalui Khutbah 

Jum’at ini pembinaan umat bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Dilihat dari 

sasaran dakwah, Khutbah Jum’at selalu mempunyai sasaran dakwah (audience) 

karena ada kewajiban melaksanakan shalat Jum’at bagi setiap orang beriman. Allah 

menyeru kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan segala aktivitas (tak 

hanya jual beli saja) dan bersegera dengan tekad dan langkah yang kuat untuk pergi 

ke masjid guna mendengarkan khutbah para ustadz atapun para ulama yang 

memiliki ilmu dan melaksanakan shalat Jum’at10. 

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa khutbah merupakan syarat shalat Jum’at 

(tidak sah shalat jum’at kalau tidak ada khutbah). Sedangkan fuqaha lainnya seperti 

Zhahiriyah berpendapat bahwa khutbah tidaklah wajib11. Fuqaha Malikiyah 

                                                           
10 Moh. Rifa’I, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 185. 
11 Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm Al-Mutawafa 456 H. Al-Muhalla 

Juz 5,  Al-Idarah At-tibaah Almuniriyah, hlm. 57. 



 

 

berpendapat bahwa khutbah merupakan fardhu, terkecuali sikap yang dipegangi 

Ibnu Majasyun. Perbedaan pendirian di kalangan mereka terjadi lantaran adanya 

perbedaan mereka dalam hal adanya berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan 

shalat Jum’at, yaitu apakah merupakan salah satu syarat atau bukan. Kelompok 

fuqaha yang berpendapat bahwa khutbah merupakan hal yang khusus ketika hendak 

shalat, dan dimungkinkan khutbah itu sebagai pengganti dua raka’at yang hilang 

(sebab, shalat Jum’at hanya dua raka’at, sedang zuhur empat raka’at). Mereka 

berkesimpulan bahwa khutbah merupakan syarat shalat, bahkan merupakan syarat 

sahnya shalat Jum’at. Sedangkan kelompok fuqaha yang berpendirian bahwa yang 

dimaksud dengan khutbah adalah di dalam rangka menasehati, sebagaimana di 

dalam khutbah-khutbah selain Jum’at, mereka menyimpulkan bahwa khutbah 

bukan merupakan pilar shalat Jum’at12. 

Perselisihannya terdapat pada hukum khutbah tersebut, apakah hukumnya 

wajib atau tidak, karena Khutbah Jum’at tersebut sudah ditetapkan, tidak seperti 

khutbah-khutbah lainnya. Sementara itu kalau kita menelusuri tentang hukum 

melakukan Khutbah Jum’at tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa Khutbah 

Jum’at adalah wajib. Mereka berpegang kepada hadits-hadits shahih yang 

menyatakan bahwa setiap kali Nabi SAW mengerjakan shalat Jum’at, maka selalu 

disertai dengan khutbah. 

Dari paparan di atas penulis melihat adanya khilafiah terkait hukum khutbah 

Jum’at, untuk itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul 

                                                           
12 Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, (Surabaya, 

Bina Iman), hlm. 332. 
 



 

 

penelitian: “Hukum Khutbah Jum’at (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan 

Madzhab Zhahiri)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menggunakan rumusan 

masalah deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memadu peneliti untuk 

mengeksplorasi dan atau  memotret sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, 

luas dan mendalam.  

1. Bagaimana pendapat Jumhur Ulama dan Madzhab Dzahiri tentang 

kedudukan hukum Khutbah Jum’at? 

2. Bagaimana alasan atau dalil yang di gunakan oleh Jumhur Ulama dan 

Madzhab Dzahiri? 

3. Bagaimana metode istinbat hukum Khutbah Jum’at menurut Jumhur Ulama 

dan Madzhab Dzahiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pendapat Jumhur Ulama dan Madzhab Dzahiri tentang 

kedudukan hukum Khutbah Jum’at? 

2. Untuk menelusuri alasan atau dalil yang di gunakan oleh Jumhur Ulama dan 

Madzhab Dzahiri? 

3. Untuk menganalisa metode istinbat hukum Khutbah Jum’at menurut 

Jumhur Ulama dan Madzhab Dzahiri? 

 



 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, agar terwujudnya kesimpulan hukum yang berkaitan dengan 

khutbah Jum’at. 

2. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam 

keilmuan     tentang hukum Islam, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada semua pembaca. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Di antara hikmah disyari’atkannya shalat Jum’at adalah menampakkan 

syi’ar persatuan dan kesatuan. Adapun bentuk dari shalat Jum’at adalah shalat dua 

rakaat dilakukan secara berjama’ah pada waktu dzuhur setelah khutbah Jum’at. 

menurut ulama Zhahiriyah (madzhab Zhahiri), hukum menyelenggarakan khutbah 

Jum’at itu bukanlah wajib, melainkan sunnat. Menurut Zhahiri tidak ada al-Qur’an 

dan Sunnah Nabi SAW secara jelas yang menyatakan kewajiban untuk berkhutbah 

pada shalat Jum’at. ulama hampir sepakat bahwa fiqh dapat dikembalikan pada 

empat sumber pokok, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Keempat sumber 

pokok tersebut adalah al-Qur’an. 

Adapun fuqaha yang melarang melakukan shalat dua rakaat tahiyatul masjid 

ketika berlangsungnya khutbah adalah mereka berhujah pada fatwa sahabat dan 

perintah diam ketika imam sedang berkhutbah. Fatwa Sahabi memang bisa 

digunakan sebagai hujah jika tidak diperoleh dalil dari al-Qur’an, as-sunnah dan 

ijma’. Namun demikian, tidak semua ulama sependapat tentang kapan dan 

bagaimana fatwa Sahabi bisa digunakan dan fatwa Sahabi siapa saja yang boleh 



 

 

diambil. Sehingga penulis lebih cenderung terhadap pendapat yang berpendapat 

bahwa melakukan shalat tahiyatul masjid itu sunnah karena sesuai dengan perintah 

Rasulullah saw. 

Seandainya Rasul SAW tidak mementingkannya, niscaya beliau tidak 

memerintahkan lelaki itu untuk shalat ketika beliau sedang khutbah. Adapun orang 

yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka menurut pendapat sebagian besar 

ulama, ia sudah tidak dianggap mendapatkan jumat. Maka ia harus bersembahyang 

zhuhur empat rakaat dengan niat sholat jumat. Berkata Ibnu Masud:“Barang siapa 

mendapatkan satu rakaat, maka hendaklah meneruskan seraka’at lagi, tetapi orang 

yang tidak mendapatkan kedua rakaatnya hendaklah ia sholat empat rakaat”( 

Riwayat Thabrani dengan sanad yang hasan). Dan berkata pula ibnu Umar jika anda 

mendapatkan satu rakaat (riwayat Baihaqi). Oleh sebab itu hendaklah ia 

bersembahyang dua rakaat saja setelah imam memberi salam, dan sempurna lah 

jum’at nya13. 

Hadits Nabi : 

 

اِبرِْبِن َساْراةا راِضىا هللاُ عاْنُه اانَّ النَِّب ص.م كاانا َياُْطُب قاائًِما ُُثَّ َياِْلُس ُُثَّ ي اُقْوُم ف اياخْ  ُب قاائًِما  طُ عاْن جا

اِلًساف اقاْد كاذَّبا فاماْن ن اباأاكا ِإنَُّه كا    انا َياُْطُب جا

“Dari Jabir R.A, bahwasanya Nabi SAW biasanya berkhutbah dalam keadaan 

berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri, lalu beliau berdiri dalam 

keadaan berdiri. Maka siapa-siapa yang memberitahukan engkau bahwa beliau 

                                                           
13 Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, (Surabaya, 

Bina Iman), hlm. 334. 



 

 

pernah berkhutbah dalam keadaan duduk, maka sungguh dia sudah berdusta.” 

(H.R. Muslim) 

“Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah Jum’at itu adalah wajib. 

Mereka berpegang kepada hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa setiap kali 

Nabi SAW mengerjakan shalat Jum’at maka selalu disertai dengan khutbah. 

Merekapun mengambil alasan kepada sabda Nabi SAW: 

 صالُّوا كاماا راأايْ ُتُموِن ُأصالِ ي

 “Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat” (HR.Bukhari )14. 

Dan firman Allah ‘azza wajalla:  

                                     

             

 “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat 

Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual 

beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”Al-Jum’ah 9. 

Dari ayat di atas, kalimat “Maka bersegeralah kamu kepada mengingat 

Allah” ini perintah untuk melaksanakan untuk berzikir wajib, karena bahwasanya 

tidak wajib mengerjakannya kecuali wajib dan para ulama menafsirkannya 

(dzikrillah) dengan khutbah karena merupakan karena masuk kedalam jum’at”. 

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk pergi berzikir, hingga demikian zikir 

itu hukumnya wajib. Sekiranya pergi itu tidak wajib maka zikir tidak juga wajib. 

                                                           
14 Ad-Darimi no.1225 dari Malik bin Al Huwairits radliallahu ’anhu, no. 6705. 



 

 

Dan maksud zikir disini sebagaimana yang mereka tafsirkan adalah khutbah, karena 

didalam khutbah tersebut terdapat zikir. Sementara itu dari kalangan ulama 

Zhahiriyah berpendepat bahwa hukum menyelenggarakan khutbah Jum’at itu 

bukanlah wajib, melainkan sunnat. alasan Ulama Zhahiriyah ialah bahwa tidak 

adanya dalil atau hujjah yang menyerukan untuk melaksanakan khutbah, hanya 

yang ada dalil seputar pelaksanaan khutbah Jum’at, bukan yang mewajibkan 

khutbah Jum’at. Selanjutnya mengenai firman Allah (”apabila telah diserukan 

shalat di hari Jum’at maka bersegeralah kepada mengingat Allah”. Ibnu Hazm 

menafsirkannya dengan firman Allah “dan apabila telah selesai melaksanakan 

shalat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah dari karunia Allah dan 

berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya”), maka menurut Ibnu Hazm dapat 

diyakini bahwasanya zikir yang diperintahkan adalah mengerjakan shalat dan 

berzikir pada Allah dalam shalat itu dengan takbir, tasbih, tahmid, membaca Al-

Qur’an, tasyahud, bukan selain itu (khutbah). 

Shalat Jum’at didahului oleh dua khutbah. Tugas pokok khatib dalam 

khutbahnya adalah menjelaskan kepada kaum muslimin tentang pokok-pokok 

iman. Dengan ayat-ayat Allah khatib menjelaskan kepada kaum muslimin agar 

mengingat dan mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan mencintai hambanya. 

Dari petuah-petuah khatib tersebut diharapkan mampu menebalkan keyakinan 

tauhid para jama’ah yang mendengarkannya, sehingga mereka semakin mencintai 

Allah dan demikian pula Allah mencintai mereka. 

Sebaiknya lama khutbah sedang-sedang saja, khutbah terlalu panjang akan 

berakibat membosankan dan kosong dari apa yang hendak disimpulkan. Sebaiknya 



 

 

khutbah yang terlalu singkat bisa jadi tidak mampu mengungkapkan apa yang akan 

diutarakan. Setiap orang yang sadar tentu mengetahui dan megakui bahwa tujuan 

utama khutbah adalah memberi nasehat dan bukan bacaan Alhamdulillah atau 

Shalawat Nabi. Memang adalah suatu hal yang lazim bagi bangsa Arab, bila hendak 

mengucapkan pidato, selalu dimulai dengan pujian kepada Allah dan Rasul-Nya, 

dan hal ini memang baik dan terpuji, tapi ini bukanlah sebagai tujuan, karena 

sebenarnya yang dituju adalah uraian sesudahnya. Selain itu bahan atau topik untuk 

berkhutbah bagi seorang khatib hendaklah dipilih yang bisa untuk membangun 

keimanan bagi jama’ah yang mendengarnya, sehingga mereka terasa dibimbing 

kepada agama Allah, bukan menimbulkan sakit hati terhadap yang lain. 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam prosedur penelitian ini pada garis besarnya akan diuraikan tahapan-

tahapan penelitian yang meliputi: objek penelitian, metode penelitian, sumber data, 

data kualitatif. 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang. 

Objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan15. Penelitian ini berawal dari pemikiran 

khutbah jum’at menurut Jumhur Ulama dan Madzab Dzahiri mempunyai 

pemikiran hukum-hukum yang berbeda sehingga menarik untuk diteliti oleh 

penulis. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul yaitu, “Hukum 

                                                           
15  Sugiono, Metode Penelitian Bisnis,(Bandung: Alfabeta,2005), hlm. 35. 



 

 

Khutbah Jum’at (Studi Komparatif Menurut Jumhur Ulama dan Madzhab 

Zhahiri)”. Serta penulis akan mengumpulkan data-data mengenai Hukum 

Khutbah Jum’at Menurut Jumhur Ulama dan Madzhab Zhahiri. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library reasearch), yaitu penelitian yang sumber datanya 

diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang memiliki 

relevansi dengan masalah yang diteliti, yaitu Hukum Khutbah jum’at 

menurut Jumhur Ulama dan Madzhab Dzahiri yang kemudian dipelajari. 

3. Jenis Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data yang bersifat 

kualitatif yaitu berpandangan bahwa, realitas dipandang suatu holistik, 

kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola fikir induktif, sehingga 

permasalahan belum jelas. Jenis data dalam penelitian ini adalah: 

a.  Pendapat Jumhur Ulama dan Madzhab Dzahiri tentang Hukum 

Khutbah  

      Jum’at. 

b. Dalil tentang hukum Khutbah Jum’at. 

c. Metode istinbath hukum tentang hukum Khutbah Jum’at. 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber primer yaitu pemikiran fuqaha yang diekspresikan dalam 

bentuk tulisan maupun lisan.  Sumber primer dalam penelitian ini adalah 



 

 

kitab al-Muhalla karangan Ibnu Hazm dan kitab-kitab dari ulama Madzhab 

Hanafiyah (al-Mabsuth), Syafi’iyah (I’natut Thalibin),Malikiyah (Al-

Fawakihud Dawani), dan Hanabilah (al-Mughny) . 

b. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku, laporan, 

majalah, laporan penelitian yang sudah ada, dan lain-lain yang terkait 

dengan penelitian ini.  

5. Ternik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara mencari, mengumpulkan, membandingkan, dan 

mempelajari data atau informasi dari sumber tertulis baik dari sumber 

primer atau sekunder yang berhubungan dengan masalah yang sedang di 

teliti.  

6. Metode Analisis Data   

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-

komparatif, yakni penelitian yang mendeskripsikan pandangan Jumhur 

Ulama dan Madzhab Zhahiri yang menyangkut Hukum Khutbah Jum’at 

atau perbandingan atas pandangan kedua tokoh tersebut dengan berdasarkan 

pada aturan-aturan atau rumusan-rumusan istinbat hukum yang telah 

dirumuskan dan lazim digunakan para ulama dalam penggalian hukum 

islam. Dengan demikian, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis 



 

 

dengan menggunakan metode komparasi untuk membandingkan pandangan  

Jumhur Ulama dan Madzhab Zhahiri yang menyangkut Hukum Khutbah 

Jum’at 

 

 

 

 


