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Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY  

BAB 

4      FIQIH 

 

 

STANDAR KOMPETENSI 5:   

Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci). 

 

KOMPETENSI DASAR: 

5.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum. 

5.2. Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib. 

5.3. Menjelaskan perbedaan hadas dan najis. 

 

STANDAR KOMPETENSI 6:   

Memahami tatacara shalat. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

6.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat wajib. 

6.2. Mempraktikkan shalat wajib. 

. 

STANDAR KOMPETENSI 7:   

Memahami tatacara shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). 

 

KOMPETENSI DASAR: 

7.1. Menjelaskan pegertian shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). 

7.2. Mempraktikkan shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). 
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A. Pengantar 

Sebelum kalian mengkaji materi pokok dalam bab ini, terlebih dahulu perlu 
dikemukakan di sini pemahaman singkat tentang pengertian (konsep) fiqih dan 
syariah Islam, yang keduanya biasa disebut hukum Islam. Dalam kehidupan 
keberagamaan sehari-hari permasalahan fiqih dan syariah Islam (sering disebut 
syariah saja) merupakan permasalahan pokok yang selalu mewarnai kehidupan 
umat Islam. Dibandingkan dengan masalah aqidah dan akhlak, fiqih dan syariah 
terasa lebih dibutuhkan dan yang dapat diamati dalam kegiatan keberagamaan 
seorang Muslim. Jika aqidah (keimanan) merupakan fondasi utama dalam Islam, 
maka syariah merupakan bangunan utama dalam Islam yang akan berdiri kokoh di 
atas fondasi aqidah. Adapun akhlak merupakan bentuk kebaikan atau keindahan 
yang menghiasi aqidah dan syariah dalam Islam.  

Fiqih dan syariah selalu menyertai seorang Muslim mulai bangun tidur hingga 
tidur lagi dan selalu menyertai semua kegiatan seorang Muslim. Apa yang harus 
dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan, yang menjadi penuntun atau pedoman 
bagi seorang Muslim adalah fiqih dan syariah, begitu juga mengenai makanan atau 
minuman apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, syariahlah yang memberikan 
petunjuknya. Jadi, syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 
Islam, terutama di dalam mengarahkan apa dan bagaimana seorang Muslim 
bertindak dan melakukan kegiatan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Secara sederhana syariah Islam bisa dipahami sebagai sistem (serangkaian) 
aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasul-Nya yang mengatur kegiatan 
manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya dan berhubungan dengan 
sesamanya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa syariah Islam berisi 
serangkaian aturan atau hukum yang berasal dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw. 
Jadi, sumber utama syariah Islam adalah al-Quran dan Sunnah/Hadits Nabi 
Muhammad Saw. Dari kedua sumber utama ini para ulama kemudian 
menjabarkannya dengan lebih detail menjadi fiqih Islam sehingga hukum Islam 
bisa kita pahami aturan-aturannya dengan mudah. Jadi, dalam konsep yang praktis 
syariah dikembangkan menjadi fiqih sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan 
dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi fiqih merupakan penjabaran yang lebih rinci 
tentang syariah untuk memudahkan dalam mengamalkan syariah.  

Adapun ruang lingkup yang dikaji syariah maupun fiqih (hukum Islam) 
meliputi hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablun minallah) yang biasa disebut 
dengan ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas) yang 
disebut dengan muamalah. Fiqih yang membahas masalah ibadah biasa disebut 
dengan fiqih ibadah dan fiqih yang membahas masalah muamalah disebut dengan 
fiqih muamalah. Ruang lingkup ibadah meliputi shalat, zakat, puasa, dan haji, 
serta permasalahan yang terkait dengan keempat macam ibadah ini, seperti 
thaharah (bersuci) dan lain sebagainya. Sedang ruang lingkup muamalah meliputi 
semua aktivitas manusia (umat Islam) dalam berbagai bidang selain dalam bidang 
ibadah seperti tersebut, seperti bidang perkawinan, warisan, perekonomian, politik, 
dan lain sebagainya. 

Pada bagian awal pembahasan tentang fiqih ibadah kalian akan mempelajari 
uraian tentang masalah thaharah atau bersuci yang kemudian dilanjutkan bagian-
bagian pokok dalam permasalahan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. 
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Setelah mempelajari masalah ibadah tersebut kalian juga akan mempelajari 
masalah muamalah.  
 
 

Kegiatan Pembelajaran  

Di antara bentuk kegiatan pembelajaran (pengalaman belajar) yang bisa dilakukan 
misalnya adalah Siswa membaca dan menelaah berbagai literatur untuk 
menemukan konsep yang benar dan jelas tentang thaharah. Bisa juga siswa 
melakukan diskusi sesama teman setelah di rumah menelaah topik ini. Siswa perlu 
mempraktikkan berbagai macam bentuk thaharah di bawah bimbingan guru. 
Kegiatan yang sama bisa juga diterapkan untuk mencapai kompetensi tentang 
shalat wajib dan shalat berjama’ah. 

 
B. Thaharah  (Bersuci) 

 

Perlu diperhatikan: 

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan masalah iman kepada Allah. Di antara 
cara penting untuk mengimani Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifat-Nya 
yang Maha Sempurna. Salah satu sifat Allah yang Maha Sempurna itu adalah 
Maha Suci. Allah adalah Dzat yang Maha Suci dan mencintai kesucian dan 
kebersihan. Agar seseorang mendapatkan cinta dari Allah, maka dia harus suci 
dan bersih baik lahir maupun batin. Kesucian secara lahir bisa ditempuh dengan 
memperhatikan aturan-aturan syariah seperti dalam masalah thaharah yang 
akan diuraikan nanti. Sedang untuk kesucian batin perlu dibiasakan sifat-sifat 
terpuji seperti tawadlu’, qana’ah, iffah, sabar, dan tawakkal, serta dibuang jauh-
jauh sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Thaharah 
memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, karena merupakan 
syarat pokok untuk dilakukannya kewajiban yang sangat penting seperti shalat. 
Permasalahan thaharah ini juga hanya didapatkan dalam aturan syariat Islam 
dan tidak ditemukan dalam aturan agama lain. 

 
 

Untuk memahami masalah thaharah dan dapat mempraktikkannya dalam 
kehidupan sehari-hari, di bawah ini akan diuraikan permasalahan penting yang 
terkait dengan masalah thaharah ini, seperti pengertiannya, dasar-dasarnya, 
macam-macamnya, dan cara melakukannya. Untuk melengkapi uraiannya, 
dikemukakan juga dalil-dalil naqli baik dari ayat-ayat al-Quran maupun hadits Nabi 
Saw. 
 
 

1. Pengertian thaharah dan dasar hukumnya 
 

Kata thaharah berasal dari kata bahasa Arab at-thaharah yang berarti suci dan 
bersih. Jadi, masalah thaharah terkait dengan masalah kesucian dan kebersihan. 
At-thaharah  juga bisa berarti bersuci (dari kotoran). Dalam pemahaman syariah 
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(hukum) Islam, thaharah berarti bersuci dari hadas dan najis. Thaharah memiliki 
kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Thaharah merupakan persyaratan 
untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt., seperti shalat, thawaf, dan 
membaca al-Quran. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang 
yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian, seperti firman-Nya dalam surat al-
Baqarah (2) ayat 222: 

 

 )٢٢٢: البقرة(َن  َوحيُِب اْلُمَتَطهرِيْ حيُِب التـواِبْنيَ  ِإن اهللاَ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang yang bertaubat dan 
mencintai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. al-Baqarah (2): 222). 
 

Kebersihan juga merupakan bagian yang penting dalam kesempurnaan iman 
seseorang Muslim. Dalam salah satu hadits, Nabi Saw. bersabda: 

 

  ).رواه أمحد(الَنــظَاَفُة ِمَن ْاِإليْـمَاِن  

Artinya: “Kebersihan adalah sebagian dari iman.” (HR. Ahmad). 
 
 

2. Macam-macam thaharah 
 

Secara umum thaharah (bersuci) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. Bersuci dari hadas, yaitu mensucikan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun 

hadas besar dengan melakukan wudlu, mandi, atau tayammum. 
b. Bersuci dari najis, yaitu mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari najis 

dengan air yang suci dan mensucikan, atau dengan benda-benda suci yang 
keras, seperti batu, kayu, tisu, dan lain-lainnya. 

 
 

3. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya 
 
Hadas ada dua macam, yaitu: 
a. Hadas kecil, yaitu hadas yang dapat disucikan dengan melakukan wudlu atau 

tayammum, seperti bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang 
bukan muhrim (kerabat dekat), mengeluarkan sesuatu dari lubang qubul (“pintu 
depan”) maupun lubang dubur (“pintu belakang”) 

b. Hadas besar, yaitu hadas yang bisa disucikan dengan mandi wajib atau 
tayammum, seperti haidl, nifas, atau melahirkan bagi perempuan, serta junub 
atau janabat bagi laki-laki maupun perempuan. 

 
 

4. Macam-macam najis dan cara mensucikannya 
 
Najis ada tiga macam, yaitu: 
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a. Najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Yang termasuk najis ini adalah air 
kencing anak laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan dan 
minum selain air susu ibu. Dengan demikian air kencing anak perempuan yang 
belum berumur dua tahun tidak termasuk najis ini meskipun belum makan dan 
minum selain air susu ibu. Cara mensucikan najis ini cukup dengan 
memercikkan air pada benda yang kena najis ini. 

b. Najis mughallazhah, yaitu najis yang berat. Yang termasuk ke dalam najis ini 
adalah air liur anjing atau babi dan bekas jilatannya. Cara mensucikannya 
adalah dengan membasuh bekas jilatan tersebut dengan air yang suci sebanyak 
tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. 

 

MUTIARA KISAH 
 

Dikisahkan, suatu hari seseorang menemui Nasruddin. Lalu orang itu berkata: 
“Tuan Nasruddin! Bila ada seekor anjing mengencingi sebuah tempok, bagaimana 
cara menyucikan tembok itu?” Jawab Nasruddin: “Runtuhkan tembok itu dan 
bangunlah tujuh kali!” Tanya orang itu lagi: “Tetapi, tembok itu yang berada di 
belakang tuan itu?” Jawab Nasruddin dengan tenangnya: “Bila tembok ini, cukup 
dengan air sedikit saja!” 

 
 
c. Najis mutawasithah, yaitu najis pertengahan antara najis yang ringan dan yang 

berat. Yang termasuk dalam najis ini adalah semua najis selain dari najis 
mukhaffafah dan najis mughallazhah. 
Yang termasuk dalam najis ini adalah: 
1) Bangkai binatang selain dari binatang laut (ikan) dan binatang darat yang 

tidak berdarah seperti belalang. 
2) Darah baik merah maupun putih selain hati dan limpa. 
3) Air kencing selain yang tidak termasuk najis mukhaffafah. 
4) Air madzi, yaitu cairan berwarna putih yang keluar dari kemaluan baik laki-

laki maupun perempuan yang tidak disertai tekanan syahwat yang sangat 
kuat, misalnya karena berciuman, berangan-angan tentang masalah seksual, 
dan yang sejenisnya. 

5) Semua yang keluar dari lubang qubul dan dubur, kecuali air mani (cairan 
putih yang keluar karena tekanan syahwat yang sangat kuat).  

6) Khamer atau minuman keras yang memabukkan. 
7) Muntah. 
8) Darah haidl, nifas, dan istihazhah (darah penyakit). 
9) Bagian binatang yang diambil dari tubuhnya sewaktu masih hidup. 
 
Najis mutawasithah dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) Najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, tetapi tidak tampak zat dan 

warnanya, baunya, atau rasanya, seperti air kecing yang sudah kering. Cara 
mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang kena najis. 

2) Najis ‘ainiyah, yaitu najis yang masih jelas zat dan warnanya, baunya, atau 
rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan zat, warna, bau, dan 
rasanya. 
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5. Perbedaan hadas dan najis 

Dari uraian singkat tentang hadas dan najis seperti di atas, berikut akan 
dijelaskan mengenai perbedaan antara hadas dan najis. Untuk lebih memudahkan 
kalian membedakan antara hadas dan najis, perhatikan poin-poin perbedaan seperti 
berikut: 
a. Dari segi definisi atau pengertiannya, kedua istilah itu jelas berbeda. Hadas 

adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh 
melaksanakan shalat, tawaf, atau yang lainnya. Sedang najis adalah suatu 
keadaan kotor (tidak suci) yang menjadi sebab terhalangnya seseorang 
melaksanakan ibadah kepada Allah. 

b. Dilihat dari contohnya, kedua istilah itu juga berbeda. Contoh hadas misalnya 
keluarnya sesuatu dari dua “pintu” manusia (qubul dan dubur) atau seorang 
laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan yang bukan muhrim. Adapun 
contoh najis adalah air kencing, air liur anjing, bangkai, dan lain sebagainya. 

c. Dilihat dari segi bentuknya keduanya juga berbeda. Bentuk hadas terletak pada 
proses yang dilakukan oleh seseorang, seperti buang air besar atau kecil, 
bersentuhan, berhubungan suami-isteri, dan lainnya. Sedang bentuk najis 
bukan pada proses, tetapi pada benda atau barangnya, seperti air kencing, tinja, 
kotoran binatang, dan sebagainya.  

d. Dilihat dari segi macam-macamnya, hadas dan najis juga berbeda. Macam hadas 
ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sedang macam najis, ada yang 
membaginya menjadi tiga, yaitu najis mukhaffafah, najis mughallazhah, dan 
najis mutawasithah, serta ada juga yang membaginya menjadi najis ‘ainiyah dan 
najis hukmiyah. 

e. Dilihat dari cara membersihkannya, keduanya jelas berbeda. Hadas dapat 
dibersihkan dengan wudlu dan tayammum (untuk hadas kecil) atau dengan 
mandi wajib (untuk hadas besar). Sedang najis dapat dibersihkan dengan 
bersuci, yakni dengan menghilangkan bentuk najisnya misalnya dengan air suci, 
batu, tanah, tissu, atau dengan benda-benda suci lainnya yang sejenis. 

 
Meskipun hadas dan najis berbeda dalam berbagai aspek seperti di atas, 

namun keduanya sama-sama termasuk bagian dari thaharah (bersuci). 
 
 

6. Wudlu 

Terkait dengan masalah wudlu ini akan diuraikan pengertian wudlu, syarat-
syarat dan rukunnya, hal-hal yang membatalkannya, serta praktik melakukannya. 

 
a. Pengertian wudlu dan dasar hukumnya 

Kata wudlu berasal dari kata bahasa Arab al-wudlu’ yang berarti bersih. 
Menurut istilah hukum Islam, wudlu berarti membasuh anggota badan tertentu 
dengan air menurut syarat dan rukun tertentu. Seperti disebutkan sebelumnya, 
bahwa wudlu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Wudlu ini diperintahkan 
terkait dengan diperintahkannya shalat bagi umat Islam. Dalam al-Quran surat al-
Maidah (5) ayat 6 Allah berfirman: 
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ــــو أَيـَهــــا الــــِذيْ آيَ  ــــَالِة َفاْغِســــُلوْ  آَن َءاَمُن ــــِدَيُكْم ِإَىل ِإَذا ُقْمــــُتْم ِإَىل الص ا ُوُجــــوَهُكْم َوأَْي
  )٦: املائدة(ِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ ا ِبُرُءوْ َمَراِفِق َواْمَسُحوْ الْ 

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat, 
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS. al-Maidah (5): 6). 

 
Terkait dengan hukum wajib wudlu ini, Nabi Saw. bersabda: 

 

ــِه َوَســلمَ  ــاَل َرُســْوُل اِهللا َصــل اهللاُ َعَلْي ــُل اهللاُ َصــَالةَ : َق َأَحــدُِكْم ِإَذا َأْحــَدَث  َال يـَْقَب
 ).خاري و مسلمرواه الب( يـَتَـَوضَأ  َحىتّٰ 

 
Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: “Allah tidak menerima shalat salah satu di 
antara kamu apabila berhadas sampai berwudlu”.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

 
Dari hadits di atas jelaslah bahwa wudlu merupakan prasarat utama bagi 

sahnya shalat. Dengan demikian jika seseorang melaksanakan shalat dalam 
keadaan tidak berwudlu, berarti shalatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh 
Allah Swt. 

 
 

b. Syarat wudlu 

Untuk sempurnanya wudlu diperlukan syarat-syarat seperti berikut: 
1) Islam 
2) Mumayyiz (pinter), artinya bisa membedakan yang baik dan buruk 
3) Tidak berhadas besar 
4) Menggunakan air yang suci dan mensucikan 
5) Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. 

 
 

c. Rukun wudlu 

Rukun atau yang harus dilakukan dalam berwudlu adalah sebagai berikut: 
1) Niat, yaitu menyengaja melakukan sesuatu semata-semata ikhlas karena Allah 

berbarengan dengan awal perbuatan wudlu. Allah berfirman dalam al-Quran 
surat al-Bayyinah (98) ayat 5: 

 

يْ ُخمِْلِصْنيَ  ِإال لِيَـْعُبُدوا اهللاَ  آأُِمُروْ  آَومَ  ٥: البينة(َن  َلُه الد.( 
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Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (QS. al-Bayyinah (98): 5). 
 
Niat merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap pekerjaan dan sangat 
menentukan nilai pekerjaan tersebut di hadapan Allah Swt. Nabi bersabda: 
 

َا ْاَألْعَماُل بِالنـياِت  رواه البخاري ومسلم(ِ◌إمن.( 

Artinya: “Sesungguhnya segala perbuatan hendaklah disertai dengan niat.” (HR. 
al-Bukhari dan Muslim). 
 
Niat tidak harus dilafalkan (dibunyikan), karena yang paling pokok niat berada 
dalam hati. Contoh lafal niat wudlu kalau dibunyikan: 
 

 .نـََوْيُت اْلُوُضْوَء ِلَرْفِع ْاَحلَدِث ْاَألْصَغِر فَـْرًضا لِلِه تـََعاىلَ 

Artinya: “Saya berniat wudlu untuk menghilangkan hadas kecil sebagai 
kewajiban karena Allah Ta’ala.” 

  
2) Membasuh muka sampai batas tumbuhnya rambut, yaitu mulai dari tepi dahi 

sebelah atas sampai tepi bawah janggut dan dari centil telinga kanan sampai 
centil telinga kiri. 

3) Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 
4) Mengusap atau menyapu sebagian kepala, yaitu dengan tangan yang dibasahi 

air. 
5) Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. 
6) Tertib, yaitu berurutan dalam melakukan rukun wudlu, tidak boleh dibolak-

balik. 
 

Untuk kesempurnaan wudlu, perlu juga dilengkapi dengan mengerjakan 
sunnah-sunnahnya, yakni: 
1) Membaca basmalah waktu memulai berwudlu. 
2) Membasuh kedua tangan hingga ke pergelangan sebelum berkumur-kumur. 
3) Berkumur-kumur. 
4) Memasukkan air ke lubang hidung. 
5) Membasuh sela-sela tangan dan kaki. 
6) Menyapu seluruh kepala. 
7) Menyapu kedua telinga luar dan dalam. 
8) Mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. 
9) Membasuh tiap-tiap anggota wudlu tiga kali. 

10) Membasuh anggota wudlu secara berurutan tanpa diselingi pekerjaan lain. 
11) Tidak meminta pertolongan orang lain. 
12) Tidak menyeka air bekas wudlu. 
13) Menggosok anggota wudlu agar lebih bersih. 
14) Menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan. 
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15) Tidak berbicara sewaktu berwudlu. 
16) Menggosok gigi. 
17) Membaca dua kalimah syahadat dan menghadap ke arah kiblat ketika 

berwudlu. 
18) Berdoa setelah berwudlu. 

      Adapun doa setelah wudlu sebagaimana dicontohkan Nabi Saw. adalah: 
 

ـًدا َعْبـُدُه َوَرُسـْولُهُ َأْشَهُد أَ  ُحمَم اهللاُ َوْحَدُه َالَشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأن ْن َال ِإَلَه ِإال .
ـــرِْيَن َواْجَعْلـــِينْ ِمـــْن ِعبَـــاِدَك  َتَطه

ُ
ـــَن ْامل ـــم اْجَعْلـــِينْ ِمـــَن التــــواِبْنيَ َواْجَعْلـــِينْ ِم اَللُه

 .الصاِحلِْنيَ 
 
Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan 
Allah yang Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk 
orang-orang yang bertobat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci, dan 
jadikanlah aku ini hamba-hamba-Mu yang shaleh.” 
 
 

d. Yang membatalkan wudlu 

Hal-hal yang dapat membatalkan wudlu adalah sebagai berikut: 
1) Keluarnya sesuatu dari lubang qubul atau dubur baik berupa benda padat, cair, 

maupun berupa angin (kentut). 
Allah Swt. berfirman: 

 )٤٣: النساء(ِئِط آَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغَ آَأْو جَ 

Artinya: “Atau salah seorang di antara kamu kembali dari buang air.” (QS. an-
Nisa’ (4): 43). 
 

2) Hilang akal yang disebabkan mabuk, gila, atau tidur, kecuali tidur dengan posisi 
dubur dapat menutup keluarnya angin dari lubang dubur. 

 

نَـاِن اِْنطَلَـَق اْلوَِكـاُء َفَمـْن نَـاَم فَـْلَيتَـَوضـْأ  َناِن وَِكاُء السِه َفِإَذا نَاَمـِت اْلَعيـْ رواه (اَْلَعيـْ
 ).أبو داود

Artinya: “Kedua mata adalah tali yang mengikat pintu dubur, maka apabila 
kedua mata itu tidur terbukalah ikatan pintu itu, maka barang siapa yang tidur 
hendaklah ia berwudlu.” (HR. Abu Daud). 
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3) Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan dengan syarat keduanya 
sudah dewasa dan keduanya tidak mempunyai hubungan muhrim (kerabat 
terdekat). 

 

 )٤٣: النساء(َء آْسُتُم النسَ َأْو َالمَ 

Artinya: “Atau kamu (laki-laki) telah menyentuh perempuan.” (QS. an-Nisa’ (4): 
43). 

 
4) Menyentuh kemaluan (qubul dan dubur) dengan telapak tangan. 

Nabi Saw. bersabda: 

  ).وصححه أمحد رواه ابن ماجه(َمْن َمس فَـْرَجُه فَـْلَيتَـَوضْأ 
Barang siapa yang memegang alat kemaluannya maka hendaklah berwudlu (HR. 
Ibnu Majah dan hadits ini dishahihkan oleh Ahmad). 

 
 

e.   Mempraktikkan wudlu 

Dari ketentuan-ketentuan wudlu seperti di atas, jika dipraktikkan secara 
berurutan adalah sebagai berikut:  
1) Mulailah dengan membaca basmalah 
2) Membersihkan seluruh bagian yang harus dibasuh dalam wudlu, termasuk 

dengan berkumur dan memasukkan air ke lubang hidung 
3) Niat berwudlu sambil membasuh muka dengan air sampai merata sebanyak tiga 

kali 
4) Membasuh tangan sampai siku-siku sebanyak tiga kali dengan mendahulukan 

tangan yang kanan 
5) Menyapu sebagian kepala atau keseluruhannya 
6) Membasuh telinga kanan dan kiri baik bagian luar maupun dalam dengan cara 

memasukkan jari telunjuk/jari tengah ke bagian dalam telinga dan ibu jari 
memegang bagian luar telinga kemudian memutar kedua jari sambil 
membersihkan bagian dalam dan luar telinga 

7) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak tiga kali dimulai dari bagian-
bagian yang kanan lalu yang kiri sambil menggosoknya, termasuk pada kedua 
jari kedua kaki tersebut 

8) Setelah selesai berwudlu lalu berdoa sambil menghadap ke arah kiblat. 
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Gambar 4.1. Rangkaian tatacara berwudlu dari awal hingga akhir 

 

7.  Mandi wajib 
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Untuk memahami dan mempraktikkan mandi wajib dengan baik dan benar 
perlu diuraikan di sini pengertian mandi wajib, sebab-sebab yang mewajibkannya, 
rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan praktik pelaksanaannya. 

 
 

a. Pengertian mandi wajib dan dasar hukumnya 

Mandi wajib sering juga disebut dengan mandi besar atau mandi 
junub/janabat. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mengalirkan air yang 
suci ke seluruh badan disertai dengan niat menghilangkan hadas besar. 
Ditetapkannya mandi wajib ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Quran surat 
al-Maidah (5) ayat 6: 

 

 )٦: املائدة(ا َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطهُروْ 

Artinya: “Apabila kamu sekalian dalam keadaan junub, maka mandilah.” (QS. al-
Maidah (5): 6). 

 
 

b. Sebab yang mewajibkan mandi wajib 

Ada beberapa hal yang menyebabkan wajibnya mandi, di antaranya terjadi 
pada laki-laki dan perempuan dan ada yang khusus pada perempuan saja, yakni: 
1) Bersetubuh, baik sampai keluar air mani (sperma) maupun tidak. 
2) Keluar air mani (sperma), baik dikarenakan bermimpi atau sebab lain, dengan 

disengaja atau tidak, dan dengan perbuatan sendiri atau tidak. 
3) Meninggal dunia (mati), yakni bagi orang Islam kecuali jika mati syahid. 
4) Keluar darah haid (menstruasi). 
5) Keluar darah nifas (sehabis melahirkan). 
6) Melahirkan, baik sudah sempurna maupun belum sempurna seperti keguguran. 

 
Dari enam sebab di atas tiga yang awal terjadi pada laki-laki dan perempuan 

dan tiga sisanya terjadi khusus pada perempuan. 
 
 

c. Rukun mandi wajib 

Rukun mandi wajib hanya ada dua, yaitu: 
1) Niat, yakni menyengaja menghilangkan hadas besar. 
2) Mengalirkan air ke seluruh badan sampai merata. 

 
 

d. Sunnah mandi wajib 

Untuk kesempurnaan mandi wajib ini perlu dilakukan juga sunnahnya seperti: 
1) Membaca basmalah pada permulaan mandi. 
2) Berwudlu sebelum mandi. 
3) Menggosok seluruh badan dengan tangan. 
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4) Mendahulukan bagian badan yang kanan dari yang kiri. 
5) Berturut-turut. 

 
 

e. Mempraktikkan mandi wajib 

Dari ketentuan tentang mandi wajib di atas dapatlah dipraktikkan mandi wajib 
dengan urutan seperti berikut: 
1) Berwudlu terlebih dahulu sebelum mandi 
2) Membaca basmalah pada permulaan mandi 
3) Niat bersamaan dengan mengalirkan air ke badan. Contoh lafal niat adalah: 

 

  نـََوْيُت اْلُغْسَل ِلَرْفِع ْاَحلَدِث ْاَألْكَربِفَـْرًضا لِلِه تـََعاىلَ 
Artinya: “Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar sebagai 
kewajiban karena Allah Ta’ala.” 
 

4) Menyampaikan air ke seluruh badan dengan merata sambil menggosok bagian-
bagian badan dengan mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.2. Mandi di sungai 

 
f. Mandi sunnah 

Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan 
badan kita. Itulah sebabnya, maka mandi secara umum kita lakukan setiap hari, 
bahkan lebih dari sekali. Adapun mandi wajib seperti yang sudah dijelaskan di atas 
diwajibkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Jika peristiwa-peristiwa itu 
tidak terjadi kita tidak diwajibkan mandi, namun kita tetap selalu mandi seperti 
biasa untuk memberishkan kotoran yang ada pada badan kita.  

Selain mandi wajib (mandi janabat), disyariatkan juga mandi sunnah yang 
dianjurkan untuk dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti: 
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1) Mandi hari Jum’at bagi orang yang akan pergi shalat Jum’at. 
2) Mandi untuk melakukan shalat hariraya (‘Idain), baik ‘Idul Fitri maupun ‘Idul 

Adha. 
3) Mandi setelah siuman dari pingsan. 
4) Mandi karena hendak melakukan ihram (haji atau umrah). 
5) Mandi sehabis memandikan jenazah. 
6) Mandi bagi orang yang baru masuk Islam. 

 
 

8.  Tayammum 

Selain dengan wudlu dan mandi wajib, untuk menghilangkan hadas kecil dan 
hadas besar bisa juga dilakukan dengan tayammum jika kondisinya tidak 
memungkinkan untuk wudlu dan mandi. Untuk memahami secara benar masalah 
tayammum, akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan tayammum. 

 
 

a. Pengertian tayammum dan dasar hukumnya 

Tayammum dari segi bahasa berarti menyengaja atau bermaksud. Sedang 
menurut istilah hukum Islam, tayammum berarti menyapukan tanah atau debu ke 
muka dan kedua tangan sampai siku-siku dengan beberapa syarat tertentu sebagai 
pengganti wudlu atau mandi wajib. Tayammum merupakan rukhshah (keringanan) 
bagi orang yang berhalangan menggunakan air atau bagi orang yang tidak 
mendapatkan air. Dasar ditetapkannya tayammum adalah firman Allah dalam al-
Quran surat al-Maidah (5) ayat 6. 

 

ِئِط َأْو َالَمْســـُتُم آَء َأَحـــٌد ِمـــْنُكْم ِمـــَن اْلَغـــآَســـَفٍر َأْو َجـــ ىٰ ى َأْو َعلـــْنـــُتْم َمْرٰضـــَوِإْن كُ 
ُكْم ِمْنـُه ِهُكْم َوأَيْـِديْ ا ِبُوُجـوْ ًدا طَيبًـا َفاْمَسـُحوْ ا َصـِعيْ ًء فَـتَـَيمُمـوْ آا َمـَء فَـَلْم جتَُِدوْ آالنسَ 

 ).٦: املائدة(
 

Artinya: “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang 
air, atau kamu telah menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka 
hendaklah kamu bertayammum dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan 
kedua tanganmu dengan tanah tersebut (QS. al-Maidah (5): 6). 
 
 

b. Sebab-sebab tayammum 

Hal-hal yang dapat menyebabkan bolehnya tayammum adalah sebagai berikut: 
1) Sakit yang dikhawatirkan akan semakin parah atau lama sembuhnya jika kena 

air. 
2) Karena dalam perjalanan. 
3) Tidak ada air, padahal sudah diupayakan untuk mendapatkannya. 
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4) Ada air, tetapi suhu air sangat dingin sehingga kalau menggunakan air 
diperkirakan akan membahayakan. 

5) Ada air, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk wudlu atau mandi. 
6) Ada air, tetapi air itu hanya cukup untuk kebutuhan minum. 
7) Ada air, tetapi tempatnya terlalu jauh dan apabila pergi ke tempat itu akan 

kehabisan waktu untuk shalat. 
8) Ada air, tetapi untuk menjangkau tempat air itu terhalang oleh bahaya yang 

mengancam jiwa atau harta. 
 
 

c. Syarat tayammum 

Tayammum dapat dilakukan jika terpenuhi persyaratan seperti berikut: 
1) Ada sebab yang membolehkan mengganti wudlu atau mandi dengan tayammum. 
2) Sudah masuk waktu shalat. 
3) Dapat menghilangkan najis yang melekat di badan. 
4) Tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi perempuan. 
5) Menggunakan tanah berdebu yang suci. 
6) Sudah diupayakan mencari air, tetapi tidak ditemukan karena sebab tertentu. 

 
 

d. Rukun tayammum 

Rukun tayammum ada empat macam, yaitu: 
1) Niat, yaitu menyengaja untuk bertayammum. 

Contoh lafal tayammum: 

  نـََوْيُت التـَيمَم ِالْسِتَباَحِة الصَالِة فَـْرًضا لِلِه تـََعاىلَ 
Artinya: “Saya berniat tayammum untuk diperbolehkan melakukan shalat 
sebagai kewajiban karena Allah Ta’ala.” 
 

2) Mengusap muka dengan tanah. 
3) Mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan tanah. 
4) Tertib atau  berurutan. 

 
 

e. Sunnah tayammum 

Yang termasuk sunnah tayammum adalah seperti berikut: 
1) Membaca basmalah, sebagaimana disunnahkan ketika berwudlu. 
2) Meniup tanah atau debu di kedua telapak tangan agar tanah yang ada di telapak 

tangan itu menjadi tipis. 
3) Membaca doa setelah tayammum sebagaimana dilakukan setelah berwudlu. 
4) Mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. 
5) Menggosok sela-sela jari setelah menyapu tangan. 
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f. Yang membatalkan tayammum 

Hal-hal yang dapat membatalkan tayammum adalah seperti berikut: 
1) Semua hal yang membatalkan wudlu juga membatalkan tayammum. 
2) Mendapatkan air, bagi orang yang bertayammum karena tidak ada air. 
3) Dapat menggunakan air, bagi orang yang bertayammum karena berhalangan 

menggunakan air. 
 
 

g. Hal-hal penting terkait dengan tayammum 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan dibolehkannya 
tayammum, yakni: 
1) Orang yang bertayammum dan telah melaksanakan shalat, lalu mendapatkan 

air dan waktu shalat belum habis, maka ia boleh mengulang shalatnya dengan 
berwudlu atau boleh juga tidak mengulang shalatnya. 

2) Orang yang bertayammum dan mendapatkan air sebelum ia melaksanakan 
shalat, maka ia harus berwudlu lalu melaksanakan shalat. 

3) Orang yang bertayammum karena junub, lalu mendapatkan air, maka ia wajib 
mandi jika akan melaksanakan shalat, sebab tayammum tidak dapat 
menghilangkan hadas yang dibolehkan karena darurat. 

4) Satu kali tayammum hanya dapat digunakan untuk satu kali shalat fardu, 
sehingga setiap melakukan shalat fardu harus melakukan tayammum terlebih 
dahulu. 

5) Cara bertayammum bagi orang yang luka yang dibalut adalah dengan menyapu 
bagian luka yang dibalut dengan tanah dan sisanya yang tidak luka dibasuh 
dengan air. 

 
 

h. Mempraktikkan tayammum 

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka cara bertayammum bisa dijelaskan 
sebagai berikut: 
1) Membaca basmalah terlebih dahulu yang disusul dengan niat bertayammum. 
2) Meletakkan kedua telapak tangan di tanah/debu dengan agak ditekan agar 

debunya menempel di telapak tangan. 
3) Mengangkat kedua telapak tangan. 
4) Meniup debu yang ada di telapak tangan agar menjadi tipis. 
5) Menyapukan debu ke muka dengan rata bersamaan dengan niat di hati. 
6) Membersihkan debu yang tersisa di tangan setelah diusapkan ke muka. 
7) Meletakkan kedua telapak tangan yang kedua kalinya ke debu lalu meniupnya. 
8) Menyapukan telapak tangan yang sudah berdebu ke tangan. Caranya telapak 

tangan kiri ditempelkan ke punggung jari tangan kanan, lalu ditarik pelan-pelan 
ke arah siku. Sesampainya di siku, telapak tangan kiri diputar sehingga 
posisinya menempel bada bagian dalam tangan kanan lalu ditarik pelan-pelan 
ke arah ibu jari tangan kanan sehingga berakhir ibu jari tangan kiri di atas ibu 
jari tangan kanan. Cara yang serupa dilakukan untuk mengusap tangan kiri. 
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Gambar 4.3. Urutan tatacara bertayamum 

 

9.   Fungsi thaharah dalam kehidupan 

Setiap perintah dalam ajaran Islam sudah pasti mempunyai tujuan, fungsi, 
atau hikmah tertentu. Begitu juga halnya perintah thaharah. Adapun fungsi 
thaharah terkait dengan kehidupan kita umat Islam di antaranya adalah: 
a. Thaharah mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian, 

terutama dalam diri kita baik secara lahir maupun batin. Secara lahir kita akan 
terhindar dari semua kotoran (najis) yang membahayakan kesehatan kita, baik 
yang ada pada tubuh kita, pakaian kita, makanan kita, maupun tempat tinggal 
kita. Secara batin kita akan terhidar dari sifat-sifat kotor atau negatif dalam diri 
kita  yang sangat membahayakan kita terutama dalam kita hidup di tengah 
masyarakat. Sifat-sifat inilah yang berusaha dihilangkan dengan wudlu atau 
mandi janabat, dan mungkin dengan tayammum. 

b. Thaharah merupakan salah satu ajaran yang hanya disyariatkan kepada kita 
umat Islam. Dengan thaharah ini umat Islam diharapkan dapat menampilkan 
dirinya dalam keadaan bersih dan suci, baik di hadapan umat lain maupun 
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untuk menghadap kepada Allah yang Maha Suci yang pada akhirnya juga akan 
kembali kepada-Nya dengan membawa bekal kesucian diri dan kesucian hati 
nurani. 

c. Thaharah merupakan bukti dari ukuran iman seseorang. Artinya iman 
seseorang juga bisa dinilai dari masalah tahaharah ini. Jika seseorang 
mengabaikan masalah kebersihan, berarti imannya belum sempurna. 

d. Dalam pepatah sering kita dengar ungkapan “Kebersihan pangkal kesehatan”. 
Untuk menjaga diri agar selalu hidup sehat, seseorang harus selalu menjaga 
kebersihan dalam kehidupannya.  

 

 
Yang harus kalian lakukan adalah: 
 
Kalian harus memahami aturan thaharah ini dengan lengkap, baik thaharah dari 
najis maupun thaharah dari hadas. Jika kalian sudah memahaminya dengan baik, 
maka kalian harus dapat mempraktikkannya dalam keseharian kalian. Kalian harus 
membiasakan pola bersih dalam kehidupan kalian, mulai dari bersih badan, bersih 
pakaian, bersih makanan, dan bersih lingkungan. Jika hal itu juga sudah kalian 
lakukan maka kalian harus bersih dari semua hadas, baik hadas kecil maupun 
besar jika kalian hendak melakukan ibadah kepada Allah Swt. seperti 
melaksanakan shalat. Jangan sampai kalian melaksanakan shalat tetapi masih ada 
ketentuan thaharah yang belum kalian penuhi. Karena thaharah merupakan syarat 
mutlak untuk kesempurnaan shalat, maka thaharah harus benar-benar kalian 
penuhi secara sempurna. Thaharah menjadi salah satu identitas Islam yang harus 
kalian junjung tinggi dalam kehidupan kalian. 
 

 
 

UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 

1. Mensucikan diri dari hadas dan najis untuk beribadah kepada Allah disebut … 
 A. Thaharah                                 B. Istinja’ 
 C. Janabat                                   D. Najasah 
 
2. Hadas yang dapat disucikan dengan mandi junub disebut … 
 A. Hadas janabat                          B. Hadas besar 
 C. Hadas kecil                         D. Hadas ringan 
 
3. Mensucikan diri dari hadas kecil dilakukan dengan … 
 A. Mandi                                      B. Istinja’ 
 C. Wudlu                                       D. Junub 
 
4. Air liur anjing termasuk dalam kelompok najis … 
 A. Mukhaffafah                           B. Mughallazhah 
 C. Mutawasithah                           D. Muthaharah 
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5. Berikut ini yang termasuk ke dalam rukun wudlu adalah … 
 A. Membaca basmalah                    B. Melafalkan niat  
 C. Membasuh kedua telingan        D. Tertib (berurutan) 
 
6. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan wudlu adalah … 
 A. Muntah dengan sengaja              B. Hilang akal karena gila 
 C. Makan dan minum                     D. Bercakap-cakap 
 
7. Menyapu muka dan tangan dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudlu 

atau mandi disebut … 
 A. Junub                                        B. Thaharah 
 C. Tayammum                                D. Istinja’ 
 
8. Di antara contoh di bawah ini yang termasuk najis mukhaffafah adalah … 
 A. Kencing bayi laki-laki belum 2 tahun 
 B. Air liur binatang selain anjing dan babi 
 C. Muntah                                                  
 D. Bangkai ikan dan belalang 
 
9. Yang mengharuskan seseorang melakukan mandi wajib di antaranya adalah … 
 A. Menyentuh alat kelamin              
 B. Mengeluarkan kotoran dari lubang dubur 
 C. Sadar dari gila atau mabuk                  
 D. Mengeluarkan air mani 
 
10. Thaharah mengajarkan kepada kita agar kita selalu hidup … 
 A. Hemat                                       B. Damai 
 C. Tenang                                     D. Sehat 

 
 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Air yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis adalah … 
2. Perintah melakukan thaharah dalam al-Quran terdapat dalam surat … ayat … 
3. Hadas yang dapat dihilangkan dengan wudlu adalah hadas … 
4. Dalam bahasa Arab kata thaharah  mengandung arti … 
5. Air kencing yang sudah kering yang tidak kelihatan lagi wujudnya tetapi masih 

diyakini adanya disebut najis … 
6. Menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit termasuk di 

antara … wudlu. 
7. Salah satu contoh bangkai binatang yang tidak termasuk najis adalah … 
8. Dalam urutan rukun wudlu, mengusap kepala dilakukan setelah … 
9. Air yang dikenai najis biasanya disebut … 
10. Mandi wajib harus dilakukan oleh seorang Muslim untuk menghilangkan … 

 
 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
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1. Bagaimana cara mencuci najis mukhaffafah? 
2. Sebutkan macam-macam hadas dan cara mensucikannya! 
3. Apa yang dimaksud dengan wudlu? 
4. Sebutkan beberapa hal yang membatalkan wudlu! 
5. Mengapa wudlu dan tayammum diwajibkan dalam syariat Islam? 
6. Apa yang disebut dengan najis mughallazhah dan bagaimana cara 

mensucikannya? 
7. Sebutkan beberapa hal yang membatalkan tayammum! 
8. Jelaskan perbedaan antara hadas dan najis! 
9. Tunjukkan satu ayat al-Quran tentang perintah wudlu dan tayammum! 
10. Sebutkan beberapa fungsi disyariatkannya thaharah! 

 
 

D. Tugas individu dan kelompok! 

1. Untuk tugas individu, praktikkan cara-cara wudlu dan tayammum di depan 
guru dan teman-temanmu di sekolah! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu tentang fungsi 
thaharah dalam kehidupan dan buatlah laporannya! 

 
 

 
C. Shalat Wajib 
 

 

Perlu diperhatikan: 

Di bagian sebelumnya sudah diuraikan ketentuan-ketentuan tentang thaharah 
atau bersuci yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masalah shalat. 
Thaharah merupakan salah satu syarat sahnya shalat di samping syarat-syarat 
yang lain. Pada prinsipnya thaharah berfungsi untuk mensucikan diri baik lahir 
maupun batin. Kesucian diri sangat penting artinya untuk menghadapkan diri ke 
hadapan Allah yang Maha Suci, terutama melalui shalat. Sebagaimana thaharah 
yang dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, shalat pun harus 
dilakukan dengan sempurna, yakni dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
seperti syarat dan rukun shalat. Pada bagian inilah ketentuan-ketentuan shalat 
itu akan diuraikan. 

 
 
Sebagai umat Islam sudah pasti kita memahami masalah shalat wajib ini. 

Setiap hari kita diharuskan melakukan shalat wajib lima kali. Namun demikian, 
masih banyak di antara kita yang belum melaksanakan shalat wajib ini dengan baik 
dan belum lengkap lima kali sehari.  

Shalat merupakan inti ibadah seorang Muslim. Shalat dapat menentukan baik 
buruknya amal seseorang dan nanti di akhirat menjadi penentu kesuksesan 
penilaian amal di hadapan Allah Swt. Shalat yang baik akan mampu 
menghindarkan seseorang dari perbuatan yang tidak baik. Ini terkait dengan 
pelaksanaan shalat dengan segala ketentuannya, baik syarat, rukun, dan sunnah-
sunnahnya, maupun semua kegiatannya di luar shalat. Mengukur baik tidaknya 
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shalat seseorang tidak cukup hanya pada waktu dia melakukan shalat, tetapi 
bagaimana dia beraktivitas di luar shalatnya. Untuk kesempurnaan shalat ini, pada 
uraian berikut akan dikemukakan beberapa ketentuan yang terkait dengan shalat. 

 
 

1. Pengertian shalat dan dasar hukumnya 

Kata shalat berasal dari bahasa Arab ash-shalah yang berarti doa. Secara 
mudah dapat dipahami bahwa shalat berisi rangkaian doa. Semua bacaan dalam 
shalat berupa doa kepada Allah mulai dari doa iftitah (doa pembuka) sampai salam 
(doa penutup). Menurut istilah syariat (hukum) Islam shalat berarti serangkaian 
ibadah yang berupa ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan 
diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. 

Secara umum shalat ada dua macam, yaitu shalat wajib (shalat fardu) dan 
shalat sunnah. Di antara shalat wajib tersebut adalah shalat lima waktu sehari 
semalam, yakni shalat Zhuhur, shalat ‘Ashar, shalat Maghrib, shalat ‘Isya’, dan 
shalat Subuh. Hukum melaksanakan shalat lima waktu ini adalah fardu ‘ain, 
artinya setiap umat Islam harus melaksanakan shalat lima waktu itu dan tidak 
boleh meninggalkannya dalam keadaan bagaimanapun. Meninggalkan shalat 
termasuk dosa besar. 

Ketentuan wajibnya shalat lima waktu ini disebutkan dalam al-Quran, di 
antaranya surat al-Baqarah (2) ayat 43, an-Nisa’ (4) ayat 103, dan al-Ankabut (29) 
ayat 45. Berikut ketiga ayat tersebut: 

 

 ).٤٣: البقرة( ا َمَع الراِكِعْنيَ ُموا الصَالَة َوَءاُتوا الزَكاَة َوارَْكُعوْ َوأَِقيْ 

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-
orang yang ruku’.” (QS. al-Baqarah (2): 43). 

 

 ).١٠٣: النساء(تًا  ِكَتابًا َمْوقـُوْ َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنْنيَ   ُموا الصَالَة ِإن الصَالةَ َفَأِقيْ 
 

Artinya: “Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang 
ditentukan waktu-waktunya atas orang yang beriman.” (QS. an-Nisa’ (4): 103). 

 

 ).٤٥: العنكبوت(ِء َواْلُمْنَكِر آَعِن اْلَفْحشَ  ىٰ َالَة تـَْنهصَالَة ِإن الص َوأَِقِم ال

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat dapat mencegah dari 
perbuatan keji dan munkar.” (QS. al-‘Ankabut (29): 45). 
 
Adapun hadits Nabi Saw. tentang shalat di antaranya berikut ini: 
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َهـا َوُهـْم أَبـْنَـاَُء َعْشـِر  ُمُرْوا َأْوَالدَُكْم بِالصَالِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع ِسِنْنيَ َواْضرِبـُْوُهْم َعَليـْ
  ).رواه أمحد وأبو داود واحلاكم(ِسِنْنيَ 

 
Artinya: “Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika mereka berusia 
tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka enggan melaksanakannya ketika 
mereka berusia sepuluh tahun.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan al-Hakim). 

 
 

2. Syarat shalat 

Syarat shalat adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk kesempurnaan 
shalat, tetapi berada di luar pelaksaan shalat. Syarat shalat ini oleh ulama fiqih 
(ahli hukum Islam) dibagi dua macam, yaitu syarat wajib shalat dan syarat sah 
shalat. Syarat wajib berarti hal-hal yang dapat mewajibkan seseorang 
melaksanakan shalat, sedang syarat sah berarti hal-hal yang harus dipenuhi 
seseorang agar shalatnya menjadi sah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka 
shalatnya tidak sah atau batal. 

 
Yang termasuk syarat wajib shalat adalah sebagai berikut: 
a. Islam. 
b. Baligh (dewasa). 
c. Suci dari haidl dan nifas bagi perempuan. 
d. Sehat rohani (tidak gila). 
e. Telah sampai dakwah atau ajakan bahwa shalat itu wajib. 
f. Sadar, dan bagi orang yang tidak sadar atau lupa baginya tidak wajib shalat. 

 
Bagi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka shalat tidak 

menjadi kewajiban baginya. Karenanya, orang non-Muslim, anak-anak, orang gila, 
orang yang tidak suci, dan orang yang tidak sampai dakwah kepadanya tidak 
diwajibkan untuk shalat. 

 
Adapun yang menjadi syarat sah shalat adalah sebagai berikut: 
a. Suci dari hadas kecil maupun besar. 
b. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 
c. Menutup aurat (sesuatu yang harus ditutup karena menjadikan cela bagi 

seseorang). Aurat laki-laki adalah antara pusat hingga lutut, sedang aurat 
perempuan semua bagian badan kecuali muka dan telapak tangan. 

d. Telah masuk waktu shalat. 
e. Menghadap ke arah kiblat. 
f. Mengetahui tatacara shalat.. 

 
 

3. Rukun shalat 
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Rukun shalat adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya shalat dan 
berada dalam pelaksanaan shalat. Seperti halnya syarat, rukun ini jika 
ditinggalkan, shalatnya tidak sah atau batal.  

 
Rukun shalat ada tiga belas, yaitu: 
a. Berniat, yaitu menyengaja melakukan shalat. Niat berada dalam hati. Adapun 

melafalkan niat tidak termasuk rukun, tetapi tidak dilarang. Dalam niat shalat ini 
harus ditentukan shalat apa yang dilakukan (apakah Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib, 
‘Isya’, atau Subuh), ditentukan juga shalat fardu atau sunnah, berapa rakaatnya, 
dan juga apakah shalat itu sendiri atau berjama’ah. 
Contoh lafal niat shalat: 

 َلِة لِل   ِه تـََعاىلَ ُأَصل فَـْرَض الظْهِر أَْرَبَع رََكَعاٍت ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ
Artinya: “Saya berniat shalat zhuhur empat rakaat dengan menghadap qiblat 
karena Allah Ta’ala.” 
 
Jika yang dikerjakan shalat ‘Ashar maka kata zhuhur diganti dengan ‘Ashar 

 dan seterusnya. Begitu juga kalau shalat itu dilakukan dengan ,(فـرض العصـر)

berjama’ah maka juga ditentukan apakah menjadi imam atau menjadi ma’mum. 
Sebagai contoh seperti berikut: 
 

َلِة ِإَماًما    َمْأُمْوماً لِلِه تـََعاىلَ / ُأَصل فَـْرَض اْلَعْصِر أَْرَبَع رََكَعاٍت ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

Artinya”: “Saya berniat shalat Ashar empat rakaat dengan menghadap qiblat 
menjadi imam/menjadi ma’mum karena Allah Ta’ala.” 
 

b. Berdiri bagi yang mampu berdiri. Jika tidak mampu berdiri maka boleh dengan 
duduk atau berbaring. 

c. Membaca takbiratul ihram, yaitu membaca “Allahu Akbar” (Allah Maha Besar) di 
awal shalat. 

d. Membaca surat al-Fatihah. 
e. Ruku’ disertai tuma’ninah, yaitu berhenti sebentar sekedar membaca tasbih. 
f. I’tidal disertai tuma’ninah. 
g. Sujud disertai tuma’ninah. 
h. Duduk di antara dua sujud disertai tuma’ninah. 
i. Duduk akhir, untuk membaca tasyahud akhir. 
j. Membaca tasyahud akhir. 
k. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw. 
l. Mengucapkan salam yang pertama. 
m. Tertib atau berurutan dalam melakukan rukun dan tidak boleh dibolak-balik. 

 
 

4. Sunnah shalat 
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Sunnah shalat adalah hal-hal yang dianjurkan agar dilakukan untuk 
kesempurnaan shalat, tetapi jika tidak dilakukan tidak sampai batal shalatnya. 
Adapun yang menjadi sunnah shalat adalah sebagai berikut: 
a. Membaca basmalah sebelum melakukan shalat. 
b. Mengangkat kedua tangan ketika membaca takbiratul ihram. 
c. Mengangkat kedua tangan ketika akan ruku’, berdiri dari ruku’, dan berdiri dari 

tasyahud awal. 
d. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan kedua 

tangan diletakkan di bawah dada.  

e. Melihat ke arah tempat sujud selain ketika membaca  َاهللاُ  َأْشـَهُد َأْن ال ِإلَـَه ِإال , 

karena pada saat itu pandangan tertuju ke arah telunjuk tangan kanan. 
f. Membaca doa ifititah sesudah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat al-

Fatihah. 
g. Membaca ta’awwudz (a’udzu billahi minasy syaithanir rajim) sebelum membaca 

surat al-Fatihah pada rekaat pertama. 
h. Diam sebentar sebelum dan sesudah membaca surat al-Fatihah. 
i. Membaca amin sehabis membaca surat al-Fatihah, begitu juga disunnahkan 

membaca rabbighfirli sebelum amin. 
j. Membaca ayat al-Quran sesudah membaca surat al-Fatihah pada rekaat yang 

pertama dan kedua. 
k. Ma’mum disunnahkan mendengarkan bacaan al-Quran imam.  
l. Mengeraskan bacaan surat al-Fatihan dan ayat al-Quran pada shalat Shubuh 

dan dua rekaat pertama shalat Maghrib dan ‘Isya’, begitu juga pada shalat 
Jum’at, shalat ‘Id (hariraya), shalat Tarwih dan Witir pada bulan Ramadhan. 

m. Membaca takbir ketika perpindahan gerakan shalat kecuali ketika i’tidal 
(bangun dari ruku’).  

n. Membaca tasmi’(sami’allahu liman hamidah) ketika bangkit dari ruku’. 
o. Membaca doa (Rabbana wa lakalhamdu atau doa yang lain) sesudah bangkit dari 

ruku’. 
p. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut ketika ruku’. 
q. Membaca tasbih tiga kali ketika ruku’. 
r. Membaca tasbih tiga kali ketika sujud. 
s. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. 
t. Melakukan duduk iftirasy (duduk di atas mata kaki kiri dan kaki kanan 

ditegakkan, dan ujung jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat) pada semua 
duduk dalam shalat selain duduk akhir. 

u. Melakukan duduk tawarruk (duduk seperti duduk iftirasy tetapi telapak kaki kiri 
dikeluarkan ke sebelah kanan dan pantatnya sampai ke tempat shalat). 

v. Duduk sebentar (duduk istirahat) sesudah sujud kedua sebelum berdiri. 
w. Bertelekan ke tempat shalat tatkala hendak berdiri dari duduk. 
x. Membaca doa (memohon perlindungan dari azab) sesudah tasyahud akhir. 
y. Mengucapkan salam yang kedua. 
z. Menoleh ke kanan saat mengucapkan salam pertama dan menoleh ke kiri saat 

mengucapkan salam kedua. 
 
 

5. Yang membatalkan shalat 
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Hal-hal yang dapat membatalkan shalat adalah seperti berikut: 
a. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau memutuskan rukun shalat sebelum 

sempurna dengan sengaja. 
b. Meninggalkan salah satu syarat shalat. 
c. Berkata-kata dengan sengaja di luar bacaan shalat. 
d. Bergerak lebih dari tiga kali berturut-turut selain gerakan shalat. 
e. Makan atau minum. 

 
  

6. Mempraktikkan shalat wajib 

Dari ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas, dapatlah kalian 
mempraktikkan cara-cara shalat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 
Saw. dengan urutan sebagai berikut: 
a. Setelah dilengkapi syarat-syarat shalat seperti suci dari hadas, menutup aurat, 

dan lain-lain, maka mulai bersiap shalat dengan berdiri bagi yang mampu 
dengan menghadap ke arah kiblat, pandangan tertuju ke tempat sujud, kedua 
tangan lurus ke bawah di sisi badan dengan jari tangan terbuka, dan kaki 
jangan terlalu rapat dan terlalu renggang. 

b. Setelah membaca basmalah dan melafalkan niat shalat (bagi yang biasa 
melafalkan) mulailah mengangkat kedua tangan dengan jari-jari terbuka sejajar 
dengan telinga dan telapak tangan mengarah ke kiblat, dan sebaiknya ibu jari 
menyentuh daun telinga bagian bawah. Upayakan mengangkat tangan ini 
bersamaan dengan niat shalat dalam hati. Bagi laki-laki, kedua ketiak 
direnggangkan dan bagi perempuan dirapatkan. Gerakan mengangkat tangan 
ini dilakukan juga setiap akan ruku’, bangun dari ruku’, dan beridiri setelah 
bangun dari tasyahud awal. 

c. Bersedekap, dengan cara tangan kanan di atas tangan kiri (menggenggam 
pergelangan tangan kiri) dan jari teluntuk kanan lurus di atas tangan kiri. 

d. Lalu membaca doa iftitah, surat al-Fatihah, dan ayat-ayat al-Quran. 
e. Ruku’ sambil membaca takbir, dengan badan membungkuk dan punggung serta 

kepala sama datar. Kedua telapak tangan memegang kedua lutut dan jari-jari 
mengarah ke bawah serta pandangan tetap ke arah tempat sujud. Ketika sujud 
membaca tasbih (bacaan ruku’) tiga kali. 

f. I’tidal, yaitu berdiri dari ruku’ sambil mengangkat kedua tangan lalu kedua 
tangan kembali lurus ke bawah sisi badan sambil membaca tasmi’ dan doa 
i’tidal. 

g. Sujud pertama yang didahului dengan takbir. Waktu sujud kedua telapak 
tangan dengan jari-jari terbuka menyentuh tempat shalat bersama-sama 
dengan kedua lutut, dahi beserta hidung, dan kedua jari kaki dengan ditekuk 
dan menghadap ke arah kiblat. Kedua siku direnggangkan bagi laki-laki dan 
dirapatkan bagi perempuan. Bersamaan dengan sujud ini bacalah tasbih (doa 
sujud) tiga kali. 

h. Lalu membaca takbir untuk duduk di antara dua sujud, dengan cara pantat di 
atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan tegak dan jari-jari kaki kanan 
ditekuk menghadap ke arah kiblat (duduk iftirasy). Waktu duduk ini juga 
bacalah doa. 

i. Lalu membaca takbir dan sujud kembali (sujud kedua) seperti sujud pertama. 
j. Lalu membaca takbir untuk berdiri kembali melaksanakan rekaat kedua. 

Gerakan rekaat kedua sama seperti rekaat pertama, hanya bacaannya tanpa 
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doa iftitah. Dan khusus shalat Subuh pada rekaat kedua ini setelah i’tidal 
membaca doa qunut (bagi yang biasa membaca) lalu sujud yang diawali takbir. 

k. Setelah selesai sujud kedua, bangkitlah dengan membaca takbir untuk duduk 
iftirasy dengan posisi seperti duduk antara dua sujud (poin h) untuk melakukan 
tahiyyat awal atau membaca tasyahud awal untuk shalat yang tiga rekaat 
seperti Maghrib dan empat rekaat seperti Zhuhur, Ashar, dan ‘Isya’. Bagi shalat 
yang hanya dua rakaat seperti Subuh langsung melakukan duduk tawarruk 
(duduk seperti duduk iftirasy tetapi telapak kaki kiri dikeluarkan ke sebelah 
kanan dan pantatnya sampai ke tempat shalat) untuk melakukan tahiyyat akhir 
atau membaca tasyahud akhir. 

l. Rekaat ketiga dan keempat seperti halnya rekaat pertama dan kedua, hanya 
tidak perlu membaca ayat-ayat al-Quran, dan hanya cukup membaca surat al-
Fatihah saja.  

m. Rekaat terakhir diakhiri dengan duduk akhir (duduk tawarruk). Pada duduk ini 
seperti pada duduk tahiyyat awal, kedua tangan di atas paha, telapak tangan 
kiri di atas ujung paha kiri dengan jari terbuka dan rapi, dan jari tangan kanan 
di atas ujung paha kanan sambil menggenggam kecuali jari telunjuk terbuka 
(pada saat membaca syahadat tauhid sampai akhir). 

n. Yang terakhir mengucapkan salam pertama sambil memalingkan muka menoleh 
ke kanan, lalu salam kedua sambil menoleh ke kiri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar rangkaian orang shalat 
Mulai takbiratulihram 

Hingga salam 
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7. Bacaan-bacaan shalat beserta artinya 

Shalat merupakan ibadah yang tatacaranya sudah diatur oleh Allah Swt. dan 
Nabi Muhammad Saw. Aturan ini meliputi syarat rukunnya seperti di atas dan juga 
gerakan dan bacaannya. Gerakan dan bacaan shalat ini harus tepat, jangan sampai 
salah. Untuk kesempurnaan shalat, di samping bacaannya harus benar juga harus 
dipahami arti bacaan-bacaan shalat tersebut. Agar kita memahami arti dari bacaan-
bacaan shalat tersebut, berikut ini akan diuraikan semua bacaan shalat beserta arti 
atau terjemahnya. 

 
a. Takbir 

Takbir di sini meliputi takbiratul ihram atau takbir yang lainnya. Adapun lafal 
takbir itu adalah: 

  َاهللاُ َأْكبَـرْ 
Artinya: “Allah Maha Besar.” 

 
Takbir yang dibaca di awal shalat disebut takbiratul ihram. Takbir ini biasanya 

dibaca setelah membaca niat (bagi yang terbiasa melafalkan niat). Sedang takbir 
yang lain (yang disebut takbir intiqal) dibaca pada setiap perpindahan gerakan 
shalat selain dari setelah ruku’ yang disunatkan membaca tasmi’. 

 
b. Doa iftitah 

Ada dua pilihan bacaan doa iftitah yang diajarkan Nabi, yaitu: 
 

ًرا َوُسْبَحاَن اهللاِ  ًرا َوْاَحلْمُد لِلِه َكِثيـْ ِإين َوجْهُت َوْجِهَي . ُبْكَرًة َوَأِصْيالً  َاهللاُ َأْكبَـْر َكِبيـْ
ْشـرِِكْنيَ 

ُ
ًفـا ُمْسـِلًما َوَمـا أَنَـا ِمـَن ْامل ِإن َصـَالِيت . لِلِذْي َفَطَر السَمَواِت َوْاَألْرَض َحِنيـْ

ْرُت َوأَنَـا ِمـَن َالَشـرِْيَك لَـُه َوبِـَذاِلَك أُِمـ. َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَـاِيت لِلـِه َرب اْلَعـاَلِمْنيَ 
ْسِلِمْنيَ 

ُ
 .ْامل

 
Artinya: “Allah Maha Besar yang sempurna Kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya, 
dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sesungguhnya aku menghadapkan 
wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan 
berserah diri, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. 
Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah 
Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya dan untuk itulah aku diperintahkan, 
dan (semoga) aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri.” 
 
Doa iftitah yang satunya adalah: 
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ْغـِربِ 
َ
ْشـرِِك َوْامل

َ
اَللُهـم نـَقـِينْ . اَللُهم بَاِعْد بـَْيِين َوبـَْنيَ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بـَـْنيَ ْامل

ــــَيُض ِمــــَن الــــدَنسِ  ــــْوُب ْاألَبـْ ــــى الثـ اْغِســــْلِين ِمــــْن . ِمــــْن َخطَايَــــاَي َكَمــــا يـُنَـق ُهــــماَلل
 .بَـَردِ َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالثـْلِج َواْل

 
Artinya: “Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana Engkau 
menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala 
kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, 
sucikanlah segala kesalahanku dengan air, salju, dan embun.” 
 
 

c. Bacaan surat al-Fatihah 
 

ـــْيطَاِن الـــرِجْيمِ  ـــَن الش ـــاِهللا ِم ـــرْمحَِن الـــرِحيمِ . َأُعـــْوُذ ِب ـــُد لِلـــِه َرب . ِبْســـِم اللـــِه ال احلَْْم
ْهـِدنَا اِ . ِإيـاَك َنْسـَتِعنيُ ِإيـاَك نـَْعبُـُد وَ . َمالِـِك يـَـْوِم الـدينِ . الـرْمحَِن الـرِحيمِ . اْلَعاَلِمنيَ 

ْغُضــوِب َعَلـــْيِهْم َوَال ِصـــَراَط الــِذيَن أَنـَْعْمـــَت َعلَــْيِهْم َغـــْريِ اْلمَ . الصــَراَط اْلُمْســَتِقيمَ 
 نيَ آالضل. 

 
Artinya: “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. Dengan 
menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi 
Allah Tuhan sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang 
menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya 
kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, 
(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, 
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” 
 
 

d. Bacaan ruku’ 

Ada tiga bacaan ruku’ yang diajarkan Nabi Muhammad Saw., yaitu: 
1) 

 ُسْبَحاَن َريبَ اْلَعِظْيمِ 

Artinya: “Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung.” 
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2) 

 ُسْبَحاَن َريبَ اْلَعِظْيِم َوِحبَْمِدهِ 

Artinya: “Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung, dan hamba memuji-Nya.” 
 

3)  

 ِفْرِيل ُسْبَحاَنَك اللُهم َربناَ َوِحبَْمِدَك اَللُهم اغْ 

Artinya: “Maha Suci Engkau ya Tuhan kami, dan dengan memuji kepada-Mu ya 
Allah, ampunilah aku! 
 
 

e. Bacaan i’tidal 

Pada saat i’tidal ini ada dua doa yang bisa dibaca, yaitu tasmi’ dan doa i’tidal. 
Bacaan tasmi’ adalah: 

َدهُ  َع اهللاُ ِلَمْن محَِ  مسَِ
Allah Maha Mendengar bagi siapa yang memuji-Nya. 
Bacaan doanya ada dua macam, yaitu: 
1) 

  َربـَنا َوَلَك ْاَحلْمدُ 
Artinya: “Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji.” 
 

2) 

 ٍء بـَْعدُ َربناَ َلَك ْاَحلْمُد ِمْلُء السَمَواِت َوِمْلُء ْاَألْرِض َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َشيْ 

Artinya: “Ya Tuhan kami, bagimu segala puji yang memenuhi langit, memenuhi 
bumi, dan memenuhi apa pun yang Engkau kehendaki sesudah itu.”  

 
 

f.  Bacaan sujud 

Bacaan sujud, seperti bacaan ruku’, juga ada tiga macam, yaitu: 
1) 

  ْعَلىُسْبَحاَن َريبَ ْاألَ 
Artinya: “Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi.” 
2) 
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 ُسْبَحاَن َريبَ ْاَألْعَلى َوِحبَْمِدهِ 

Artinya: “Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi, dan hamba memuji-Nya.” 
3) 

 ُسْبَحاَنَك اللُهم َربناَ َوِحبَْمِدَك اَللُهم اْغِفْرِيل 

Artinya: “Maha Suci Engkau ya Tuhan kami, dan dengan memuji kepada-Mu ya 
Allah, ampunilah aku!” 
 
 

g.  Bacaan doa duduk antara dua sujud 

Ada beberapa bacaan yang diajarkan Nabi Saw., seperti: 
1)  

 َعاِفِين َواْعُف َعين َرب اْغِفْرِيل َواْرَمحِْين َواْجبُـْرِين َواْرفَـْعِين َواْرزُْقِين َواْهِدِين وَ 
 
Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, limpahkanlah rahmat kepadaku, 
cukupilah aku, tinggikan derajatku, berilah aku rizki, berilah aku petunjuk, 
sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku.” 
 

2) 

 ْرِين َواْهِدِين َواْرزُْقِين اَللُهم اْغِفْرِيل َواْرَمحِْين َواْجبُـ 

Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku, limpahkanlah rahmat kepadaku, cukupilah 
aku, berilah petunjuk aku, dan berilah aku rizki.” 
 

3) 

 َرب اْغِفْرِيل َرب اْغِفْرِيل 

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah aku.” 
 
 

h.  Bacaan tasyahud awal dan akhir 
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ــاُت لِلــهِ  ــَلَواُت الطيَب ــاُت اْلُمَبارَكــَاُت الصِحيَوَرْمحَــُة . اَلت ــِيبَهــا النــَك أَيـ ــَالُم َعَلْي اَلس
ــاِحلِْنيَ . اِهللا َوبـَرَكاَتُــهُ  َنــا َوَعَلــى ِعَبــاِد اِهللا الص ــَالُم َعَليـْ اَلس . اهللاُ  َأْشــَهُد َأْن َال ِإَلــَه ِإال

 اَللُهم َصل َعَلى ُحمَمٍد َوَعَلى َأِل ُحمَمدٍ . َوَأْشَهُد َأن ُحمَمًدا َرُسْوُل اهللاِ 
 

Artinya: “Segala kehormatan, keberkatan, dan doa yang baik-baik adalah milik 
Allah. Keselamatan atas engkau wahai Nabi, demikian juga rahmat Allah dan 
karunia-Nya. Keselamatan semoga atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang 
shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad 
dan keluarganya.” 
  

Atau membaca: 
 

. اَلسَالُم َعَلْيَك أَيـَها النِيب َوَرْمحَُة اِهللا َوبـَرَكاَتُهُ . اَلتِحياُت لِلِه َوالصَلَواُت َوالطيَباتُ 
ـــاِحلِْنيَ  َنـــا َوَعَلـــى ِعَبـــاِد اِهللا الص ـــَالُم َعَليـْ اَلس . اهللاُ َوَأْشـــَهُد َأن َأْشـــَهُد َأْن َال ِإلَـــَه ِإال

 اَللُهم َصل َعَلى ُحمَمٍد َوَعَلى َأِل ُحمَمدٍ . ْبُدُه َوَرُسْولـُهُ ُحمَمًدا عَ 
 

Artinya: “Segala kehormatan bagi Allah, dan juga doa yang baik-baik. Keselamatan 
atas engkau wahai Nabi, demikian juga rahmat Allah dan karunia-Nya. Keselamatan 
semoga atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
Allah dan utusan-Nya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan 
keluarganya.” 
 

Untuk kesempurnaan bacaan saat tasyahud akhir ditambah dengan bacaan: 
 

ـٍد   ـٍد َوَعلَـى َأِل ُحمَم ْيَت َعلَى ِإبـَْراِهْيَم َوَعلَى َأِل ِإبـْـَراِهْيَم َوبَـارِْك َعلـَى ُحمَمَكَما َصل
ْيٌد جمَِْيدٌ   َكَما بَارَْكَت َعلَى ِإبـَْراِهْيَم َوَعلَى َأِل ِإبـَْراِهْيَم ِىف اْلَعاَلِمْنيَ ِإنَك محَِ

 
Artinya: “Sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan 
keluarganya. Dan berikanlah karunia atas Nabi Muhammad dan keluarganya, 
sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. 
Di seluruh alam ini, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Terpuji dan Maha Mulia.” 
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i.  Bacaan qunut 

Doa qunut ini dibaca sebagian orang pada waktu shalat subuh setelah i’tidal 
pada rekaat kedua. Ada yang menghukumi sunnah muakkadah (sunnah yang 
dikuatkan) sehingga jika lupa disunnahkan melakukan sujud sahwi, dan ada yang 
tidak menganggap seperti itu sehingga tidak membaca qunut dan tidak perlu 
melakukan sujud sahwi. Bacaan qunut beserta artinya adalah sebagai berikut: 

 

بَـارِْك وَ . َوتـََولِين ِفْيَمْن تـََولْيتَ . َوَعِاِفين ِفْيَمْن َعافَـْيتَ . اَللُهم اْهِدِين ِفْيَمْن َهَدْيتَ 
ـــتَ  ـــا َأْعطَْي ـــا َقَضـــْيتَ . ِيل ِفْيَم ـــَك َشـــر َم ـــِين ِبَرْمحَِت َفِإنـــَك تـَْقِضـــي َوَال يـُْقَضـــى . َوِق

تـََبارَْكــَت َربـَنــا َوتـََعالَْيــَت . َوَال يَِعــز َمــْن َعاَديْــتَ . َوِإنــُه َال يَــِذل َمــْن َوالَْيــتَ . َعَلْيــكَ 
ــٍد . ْسـتَـْغِفُرَك َوأَتـُــْوُب ِإلَْيـكَ أَ . فَـلَـَك ْاَحلْمـُد َعَلــى َمـا َقَضــْيتَ  اهللاُ َعلَـى ُحمَم َوَصــلى

 .َوَعَلى أَِلِه َوَصْحِبِه َوباََرَك َوَسلمَ 
 

Artinya: “Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri 
petunjuk. Sehatkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesehatan. 
Tolonglah aku sebagaimana orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berikanlah 
aku berkah sebagaimana orang yang telah Engkau beri berkah. Dan jagalah aku 
dengan rahmat-Mu dari keburukan sesuatu yang telah Engkau pastikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Menentukan dan tidak ada yang menentukan atas-Mu. 
Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan, dan 
tidak akan mulia orang-orang yang telah Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai 
Tuhan kami, dan Maha Luhurlah Engkau. Segala puji bagi-Mu atas apa yang telah 
Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan kembali (taubat) kepada-Mu. Semoga Allah 
memberikan berkah, rahmat, karunia, dan keselamatan kepada Nabi Muhammad 
beserta keluarga dan sahabatnya.” 
 
 

j. Bacaan salam 

Bacaan salam ini ada yang membacanya dengan lengkap dan ada yang 

membacanya hanya sampai pada lafal  َِوَرْمحَـُة اهللا saja. Adapun lafal salam yang 

lengkap adalah: 

 اَلسَالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اِهللا َوبـَرََكاتُهُ 

Artinya: “Keselamatan dan rahmat Allah serta berkah-Nya semoga tetap atas kalian 
semua.” 
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Demikianlah bacaan-bacaan shalat yang harus dibaca dengan benar agar tidak 

merubah artinya. Seorang yang melakukan shalat seyogyanya memahami arti dari 
bacaan-bacaan shalat tersebut agar dapat menambah konsentrasi (khusyu’) dalam 
shalatnya.  

 
 

8. Dzikir dan doa setelah shalat 

Rangkaian pelaksanaan shalat sebenarnya diawali dengan takbiratul ihram dan 
diakhiri dengan salam. Dengan dibacanya salam yang kedua disertai menoleh ke 
kiri maka selesailah shalat seseorang. Namun demikian bukan berarti setelah salam 
seseorang harus segera meninggalkan tempat shalat. Setelah selesai shalat Nabi 
Muhammad Saw. menganjurkan untuk melakukan dzikir dan berdoa sesuai dengan 
keinginannya masing-masing, mengingat waktu setelah shalat termasuk salah satu 
waktu yang baik, terutama untuk berdzikir dan berdoa kepada Allah. 

Dalam bahasa Arab dzikir berarti mengingat atau menyebut. Maksud dzikir di 
sini adalah mengingat Allah dengan membaca bacaan-bacaan tertentu untuk lebih 
mendekatkan diri kepada-Nya. Sedang doa berarti permintaan. Doa yang dibaca 
setelah shalat adalah sebagai sarana meminta pertolongan kepada Allah atas semua 
masalah yang dihadapinya. 

 
a. Dzikir 

Dzikir yang dibaca setelah shalat ini ada yang panjang ada yang pendek. Di 
bawah ini akan dikemukakan beberapa bacaan dzikir sederhana yang sering 
diamalkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan juga oleh sebagian besar umat Islam 
selesai shalat, khususnya shalat fardu/wajib. Urutan dzikir yang biasa dibaca oleh 
orang-orang di Indonesia adalah: 

 
1) 

 ٣× الَِإَلَه ِإال ُهَو ْاَحلي اْلَقيـْوُم َوأَتـُْوُب ِإلَْيِه  اَلِذيْ . َأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيمَ 

Artinya: “Aku minta ampun kepada Allah Yang Maha Agung. Yang tidak ada 
Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat 
kepada-Nya.” 

      
Dzikir istighfar seperti di atas dibaca tiga kali. 

 
2) 

ْلـــ. َال ِإلَـــَه ِإال اهللاُ َوْحـــَدُه َال َشـــرِْيَك لَـــهُ 
ُ
ُكـــل   ُك َولَـــُه ْاَحلْمـــُد َوُهـــَو َعلـــىٰ لَـــُه ْامل

 ٣× َشْيٍء َقِديـٌْر 
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Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Satu, yang tidak ada sekutu 
baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan pujian, dan Dialah Yang Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.” 

      
Dzikir seperti di atas juga dibaca tiga kali, ada juga yang membacanya lebih dari 
tiga kali. 

 
3) 

ـَالِم اَللُهم أَْنَت السَالُم َوِمْنَك ا نَـا بِالسَنا َربـَالُم َفَحيـَالُم َوِإلَْيَك يـَُعْوُد السلس
 َوأَْدِخْلَنا ْاجلَنَة َداَر السَالِم تـََبارَْكَت َربـَنا َوتـََعالَْيَت يَا َذا ْاَجلَالِل َوْاِإلْكَرامِ 

 
Artinya: “Ya Allah, Engkaulah yang memiliki keselamatan (kesejahteraan), dari-
Mulah keselamatan, dan kepada-Mulah keselamatan itu akan kembali, maka 
hidupkanlah kami, ya Tuhan kami, dengan keselamatan, dan masukkanlah kami 
ke surga tempat keselamatan. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami, dan Maha 
Tinggi Engkau wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.” 
 
Doa di atas biasanya hanya dibaca sekali saja. 

4)   Lalu membaca surat al-Fatihah (seperti yang sudah ditulis di atas). 
5)   Kemudian membaca potongan ayat dari surat al-Baqarah seperti berikut: 

 

 ).١٦٣: البقرة(ِإَلَه ِإال ُهَو الرْمحَُن الرِحيُم  ٌه َواِحٌد َآل ُكْم ِإلٰ َوِإهلُٰ 

Artinya: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) selain Dia, Yang Maha Pengasih dan Penyayang.” (QS. Al-
Baqarah (2): 163). 
 

ـَمَواِت  ’ِسَنٌة َوَال نـَـْوٌم لَـه ’ُم َال تَْأُخُذهي اْلَقيـوْ َه ِإال ُهَو احلَْ لٰ إِ  َآل  َاهللاُ  َمـا ِيف الس
ــ ــَده ْن َذا الــِذيْ َوَمــا ِيف اْألَْرِض َم ــِديْ  ۤ’َيْشــَفُع ِعْن ــْنيَ أَْي ــُم َمــا بـَ ِهْم ِإال بِِإْذنِــِه يـَْعَل

َء َوِســـــَع ُكْرِســـــيُه آِإال ِمبـَــــا َشـــــ ْيٍء ِمـــــْن ِعْلِمـــــهِۤ طُـــــوَن ِبَشـــــَوَمـــــا َخْلَفُهـــــْم َوَال حيُِيْ 
 ).٢٥٥: البقرة(ُم ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِلي اْلَعِظيْ  ’ُدهالسَمَواِت َواْألَْرَض َوَال يـَئُـوْ 

 
Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia Yang Maha 
Hidup dan terus menerus (mengurus makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah Mengetahui 



  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 

 
107

apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak 
mengetahui apa pun dari ilmu Allah, kecuali atas kehendak-Nya. Kekuasaan 
Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara 
keduanya. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.” (QS. al-Baqarah (2): 255). 
 

6)   Membaca tasbih 33 kali, yaitu: 

 ٣٣× ُسْبَحاَن اِهللا 
Artinya: “Maha Suci Allah.” 
 

7)   Lalu membaca hamdalah 33 kali, yaitu: 

 ٣٣× َاحلَْْمُد لِلِه 
Artinya: “Segala puji bagi Allah.” 
 

8)   Juga membaca takbir 33 kali, yaitu: 

 ٣٣× َاهللاُ َأْكـبَـْر 
Artinya: “Allah Maha Besar.” 
 

9)    Lalu membaca: 
 

ًرا َوُسْبَحاَن اِهللا ُبْكَرًة َوَأِصْيالً  ًرا َوْاَحلْمُد لِلِه َكِثيـْ  .َاهللاُ َأْكبَـْر َكِبيـْ

Artinya: “Allah Maha Besar, yang sempurna kebesaran-Nya, segala puji bagi 
Allah, dan Maha Suci Allah pada waktu pagi dan sore.” 
 

10)  Lalu membaca: 
 

ْلـــُك َولَـــُه ْاَحلْمـــُد َوُهـــَو َعلـــَى ُكـــل . َال ِإلَـــَه ِإال اهللاُ َوْحـــَدُه َال َشـــرِْيَك لَـــهُ 
ُ
لَـــُه ْامل

 َشْيٍء َقِديـْرٌ 
 
Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Satu, yang tidak ada sekutu 
baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan pujian, dan Dialah Yang Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.” 
 

11)  Selanjutnya membaca: 

 .َال َحْوَل َوَال قـُوَة ِإال بِاِهللا اْلَعِلي اْلَعِظْيمِ 
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Artinya: “Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.” 
 

12)  Kemudian membaca: 

 ٣× َأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم 

Artinya: “Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.” 
 

13) Dan membaca kalimah tahlil, misalnya sebanyak 33 kali atau 100 kali. Adapun 
lafal atau bacaan tahlil adalah seperti berikut: 

 الَِإلَـَه ِإال اهللاُ 

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah.” 
 

Itulah rangkaian bacaan dzikir atau yang sering disebut “wirid” setelah selesai 
melaksanakan shalat. Setelah membaca dzikir-dzikir seperti itu hendaklah ditutup 
dengan berdoa kepada Allah Swt. seperti yang akan diuraikan di bawah. 

 
 
b.   Doa 

Tidak ada ketentuan khusus dari Nabi Muhammad Saw. mengenai doa yang 
dibaca setelah shalat. Artinya kita boleh berdoa dengan doa apa pun, asalkan doa 
itu isinya permintaan yang baik-baik, jangan sampai seseorang berdoa isinya 
permintaan yang tidak baik. Nabi Saw. juga memberi contoh doa yang baik, begitu 
juga banyak contoh doa yang baik dalam al-Quran. Untuk berdoa hendaklah 
dimulai dengan membaca basmalah lalu hamdalah dan shalawat atas Nabi, dan 
untuk mengakhiri doa hendaklah ditutup dengan shalawat atas Nabi lalu hamdalah.  

 
Berikut ini beberapa contoh doa: 

  ِبْسِم اللِه الرْمحَِن الرِحيمِ 
Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.” 
 

َواِيف نَِعَمُه َوُيَكاِفُئ َمزِْيَدُه يَا َربـَنا َلَك ْاَحلْمُد َكَمـا احلَْْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمَني َمحًْدا يُـ 
  . يـَْنَبِغي جلََِالِل َوْجِهَك اْلَكِرميِْ َوَعِظْيِم ُسْلطَاِنكَ 

 
Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan puji yang memenuhi 
nikmat-nikmat-Nya dan mencukupi tambahan-Nya, ya Tuhan kami, bagi-Mu segala 



  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 

 
109

puji, sebagaimana yang patut bagi keagungan Dzat-Mu Yang Mulia dan kebesaran 
kekuasaan-Mu.”  

 

 .اَللُهم َصل َوَسلْم َعَلى َسيِدنَا ُحمَمدٍ 

Artinya: “Ya Allah, berilah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad Saw.” 
 

اَللُهم ِإنا نـَُعْوُذ ِبَك ِمَن ْاهلَم َوْاَحلَزِن َونـَُعْوُذ ِبَك ِمـَن اْلَعْجـِز َواْلَكَسـِل َونـَُعـْوُذ بِـَك 
ْيِن َو قَـْهِر الرَجالِ  ِمَن ْاُجلْنبِ َواْلُبْخِل َواْلَفَشِل َوِمْن َغَلَبِت الد. 

 
Artinya: “Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari sifat ragu-ragu dan susah, kami 
berlindung kepada-Mu dari sifat apes dan malas, kami berlindung kepada-Mu dari 
sifat pengecut, kikir, dan gagal, dan juga dari sifat selalu dililit hutang dan berada 
dalam tekanan orang lain.” 
 

: األعـــراف(أَنـُْفَســـَنا َوِإْن ملَْ تـَْغِفــْر لََنـــا َوتـَْرَمحْنَــا لََنُكــوَنن ِمـــَن اْخلَاِســرِيَن  آبـنَــا ظََلْمنَــرَ 
٢٣.( 

 
Artinya: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau 
tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami 
termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Al-A’raf (7): 23). 

 

ـاُب  َك أَنْـَت اْلَوهَنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَـُدْنَك َرْمحَـًة ِإنـَربـ
  ).٨: أل عمران(

 
Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada 
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada 
kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi 
(karunia).” (QS. Ali ’Imran (3): 8). 

 

نـَْيا حَ  آَربـنَ  اِر َءاتَِنا ِيف الد٢٠١: البقرة(َسَنًة َوِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن.( 
 

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 
dan peliharalah kami dari siksa api neraka.” (QS. Al-Baqarah (2): 201). 
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ـا . ا ُحمَمٍد َو َعلـَى أَلِـِه َوَصـْحِبِه َوَسـلمَ َوَصل اُهللا َعَلى َسيِدنَ  ِة َعماْلعِـز َك َربُسـْبَحاَن َربـ
ْرَسِلْنيَ َواحلَْْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمْنيَ 

ُ
 َيِصُفْوَن َوَسَالٌم َعلَى اْمل

 
Artinya: “Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Saya akui 
kesucian Tuhan Engkau, Tuhan yang mempunyai kebesaran dari segala yang mereka 
sifatkan, dan kesejahteraan atas semua rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
semesta alam.” 
 

 
 
 

Gambar orang yang sedang berdoa kepada Allah Swt. 
 

 

 
 

9. Fungsi shalat wajib dalam kehidupan 

Seperti disebutkan di atas, shalat merupakan salah satu bentuk ibadah 
khusus (ibadah mahdlah) kepada Allah Swt. yang sekaligus juga merupakan doa 
kepada-Nya. Shalat juga merupakan sarana untuk mengingat Allah. Karena itu 
orang yang melakukan shalat harus benar-benar mengingat Allah dan merasa 
seolah-olah menyaksikan Allah atau merasa selalu diawasi oleh Allah.  

Setiap Allah mewajibkan sesuatu pasti akan banyak mendatangkan manfaat 
bagi yang melaksanakannya. Begitu juga shalat wajib lima waktu, yang memiliki 
fungsi dan hikmah yang cukup besar bagi pelakunya.Dari beberapa ketentuan 
tentang shalat baik yang ada dalam al-Quran maupun yang ada dalam Sunnah atau 
hadits Nabi Muhammad Saw. dapatlah dikemukakan beberapa fungsi shalat seperti 
berikut: 
a. Shalat menempati tempat yang paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. 

Shalat merupakan tiang agama, siapa yang melaksanakannya berarti telah 
menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya berarti telah merobohkan 
agama. Shalat juga merupakan rukun Islam yang kedua yang sangat 
menentukan kesempurnaan Islam seseorang. 

b. Shalat juga merupakan ukuran utama baik atau buruknya amal seorang 
Muslim. Jadi, amal seorang Muslim sangat ditentukan oleh shalatnya, karena 
shalat yang baik akan mempengaruhi pelakunya dalam perbuatannya sehari-
hari. Seorang yang melaksanakan shalat dengan baik akan dapat menjaga diri 
dalam kehidupannya. Di akhirat nanti, yang pertama kali akan ditanyakan oleh 
Allah adalah masalah shalat. Karena itulah Nabi Saw. selalu berwasiat tentang 
shalat. 

c. Shalat mengajarkan kepada umat Islam agar disiplin dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga hidupnya bisa tertib dan teratur. Shalat harus dikerjakan 
pada waktunya dan tidak boleh keluar waktunya. Ini akan membiasakan 
seorang Muslim agar selalu tepat waktu atau disiplin dalam berbuat apapun. 
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d. Shalat merupakan sarana untuk mengingatkan seorang Muslim akan Allah 
sebagi Tuhannya. Ingat kepada Allah akan mengantarkan seorang Muslim 
menjadi tenang dan tenteram hatinya. Hati ini akan tenteram jika selalu 
mengingat Allah. Karena itu shalat harus diupayakan khusyu’, yakni dengan 
konsentrasi hanya kepada Allah, tidak berpikir yang lain-Nya. Shalat sekaligus 
merupakan upaya penyerahan diri seorang Muslim kepada Allah. Lewat shalat 
ini pula seorang Muslim berdoa atau meminta kepada Allah untuk ketenangan 
jiwanya dan kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. 

e. Shalat juga merupakan sarana untuk menjauhkan seorang Muslim dari 
perbuatan buruk dalam kehidupannya. Seorang yang melakukan shalat, tetapi 
dalam kehidupannya masih melakukan berbagai tindak kejahatan, berarti 
belum dapat melakukan shalat dengan baik, karena dia belum memahami arti 
shalat yang sebenarnya. 

f. Allah memberikan jaminan kebahagiaan kepada orang yang dapat 
melaksanakan shalat dengan khusyu’, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 
Di samping itu, shalat juga merupakan ciri penting bagi orang yang bertakwa 
dan orang yang shalih. 

 

 
Apa yang harus kalian lakukan? 
 
Sebagai generasi muda Muslim, kalian harus melaksanakan shalat wajib dengan 
penuh, yakni lima kali sehari semalam dan jangan sampai kalian meninggalkannya. 
Kalian sudah memasuki usia baligh (sudah berkewajiban melaksanakan kewajiban 
agama), sehingga kalian harus mendirikan (melaksanakan) shalat ini sejak 
sekarang, dan jangan menunggu sudah tua. Jika belum dapat melaksanakan shalat 
dengan sempurna, misalnya bacaan-bacaannya belum hafal, maka kalian harus 
tetap shalat dengan modal yang kalian dapat. Dan tentu saja kalian harus berusaha 
sehingga dapat melaksanakan shalat dengan sempurna. Jika kalian sudah 
melaksanakan shalat dengan baik, maka tingkatkan untuk mengamalkan ajaran 
(hikmah) shalat dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti yang dijelaskan di atas. 
Kesempurnaan shalat seseorang ditentukan juga dengan perilakunya di luar shalat. 
Karena itu kalian juga harus berperilaku dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti 
apa yang kalian lakukan dan ikrarkan dalam shalat. Jika ini dapat kalian lakukan, 
maka kalian akan dapat berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia. 
 

 
 

UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 
 

1. Menurut makna bahasa, kata ash-shalah dalam bahasa Arab berarti … 
A. Ibadah                                                     B. Doa 
C. Pasrah                                                     D. Tangga naik 
 

2. Beragama Islam merupakan salah satu … shalat. 
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A. Syarat sah                                               B. Rukun  
C. Syarat wajib                                            D. Kesempurnaan 
 

3. Hukum melaksanakan shalat lima waktu bagi orang Islam adalah … 
A. Sunnah muakkad                                    B. Fardu ‘ain 
C. Ibadah mahdlah                                      D. Fardu kifayah 
 

4. Di bawah ini yang termasuk dalam sunnah shalat adalah … 
A. Membaca takbiratulihram                      B. Membaca surat al-Fatihah 
C. Membaca ayat-ayat al-Quran                 D. Membaca shalawat atas Nabi 
 

5. Duduk pada saat melakukan tahiyyat akhir dan membaca tasyahud akhir 
disebut … 
A. Duduk iftirasy                                        B. Duduk infirasy 
C. Duduk tawarruk                                    D. Duduk tahiyyat 
 

6. Doa yang dibaca setelah i’tidal sebelum sujud pada shalat shubuh disebut … 
A. Doa iftitah                                              B. Doa shalawat 
C. Doa qunut                                              D. Doa tarji’ 
 

7. Diam sebentar antara dua rukun dalam shalat termasuk bagian dari … 
A. Rukun shalat                                         B. Sunnah shalat 
C. Kaifiyat shalat                                        D. Kesempurnaan shalat 
 

8. Bacaan ْاَألْعَلى َوِحبَْمِده َُسْبَحاَن َريب ِ◌  disunnahkan membacanya pada saat … 

A. Duduk di antara dua sujud                   B. I’ tidal 
C. Ruku’                                                    D. Sujud 
 

9. Di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang membatalkan shalat adalah … 
A. Tidak membaca doa iftitah dengan sengaja. 
B. Berkata-kata dengan sengaja di luar bacaan shalat 
C. Lupa melakukan ruku’ 
D. Tidak sengaja sewaktu shalat celananya robek sehingga kelihatan auratnya 
 

10. Seorang yang melakukan shalat sengaja ingin cepat selesai dengan tidak 
membaca ayat-ayat al-Quran selain surat al-Fatihah hukumnya … 
A. Tidak sah                                             B. Sah tetapi harus sujud sahwi 
C. Sah                                                      D. Batal dan harus mengulang 
 
 

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Shalat yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam adalah … 
2. Dalam hadits Nabi dijelaskan bahwa shalat tidak boleh ditinggalkan dalam 

keadaan apapun kecuali … dan … 
3. Diam sebentar di antara dua rukun dalam shalat disebut … 
4. Orang yang sengaja meninggalkan shalat wajib hukumnya … 
5. Orang yang shalat tetapi lupa berwudlu, maka hukum shalatnya … 
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6. Orang yang tidak mampu berdiri, maka dapat melakukan shalat dengan 
cara…atau ... 

7. Sebutkan satu hal yang menjadi syarat sah shalat! 
8. Duduk yang digunakan untuk melakukan tahiyyat awal disebut … 
9. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratulihram termasuuk ke dalam … 

shalat. 
10. Sedangkan niat dalam hati pada waktu memulai shalat termasuk ke dalam … 

shalat. 
 
 

C.   Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan shalat? 
2. Tunjukkan satu bacaan doa setelah shalat yang kamu hafal! 
3. Terjemahkan bacaan doa iftitah! 
4. Bacakan dalil naqli tentang perintah shalat wajib kemudian terjemahkan! 
5. Sebutkan beberapa fungsi shalat wajib dalam kehidupan! 
6. Apa yang dimaksud dengan duduk tawarruk dalam shalat? 
7. Tulislah bacaan i’tidal dengan benar dan terjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia! 
8. Sebutkan beberapa hal yang termasuk sunnah shalat! 
9. Sebutkan juga lima hal yang dapat membatalkan shalat! 
10. Bagaimana pendapat kamu, jika ada orang Islam yang meninggalkan shalat 

karena sedang mempunyai hajat yang tidak dapat ditinggalkan! 
 
 
D.   Tugas individu dan kelompok! 

1. Untuk tugas individu, buatlah laporan yang masing-masing berisi tentang syarat 
shalat, rukun shalat, sunnah shalat, dan hal-hal yang membatalkannya! 

2. Untuk tugas kelompok, cobalah lakukan pengamatan di masyarakat sekitar 
kamu, bagaimana prilaku orang yang biasa melakukan shalat dan yang tidak 
melakukan shalat, dan diskusikan masalah itu bersama-sama dan bagaimana 
hasilnya! 
 
 

D. Shalat Berjama’ah 
 

 

Perlu diperhatikan:  

Di atas sudah diuraikan permasalahan shalat wajib mulai dari pengertiannya 
sampai fungsinya dalam kehidupan. Tentunya kalian sudah memahami ketentuan 
shalat secara umum dan berusaha untuk mempraktikkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Kesempurnaan shalat harus dimulai dengan memperhatikan syarat 
dan rukun serta sunnah-sunnahnya. Kekhusyukan shalat juga sangat penting 
dalam meraih kesempurnaan shalat. Di samping itu Nabi Muhammad Saw. 
memberikan keutamaan yang lebih dalam melakukan shalat, yakni dengan 
berjama’ah. Shalat yang dilakukan dengan berjama’ah jauh lebih utama 
dibandingkan dengan shalat yang dilakukan dengan sendirian (munfarid). Pada 
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uraian selanjutnya akan dikaji shalat berjama’ah dengan segala 
permasalahannya. 

 
 

Kalian sejak kecil mungkin sering diajak orang tua kalian ke masjid atau 
mushalla untuk shalat bersama-sama dengan umat Islam yang lain. Di antara 
kalian ada yang mengikuti shalat dengan baik hingga selesai, dan di antara kalian 
mungkin juga ada yang hanya ikut ke masjid tetapi tidak ikut shalat hanya main-
main saja atau hanya sekedar ingin ketemu dengan teman. Meskipun demikian hal 
itu banyak memberi pengaruh kepada kita dalam melakukan shalat. Kita terbiasa 
dengan gerakan-gerakan shalat, meskipun terkadang kurang pas. Orang tua pun 
terkadang mengajak anak-anaknya untuk shalat bersama di rumah. Ini dilakukan 
agar anak-anaknya terbiasa melakukan shalat, sehingga pada waktunya nanti 
dapat melaksanakannya dengan baik dan tidak berani meninggalkannya. 

Berangkat dari kebiasaan kalian melihat dan meniru orang melakukan shalat 
bersama seperti di atas, kita kemudian mulai bisa melakukan shalat sendiri, 
tentunya setelah mengetahui aturan-aturannya. Aturan shalat sendirian memang 
berbeda dengan shalat bersama-sama. Mengenai shalat sendirian sudah diuraikan 
panjang lebar di halaman-halaman depan buku ini. Sedang shalat bersama atau 
yang biasa disebut dengan shalat berjama’ah akan diuraikan pada pembahasan 
berikut ini. 

 
 

1. Pengertian shalat berjama’ah dan dasar hukumnya 

Shalat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu sendirian dan berjama’ah. Shalat 
sendirian sering disebut dengan shalat munfarid. Shalat bersama atau shalat 
berjama’ah adalah shalat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dengan cara salah seorang menjadi imam dan lainnya menjadi 
makmum dengan syarat-syarat tertentu. 

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa shalat berjama’ah hukumnya 
sunnah muakkad, artinya shalat berjama’ah sangat dianjurkan untuk dilakukan. 
Sebagian ulama lainnya ada yang berpendapat hukum shalat berjama’ah adalah 
fardlu ‘ain dan sebagiannya lagi fardlu kifayah. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa 
Nabi Saw. melakukan shalat berjama’ah beserta para sahabatnya dengan beliau 
menjadi imam dan para sahabat menjadi makmumnya. Dalam hal ini Allah Swt. 
berfirman: 

 

ُهْم َمَعَك آَهلُُم الصَالَة فَـْلتَـُقْم طَ َوِإَذا ُكْنَت ِفْيِهْم َفَأَقْمَت   ).١٠٢: النساء(ئَِفٌة ِمنـْ
 

Artinya: “Apabila engkau (Nabi Saw.) beserta mereka dalam peperangan, sedang 
engkau hendak melakukan shalat dengan mereka, maka hendaklah sebagian mereka 
berdiri untuk shalat bersama engkau.” (QS. an-Nisa’ (4): 102). 

 
Dilihat dari keutamaannya, shalat berjama’ah jauh lebih utama dibandingkan 

dengan shalat sendirian (munfarid). Keutamaan shalat berjama’ah ini dijelaskan 
oleh Nabi Muhammad Saw. dalam salah satu hadits sebagai berikut: 
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رواه البخاري ومسلم (َصَالُة ْاَجلَماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصَالِة اْلَفذ ِبَسْبٍع َوِعْشرِْيَن َدَرَجًة 
 ).عن ابن عمر

 
Artinya: “Shalat berjama’ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan 
keutamaan dua puluh tujuh derajat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu ‘Umar). 
 

Dari hadits di atas jelaslah bahwa shalat berjama’ah lebih utama dibandingkan 
dengan shalat sendirian, dengan keutamaan yang sangat tinggi, yakni 27 kali lipat 
shalat sendirian. Shalat berjama’ah bisa dilaksanakan di masjid, mushalla, atau 
tempat-tempat lain, tetapi yang paling utama adalah di masjid. Shalat berjama’ah di 
masjid jauh lebih utama dibandingkan dengan shalat berjama’ah di rumah. Hadits-
hadits Nabi banyak yang mengisyaratkan tentang keutamaan shalat berjama’ah di 
masjid, seperti sabda Nabi Saw.: 
 

ْسِجِد 
َ
ْسِجِد ِإال ِىف ْامل

َ
 ).رواه الدارقطىن واجلابر واحلاكم عن أىب هريرة(َالَصَالَة ِجلَاِر ْامل

 

Artinya: “Tidak (sempurna) shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid.” (HR. ad-
Daruquthni, Jabir, dan al-Hakim, dari Abu Hurairah). 
 
Nabi Saw. juga bersabda: 

َع النَداَء فَـَلْم جيُِْب ِبَغْريِ ُعْذٍر َفَال َصَالَة َلُه   ).رواه أمحد(َمْن مسَِ

Artinya: “Barang siapa mendengar seruan azan, lalu dia tidak menjawab (memenuhi 
seruannya), dengan tanpa uzur, maka tidak (sempurna) shalatnya.” (HR. Ahmad). 
 

Dari dua hadits di atas, jelaslah bahwa Nabi sangat menganjurkan shalat 
berjama’ah di masjid, terutama bagi kaum Muslim yang tinggal di sekitar masjid, 
atau yang dapat mendengar seruan azan. Dari sini juga sebagian ulama mewajibkan 
shalat berjama’ah di masjid bagi siapa yang mendengar seruan azan, dan jika dia 
melakukan shalat di rumah, maka dia akan berdosa, dan shalatnya dinilai tidak 
sempurna. 
 
 

2. Syarat shalat berjama’ah  

Untuk sempurnanya shalat berjama’ah, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. 
Syarat-syarat ini terutama terkait dengan imam dan makmum yang merupakan 
bagian pokok dari shalat berjama’ah. Posisi imam berada di depan dan makmum 
berada di belakangnya. Dalam shalat berjama’ah ini imam dan makmum harus 
berada dalam satu tempat. 
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Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi imam dalam shalat berjama’ah 
adalah seperti berikut: 
a. Imam hendaklah orang yang memiliki pengetahuan agama yang lebih dibanding 

makmumnya. 
b. Imam hendaklah orang yang lebih fasih bacaan al-Quran. 
c. Imam hendaklah orang yang memahami ketentuan-ketentuan shalat. 
d. Imam hendaklah orang yang berakhlak mulia sehingga tidak dibenci oleh 

makmumnya. 
e. Imam hendaklah orang yang lebih tua di antara jama’ah. 
f. Imam hendaklah berdiri di depan makmum. 
g. Imam hendaklah orang yang tidak terpengaruh dan tidak mengikuti orang lain. 
h. Imam hendaklah memperhatikan shaf (barisan) makmum/jama’ah. 
i. Imam hendaklah berniat menjadi imam, meskipun tidak wajib. 
j. Jika jama’ahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus 

laki-laki. Orang perempuan boleh menjadi imam jika jama’ahnya hanya terdiri 
dari kaum perempuan. 

 
Sedang persyaratan yang harus dipenuhi oleh makmum dalam shalat 

berjama’ah adalah seperti berikut: 
a. Makmum harus berniat menjadi makmum. 
b. Makmum hendaklah mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. 
c. Makmum hendaklah mendengar bacaan imam. 
d. Makmum tidak boleh mendahului imam. 
e. Makmum harus berada satu tempat dengan imam. 
f. Makmum harus berdiri di belakang imam. 
g. Makmum harus melaksanakan shalat yang sama dengan imam. 
h. Jika imam selesai membaca surat al-Fatihah yang dikeraskan, makmum 

hendaklah membaca amin dengan suara keras. 
i. Makmum hendaklah membaca semua bacaan shalat dengan suara pelan (tidak 

keras), kecuali bacaan amin. 
j. Makmum laki-laki tidak dibolehkan mengikuti imam perempuan. 
k. Salah seorang makmum harus menggantikan kedudukan imam dengan berdiri 

di depan, jika imam batal shalatnya. 
l. Makmum berkewajiban mengingatkan imam yang lupa, bagi makmum laki-laki 

dengan mengucapkan tasbih (membaca  ُِسْبَحاَن اهللا) dan bagi makmum 

perempuan dengan bertepuk tangan. 
 
 

3. Hal-hal penting dalam shalat berjama’ah 

Di samping persyaratan penting dalam shalat berjama’ah seperti di atas, masih 
banyak hal yang penting yang harus diperhatikan dalam melakukan shalat 
berjama’ah. Di antara hal-hal penting tersebut adalah seperti berikut: 
a. Dalam melakukan shalat berjama’ah, semakin banyak jama’ahnya akan 

semakin baik. 
b. Makmum yang mengikuti shalat berjama’ah sejak awal atau bersamaan dengan 

imam (muwafiq) lebih baik daripada makmum yang ketinggalan rekaat pertama 
imam (masbuq). 
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c. Imam hendaklah memperpendek bacaan al-Qurannya, kecuali jika makmum 
menghendaki bacaan yang panjang. 

d. Susunan shaf (barisan) bagi makmum, jika makmumnya hanya seorang, 
hendaklah berdiri di sebelah kanan imam dan agak ke belakang sedikit. Jika 
datang seorang lagi untuk ikut berjama’ah hendaklah berdiri di sebelah kiri 
imam, lalu imam maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. 

e. Jika susunan jama’ahnya ada anak-anak dan kaum perempuan, maka 
susunannya adalah sebagai berikut: 
1) Shaf pertama (bagian depan) diisi oleh jama’ah laki-laki dewasa 
2) Shaf kedua (bagian tengah) diisi oleh jama’ah anak-anak, yang laki-laki di 

depan yang perempuan. 
3) Shaf ketiga (bagian belakang) diisi oleh jama’ah perempuan. 

f. Secara umum, makmum ada dua macam, yaitu makmum yang mengikuti imam 
sejak awal/takbiratul ihram (makmum muwafiq) dan makmum yang ketinggalan 
rekaat pertama imam (makmum masbuq). Bagi makmum masbuq, ketentuannya 
seperti berikut: 

1) Makmum masbuq harus bertakbir dan niat mengikuti imam lalu langsung 
mengikuti gerak-gerik imam. Terkait dengan ini Nabi Saw. bersabda: 

 

 ).رواه البخاري ومسلم(َما أَْدرَْكُتْم َفَصلْوا َوَما َفاَتُكْم َفَأِمتْوا 

Artinya: “Bagaimanapun keadaan imam yang kamu dapatkan, maka 
hendaklah kamu ikuti, dan yang ketinggalan hendaklah kamu sempurnakan.” 
(HR. al-Bukhari dan Muslim).  

 
2) Jika ia mengikuti imam pada rekaat pertama, maka hendaklah ia langsung 

takbir dan membaca surat al-Fatihah. Jika belum selesai membaca al-
Fatihah, imam melakukan ruku’, maka segeralah ia ikut ruku’, dan ini sudah 
dihitung mendapat satu rekaat.  

3) Jika ia mendapatkan ruku’ bersama imam pada rekaat pertama meskipun 
sebentar (asal mendapatkan thuma’ninah/sempurna), maka ia dianggap 
mendapatkan satu rekaat dan salamnya bersamaan dengan imam. 

4) Jika ia mengikuti imam setelah ruku’ rekaat pertama, maka ia harus 
menambah kekurangan rekaatnya setelah imam melakukan salam. 

      Terkait dengan ini Nabi bersabda: 
 

ْوَها َشْيئاً َوَمْن أَْدَرَك  َالِة َوَحنُْن ُسُجْوٌد َفاْسُجُدْوا َوَال تـَُعدِإَذا ِجْئُتْم ِإَىل الص
 ).رواه ابن ماجه(الرْكَعَة فَـَقْد أَْدَرَك الصَالَة 

 
Artinya: “Apabila kamu datang ke tempat shalat sedang kami (Nabi) sedang 
bersujud, maka sujudlah kamu dan janganlah kamu menghitung apa-apa. 
Barang siapa mendapatkan satu rekaat maka sesungguhnya ia mendapatkan 
shalat (yang lengkap).” (HR. Abu Daud). 
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4. Halangan shalat berjama’ah 

Pada prinsipnya shalat berjama’ah sangat dianjurkan oleh Nabi Saw., namun 
karena beberapa hal (halangan) shalat berjama’ah boleh kita tinggalkan. Hal-hal 
yang membolehkan kita untuk tidak (yang menghalangi kita) melakukan shalat 
berjama’ah adalah seperti berikut: 
a. Karena hujan lebat sehingga menghalangi kita untuk datang ke tempat shalat 

berjama’ah. 
b. Karena angin topan atau udara terlalu dingin. 
c. Karena sakit yang menyusahkan kita datang ke tempat shalat berjama’ah. 
d. Karena lapar dan haus, padahal makanan sudah dihidangkan. 
e. Karena baru makan makanan yang baunya kurang sedap. 
f. Karena mau buang air besar atau kecil. 
g. Karena takut ada bahaya yang menimpa. 
 
 

5. Mempraktikkan shalat berjama’ah  

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang shalat berjama’ah 
seperti di atas, dapatlah kalian mempraktikkan shalat berjama’ah sebagaimana 
shalat sendirian (munfarid) seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya. Untuk 
mempraktikkan shalat berjama’ah perlu diperhatikan hal-hal berikut: 
a. Perhatikan cara-cara mempraktikkan shalat seperti di atas. 
b. Shalat berjama’ah hendaklah diawali dengan adzan dan iqamah. Namun, kalau 

tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. 
c. Tentukan siapa yang paling utama untuk menjadi imam sesuai dengan kriteria 

yang disebutkan di atas. 
d. Dalam shalat berjama’ah ini ada bacaan yang harus dinyaringkan (jahr) dan 

ada bacaan yang harus dilirihkan (sirr), terutama oleh imam. 
Bacaan yang harus nyaring (jahr) adalah: 
1) Bacaan-bacaan takbiratulihram, semua takbir intiqal, tasmi’, dan salam 

pada semua shalat. 
2) Bacaan surat al-Fatihah dan ayat-ayat al-Quran pilihan pada shalat Subuh 

serta dua rekaat pertama shalat Maghrib dan Isya’. Hal ini juga berlaku 
pada shalat Jum’at, shalat ‘Idain (dua hariraya), shalat Tarwih, shalat 
Witir, shalat Gerhana, dan shalat Istisqa’ (minta hujan). 

3) Bacaan amin bagi imam dan makmum sehabis imam membaca surat al-
Fatihah yang dinyaringkan. 
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Gambar 4.6. Shalat Berjamaah 

 
 
Bacaan-bacaan selain yang dinyaringkan seperti di atas harus dibaca lirih 
(sirr). 

e. Makmum harus selalu mengikuti gerakan imam dan jangan sampai 
mendahuluinya. 

f. Sehabis salam, imam boleh membaca dzikir dan doa bersama-sama dengan 
makmum atau membacanya sendiri-sendiri. 

  
 

6. Fungsi shalat berjama’ah 

Di atas sudah dikemukakan beberapa fungsi shalat secara umum. Di samping 
itu, dapat dikemukakan secara khusus fungsi atau hikmah yang dapat diambil dari 
pelaksanaan shalat berjama’ah, di antaranya sebagai berikut: 
a. Shalat berjama’ah memberi pelajaran yang berharga dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kita diajarkan bagaimana cara bermasyarakat melalui shalat 
berjama’ah. Dengan shalat berjama’ah kita akan saling bersilaturrahim dan 
saling mengenal antar saudara sesama Muslim dan akan memahami keadaan 
mereka masing-masing. Hubungan di antara mereka sangat akrab tidak saling 
bermusuhan, karena mereka bersatu di bawah seruan dan ajakan sang imam 
untuk menuju arah yang sama, yakni meraih keridoan Allah Swt. 

b. Shalat berjama’ah juga mengajarkan kepada kita tentang persamaan derajat 
manusia. Dalam shalat berjama’ah tidak pernah ditonjolkan siapa, derajatnya 
apa, pangkatnya apa, kekayaannya berapa, dan sebagainya untuk menduduki 
posisi imam. Yang menjadi kriteria utama untuk yang berhak menjadi imam 
adalah kualitas agama atau ketakwaannya kepada Allah Swt., bukan ukuran 
duniawi. Ini mengajarkan bahwa manusia itu di hadapan Allah adalah sama, 
dan yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaannya saja.  

c. Shalat berjama’ah juga mengajarkan tentang kepatuhan seorang Muslim 
kepada pimpinannya. Dalam shalat berjama’ah makmum harus selalu 
mengikuti imam selama imam tidak melakukan kesalahan, namun jika imam 
melakukan kesalahan makmum harus mengingatkannya dan imam harus 
memperhatikan peringatan makmum tadi. Jika sudah diingatkan, imam tetap 
tidak mengindahkannya, maka makmum tidak perlu mengikuti imam lagi dan 
boleh memisahkan diri dari jama’ah shalat. Jadi, dalam bermasyarakat, 
kepatuhan seorang Muslim kepada pemimpinnya adalah suatu keharusan 
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selama pemimpin itu layak diikuti dan tidak melakukan kesalahan. Jika ia 
melakukan kesalahan harus diingatkan agar kembali kepada jalan yang benar. 
Jika diingatkan tetap tidak mengindahkannya, maka seorang Muslim tidak 
perlu taat kepada pemimpin tersebut. 

d. Shalat berjama’ah mengajarkan kepada umat Islam akan pentingnya persatuan 
dan kesatuan. Kekuatan umat Islam terletak pada kuatnya persatuan dan 
kesatuan di antara mereka. Hal ini terlihat dalam praktik shalat berjama’ah.  

 

 
Yang dapat kalian lakukan adalah: 
 
Berusahalah kalian shalat wajib lima waktu dengan berjama’ah. Jika tidak dapat 
melakukannya dengan berjama’ah tentu saja kalian harus melakukannya dengan 
sendirian (munfarid). Yang paling pokok, jangan sampai kalian tidak melakukan 
shalat lima waktu tersebut. Pergunakanlah waktu-waktu di sekitar shalat 
berjama’ah untuk mempererat tali silaturrahim di antara teman-teman kalian. Jika 
kalian dapat melakukan shalat berjama’ah di rumah kalian bersama-sama bapak, 
ibu, dan saudara-saudara kalian, maka hal itu sangat baik dan banyak manfaat 
yang akan kalian dapatkan. Keluarga kalian akan semakin bersatu dan harmonis, 
serta rumah kalian akan disinari shalat berjama’ah, sehingga pengaruh-pengaruh 
syetan akan terjauh dari keluarga kalian. 
 

 
 

UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 
1. Shalat yang dilakukan dengan sendirian disebut dengan shalat … 
 A. Berjama’ah                                  B. Munfarid 
 C. Qadla’                                          D. Ada’ 
 
2. Sedang shalat yang dilakukan dengan bersama-sama disebut shalat …. 
 A. Berjama’ah                                  B. Munfarid  
 C. Jum’ah                                        D. Qadla’ 
 
3. Hukum melaksanakan shalat berjama’ah adalah … 
 A. Sunnah muakkad                         B. Fardu ‘ain 
 C. Ibadah mahdlah                           D. Fardu kifayah 
 
4. Pahala shalat berjama’ah dibandingkan dengan shalat sendirian adalah … 
 A. 27 kali lipat                                  B. 2 kali lipat 
 C. 3 kali lipat                                    D. Berlipat-lipat 
 
5. Di antara hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk persyaratan imam adalah … 

A. Memiliki pengetahuan agama yang lebih dibanding makmumnya. 
B. Imam hendaklah orang yang lebih tua di antara jama’ah. 
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C. Imam hendaklah orang yang lebih fasih bacaan al-Qurannya. 
D. Imam hendaklah orang yang diserahi oleh masyarakat memangku masjid 

 
6. Dalam shalat berjama’ah yang diikuti oleh jama’ah laki-laki, perempuan, dan 

anak-anak, maka posisi anak-anak berada di … 
A. Di barisan paling belakang                    
B. Di barisan depan bersama-sama laki-laki 
C. Di  antara barisan laki-laki dan perempuan                              
D. Bersma-sama jama’ah perempuan 

 
7. Di antar hal yang dapat menghalangi shalat berjama’ah  adalah … 

A. Karena hujan lebat sehingga menghalangi kita untuk datang ke tempat 
shalat berjama’ah. 

B.  Karena sedang menyelesaikan pekerjaan rumah. 
C.  Karena sakit hati kepada temannya yang ada di masjid. 
D.  Karena lapar dan haus. 

 
8. Hikmah atau fungsi shalat berjama’ah bagi kita di antaranya dalah … 
 A. Persamaan derajat manusia                B. Disiplin melaksanakan tugas 
 C. Tidak rakus terhadap dunia                D. Membiasakan pertemanan 
 
9. Jumlah minimal dapat melakukan shalat berjama’ah adalah … 
 A. Dua orang                                            B. Tiga orang 
      C. Sepuluh orang                                     D. Empat puluh orang 
10. Dalah shalat berjama’ah jika imamnya salah maka cara mengingatkannya 

adalah … 
A.   Bagi perempuan dengan tepuk tangan  
B.   Bagi laki-laki dengan tepuk tangan  
C.   Bagi perempuan dengan bertasbih        
D.   Bagi laki-laki dengan bertakbir sekali 

 
 
B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Shalat yang dilakukan dengan sendirian disebut … 
2. Dalam shalat berjama’ah posisi imam harus … makmum. 
3. Shalat berjama’ah paling utama dilakukan di … 
4. Pahala shalat berjama’ah dibandingkan dengan shalat sendirian adalah … 
5. Hukum melaksanakan shalat berjama’ah adalah … 
 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan shalat berjama’ah? 
2. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh imam dalam shalat berjama’ah? 
3. Tunjukkan hadits yang menunjukkan keutamaan shalat berjama’ah! 
4. Hal-hal apa saja yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan shalat 

berjama’ah! 
5. Bagaimana cara makmum yang ketinggalan dari imam dalam mengikuti shalat 

berjama’ah? 
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D.  Tugas individu dan kelompok! 

1. Untuk tugas individu, buatlah laporan pelaksanaan shalat berjama’ah yang 
kalian ikut di dalamnya baik di rumah maupun di masjid/mushalla! 

2. Untuk tugas kelompok, cobalah kalian diskusikan mengenai fungsi atau hikmah 
dilakukannya shalat berjama’ah! 

 
 
 


