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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi umat islam. Bahkan, untuk 

mewajibkan shalat, Allah SWT langsung memerintahkan Nabi Muhammad SAW 

untuk pergi ke langit melalui perjalanan Isra Mikraj. Allah menyebut kata shalat 

dalam Al-Quran sendiri sebanyak 100 kali, sedangkan menurut penelusuran dalam 

kitab hadis yang 9 (Kutbuh Tis’ah) sebanyak 11.910 kali kata shalat disebut. 

Menurut bahasa, shalat berarti doa (Abdul Aziz dan Abdul Wahhab 2010). Yang 

berarti shalat berarti mengagungkan. Akar kata dari shalat yaitu Shalli-yushallu-

salatan yang berasal dari bahasa Arab yang berarti mendirikan shalat atau berdoa. 

Kata jamak dari shalat adalah Shalawat yang berarti menghadapkan segenap 

pikiran untuk bersujud, bersyukur dan memohon bantuan (Khairunnas Rajab 

2011). Sedangkan menurut istilahshalat berarti ibadah yang terdiri dari ucapan dan 

perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam 

(Habsyiah 2013). Dalam melakukan shalat berarti beribadah kepada Allah 

menurut syarat syarat yang telah di tetapkan. 

Kata Jamaah berasal dari kata “Al-Ijtima” yang artinya berkumpul 

(Abdurraziq 2007). Shalat yang dikerjakan bersama-sama setidaknya paling 

sedikit dua orang yang mana salah satu bertindak sebagai iman dan yang satunya 

lagi sebagai makmum baru dapat dikatakan sebagai shalat berjamaah (Ibnu Rif’ah 

2009). Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapatnya 

ketergantungan dari makmum terhadap imam berdasarkan syarat-syarat tertentu. 

Pendapat ini diperkuat oleh pendapat dari Abdul Mujieb yang menyatakan bahwa 

dalam kamus istilah Fikih shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan secara 

bersama-sama, salah seorang di antaranya bertindak sebagai imam dan Aung lain 

sebagai makmum (Mujieb, dkk 2002). 

Shalat berjamaah memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya berasal 

dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA, 

sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya : “Telah menceritakan 

kepada kita Abdullah bin Yusuf, ia berkata : telah mengabarkan kepada kita Malik 

dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : 
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Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh 

derajat”. Hadis Riwayat Bukhari (Jauzi 2008). Hadis tersebut mejelaskan betapa 

pentingnya bagi umat islam untuk shalat berjamaah dibandingkan dengan shalat 

sendirian. Hal ini berlaku bagi seluruh umat islam tak terkecuali bagi kaum 

Difabel atau penyandang difabel. 

Penyandang difabel merupakan setiap orang ataupun individu yang 

memiliki perbedaan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari layaknya masyarakat pada umumnya. Menurut undang-undang 

Republik Indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, terdiri dari 

kelainan fisik, kelainan mental, maupun kelainan fisik dan mental. Dengan 

keterbatasan tersebut terutama bagi penyandang tunarungu dan tunanetra tentunya 

menghalangi kegiatan mereka dalam mengikuti shalat jamaah. Karena dalam 

shalat jamaah sendiri seorang yang bertugas sebagai imam memberikan aba-aba 

berupa suara kepada makmumnya yang menandakan bahwa imam melakukan 

gerakan. Dan karena kaum difabel ini terutama penderita tunarungu serta 

tunanetra ini tidak dapat mendengar maupun melihat pergerakan imam, tentu 

mereka tidak dapat mengikuti gerakan imam. 

. Sebelumnya sudah pernah ada penelitian tentang pembuatan alat tersebut. 

Seperti di lansir dari kompas.com pada 19 september 2019, yakni seorang 

mahasiswi bernama Aisyah Ardani dari Universitas Sultan Agung berhasil 

menciptakan alat serupa yang dinamakan gelang getar shalat. Alat ini dikenakan 

baik oleh imam maupun makmum. Dan saat imam melakukan gerakan, gelang 

yang di kenakan oleh imam akan mendeteksi gerakan tersebut dan mengirim 

sinyal gerakan tersebut kepada perangkat yang dikenakan oleh makmum. 

Nantinya data yang diterima oleh makmum tadi akan diolah menjadi getar. 

Namun, menurut penulis masih ada kekurangan dari alat tersebut, yaitu 

pergerakan imam tidak dibaca dengan jelas gerakan apa itu, apakah termasuk 

dalam gerakan shalat atau gerakan di luar shalat misal imam tidak sengaja 

menggerakkan tangannya ataupun yang lain. Hal ini tentu membuat makmum 

terkecoh karena gelang yang dipakainya bergetar dan makmum mengira imam 

telah memberikan aba-aba. Oleh karena itu penulis dalam skripsi ini berusaha 
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untuk menciptakan sebuah perangkat yang dapat digunakan sebagai alat bantu 

oleh penderita difabel tersebut sehingga dapat mengikuti shalat berjamaah dengan 

pembacaan yang lebih akurat. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, ditarik beberapa 

rumusan masalah yaitu : 

a. Bagaimana membuat alat punuk membantu para kaum difabel dalam 

menjalankan shalat berjamah. 

b. Bagaimana menguji alat untuk mendeteksi gerakan shalat imam. 

c. Berapa jauh jarak yang mampu diterima perangkat penerima. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

a. Pengguna alat ini dibatasi oleh satu orang imam dan dua orang makmum. 

b. Untuk Pembacaan gerak dari imam menggunakan modul sensor Ultrasonik 

HC-SR04. 

c. Untuk transfer data antara imam dan makmum menggunakan modul 

Bluetooth HC-05. 

d. Menggunakan Arduino sebagai kendali utama. 

e. Untuk kaum difabel di sini lebih fokus dimaksudkan kepada penderita 

tunarungu dan tunanetra. 

 

1.4. Tujuan 

 Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk terciptanya alat 

pendeteksi gerakan shalat imam yang dapat membantu para kaum difabel dalam 

menjalankan ibadah shalat berjamaah layaknya orang lain. 
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1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dikembangkannya alat bantu 

shalat terutama bagi para kaum difabel khususnya untuk digunakan dalam 

beribadah. Mengingat saat ini jarang sekali pengembangan peranti yang 

digunakan dalam beribadah, terutama bagi penderita difabel. Selain itu pula 

mengangkat rasa kemanusiaan kita terhadap sesama, yang mana saat ini kaum 

difabel merasa tersisihkan dalam kehidupan masyarakat. 

 

 


