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STANDAR KOMPETENSI 5:   
Mengenal tatacara shalat sunnat. 

KOMPETENSI DASAR: 
5.1. Menjelaskan ketentuan shalat sunnat rawatib. 
5.2. Mempraktikkan shalat sunnat rawatib. 

STANDAR KOMPETENSI 6:   
Memahami macam-macam sujud. 

KOMPETENSI DASAR: 
6.1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 
6.2. Menjelaskan tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 
6.3. Mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 

 

STANDAR KOMPETENSI 7:   
Memahami tatacara puasa. 

KOMPETENSI DASAR: 
7.1. Menjelaskan ketentuan puasa wajib. 
7.2. Mempraktikkan puasa wajib. 
7.3. Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin-Kamis, Syawal, dan Arafah. 
7.4. Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis, Syawal, dan Arafah. 

 

STANDAR KOMPETENSI 8:   
Memahami zakat. 

KOMPETENSI DASAR: 
8.1. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. 
8.2. Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. 
8.3. Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. 
8.4. Mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan akat mal. 
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STANDAR KOMPETENSI   

Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari 

KOMPETENSI DASAR 

Siswa mampu: 
1. Melakukan shalat tahiyyatul masjid, tarawih, dan witir 
2. Melakukan puasa wajib 
3. Melakukan zakat fitrah dan zakat mal 
4. Melakukan  shalat sunnah Dluha 
5. Melakukan puasa sunnah Senin, Kamis, Syawal, dan Arafah 
6. Menerapkan ketentuan hukum Islam tentang makanan dan minuman 
7. Menerapkan ketentuan hukum Islam tentang binatang yang dihalalkan 
dan yang diharamkan 

 

MATERI POKOK 

1. Shalat Tahiyyatul Masjid, Tarawih, dan Witir 
2. Puasa Wajib 
3. Zakat Fitrah dan Zakat Mal 
4. Shalat Sunnah Dluha 
5. Puasa Sunnah Senin, Kamis, Syawal, dan Arafah 
6. Hukum Islam tentang Makanan dan Minuman 
7. Hukum Islam tentang Binatang yang Dihalalkan dan yang Diharamkan 
 

 
 

Di kelas VII kalian sudah diberikan pemahaman singkat tentang pengertian 
hukum Islam atau syariah Islam yang memiliki cakupan yang luas, tidak hanya 
dalam masalah ibadah, tetapi juga masalah muamalah. Syariah Islam tidak dapat 
dilepaskan dari fikih Islam yang merupakan penjabaran yang lebih rinci oleh para 
ulama. Dari fikih Islam inilah hukum Islam itu menunjukkan dinamikanya yang 
tidak pernah ketinggalan jaman. 

Kalian juga telah mengkaji berbagai masalah dalam hukum (syariah) Islam, 
terutama yang terkait dengan masalah ibadah. Kalian telah mengkaji masalah 
thaharah (bersuci) dan shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnat, juga hal-hal 
yang terkait dengan masalah shalat, seperti macam-macam sujud dan menjama’ 
dan menqashar shalat. Materi-materi ini harus sudah kalian kuasai sehingga kalian 
lebih siap untuk mengkaji materi-materi selanjutnya. Jika belum, berusahalah 
mengkaji ulang materi-materi tersebut untuk memudahkan kalian dalam mengkaji 
materi-materi hukum (syariah) Islam selanjutnya yang lebih kompleks. 

Di kelas VIII ini kalian akan diajak untuk mengkaji berbagai materi hukum 
(syariah islam). Di antaranya ada juga materi yang masih terkait dengan materi di 
kelas VII, seperti macam-macam shalat sunnah selain yang sudah dikaji di kelas 
VII, dan selebihnya adalah materi-materi kajian yang lain, seperti masalah puasa, 
zakat, makanan dan minuman, serta binatang yang dihalalkan dan yang 
diharamkan. 

 
G. Shalat Sunnah 
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Perlu diperhatikan: 

Di atas sudah dikaji dengan rinci ketentuan-ketentuan mengenai shalat 
wajib yang meliputi syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya, yang 
membatalkannya, dan lain sebagainya. Semua ini harus diperhatikan demi 
kesempurnaan shalat. Allah Swt. hanya mewajibkan shalat sehari semalam 
lima kali, yakni Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib, ‘Isya’, dan Subuh. Kelima shalat 
ini tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam hal-hal tertentu 
Allah membolehkan melakukannya dengan dijama’ atau diqashar, untuk 
memberikan keringanan atau kemudahan umat Islam dalam 
melaksanakannya. Karena begitu pentingnya shalat dan begitu banyaknya 
hikmah shalat bagi kita, maka Allah tidak hanya mensyariatkan shalat 
wajib lima waktu saja. Allah Swt. masih memberikan kesempatan kepada 
umat Islam untuk menambah frekuensi ibadah shalat agar lebih dekat lagi 
kepada-Nya, yaitu dengan menganjurkan umat Islam untuk melakukan 
shalat-shalat sunnah. Cara dan praktek shalat sunnah ini tidak jauh 
berbeda dengan shalat wajib, hanya niat dan rekaatnya yang jelas berbeda. 
Di antara kita mungkin sudah terbiasa dengan shalat sunnah ini, tetapi di 
antara kita juga masih banyak yang belum memahaminya, apalagi 
melaksanakannya.  

 
 Kita sering menyaksikan umat Islam yang melakukan shalat berkali-kali 
dalam sehari semalam, di luar shalat wajib lima waktu. Kita pun mungkin juga 
melaksanakan shalat seperti mereka. Di masjid kita juga menyaksikan jama’ah 
shalat yang selesai melaksanakan shalat fardlu dengan berjama’ah masih 
melakukan shalat lagi sendiri-sendiri. Sebelum mereka melakukan shalat 
berjama’ah pun, mereka juga melakukan shalat dua rekaat sendiri-sendiri. Inilah 
yang disebut shalat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum dan sesudah shalat 
fardlu. Pada waktu umat Islam merayakan hariraya, baik ‘Idul Fitri maupun ‘Idul 
Adha, mereka berkumpul bersama-sama di masjid atau di lapangan untuk 
melakukan shalat dua rekaat yang caranya agak berbeda dengan shalat sebelum 
dan sesudah shalat fardlu. Shalat yang demikian juga termasuk shalat sunnah. 
 Shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan di luar 
shalat wajib lima waktu. Shalat sunnah merupakan shalat yang selalu dikerjakan 
oleh Nabi, namun tidak diharuskan untuk dilaksanakan, artinya jika shalat ini 
dikerjakan, maka akan diberi pahala bagi yang mengerjakannya, dan jika 
ditinggalkan tidak akan disiksa.  

Shalat sunnah banyak macamnya, di antaranya shalat rawatib dan shalat 
‘Idain (dua hariraya). Pada bagian ini akan diuraikan dua bentuk shalat sunnah 
tersebut, dan di bagian-bagian selanjutnya akan diuraikan bentuk shalat sunnah 
yang lain.  
 
1. Shalat sunnah rawatib  

Shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnat yang mengiringi shalat fardlu 
lima waktu, atau shalat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat 
fardlu lima waktu. Dengan demikian, shalat sunnah rawatib dikerjakan pada 
waktu seblum melaksanakan shalat fardlu atau sesudahnya. 
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Shalat sunnah rawatib ada dua macam, ada yang termasuk sunnah 
muakkadah (yang dikuatkan/penting) dan ada yang termasuk sunnah ghairu 
muakkadah (yang tidak dikuatkan/kurang penting). Kedua macam shalat sunnah 
rawatib ini jika dikerjakan akan berpahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa.  

Yang termasuk shalat sunnah rawatib yang muakkadah adalah: 1) shalat 
sunnah dua rekaat sebelum shalat Zhuhur, 2)  shalat sunnah dua rekaat 
sesudah shalat Zhuhur, 3) shalat sunnah dua rekaat sesudah shalat Maghrib, 4) 
shalat sunnah dua rekaat sesudah shalat ‘Isya’, dan 5) shalat sunnah dua rekaat 
sebelum shalat Subuh. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Saw. yang berbunyi: 

 

تَـْيِن بـَْعَد الظْهِر َحِفْظُت َعْن َرُسْوِل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم رَْكَعتَـْيِن قـَْبَل الظْهِر َورَْكعَ : َعْن َعْبِد اِهللا اْبِن ُعَمَر قَالَ 
 ).رواه البخاري ومسلم( َورَْكَعتَـْيِن بـَْعَد ْالَمْغِرِب َورَْكَعتَـْيِن بـَْعَد ْالِعَشاِء َورَْكَعتَـْيِن قـَْبَل ْالَغَداةِ 

 
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: “Saya ingat dari Rasulullah Saw. dua 
rekaat sebelum Zhuhur, dua rekaat sesudah Zhuhur, dua rekaat sesudah 
Maghrib, dua rekaat sesudah ‘Isya’, dan dua rekaat sebelum Subuh (HR. al-
Bukhari dan Muslim). 
  
 Adapun yang termasuk shalat sunnah rawatib yang tidak muakkadah adalah 
sebagai berikut: 

a. Shalat sunnah dua rekaat sebelum dan sesudah shalat Zhuhur. Dengan 
demikian, shalat sunnah rawatib sebelum shalat Zhuhur ada empat rekaat 
dan sesudah shalat Zhuhur juga ada empat rekaat. Dalam hal ini Nabi Saw. 
bersabda: 
 

 ).رواه الرتمذي عن أم حبيبة( َمْن َحاَفَظ َعلَى َأْرَبِع رََكَعاٍت قـَْبَل الظْهِر َوَأْرَبٍع بـَْعَدَها َحرَمُه اهللاُ َعلَى النارِ 

Barang siapa mengerjakan shalat empat rekaat sebelum Zhuhur dan 
empat rekaat sesudahnya, Allah mengharamkan baginya api neraka 
(HR. al-Tirmidzi dari Umi habibah).  
 

b. Shalat sunnah empat rekaat sebelum shalat ‘Ashar. Nabi Saw. bersabda: 
 

 ).رواه الرتمذي عن ابن عمر( رَِحَم اهللاُ اْمَرًأ َصلى قـَْبلَى ْالَعْصِر َأْربـًَعا

Allah memberi rahmat kepada manusia yang shalat empat rekaat 
sebelum shalat ‘Ashar (HR. al-Tirmidzi dari Ibnu ‘Umar). 
 

c. Shalat sunnah dua rekaat sebelum shalat Maghrib. Dalam hadits Nabi Saw. 
dijelaskan: 
 

 ).اهللا بن مغفلرواه ابن حبان عن عبد ( َأن النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َصلى قـَْبَل ْالَمْغِرِب رَْكَعتَـْينِ 

Bahwa Nabi Saw. shalat sebelum shalat Maghrib dua rekaat (HR. Ibnu 
Hibban dari ‘Abdullah bin Mughaffal). 
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 Cara melakukan shalat sunnah rawatib sama seperti cara melakukan shalat 
wajib. Yang membedakan hanyalah niat dan jumlah rekaatnya. Sebagai contoh 
akan dipraktekkan shalat sunnah dua rekaat sebelum dan sesudah shalat 
Zhuhur: 

a. Setelah terpenuhi persyaratan shalat secara umum, mulailah dengan niat 
untuk melaksanakan shalat sunnah dua rekaat sebelum shalat Zhuhur. 
Contoh lafal niatnya: 
 

 ى ُسنًة قـَْبَل الظْهِر رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ ُأَصل

Saya berniat shalat sunnah sebelum Zhuhur dua rekaat karena Allah Ta’ala. 
 
Sedang contoh niat shalat sunnah sesudah Zhuhur: 

 ُأَصلى ُسنًة بـَْعَد الظْهِر رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Saya berniat shalat sunnah sesudah  Zhuhur dua rekaat karena Allah Ta’ala. 
 

b. Setelah niat, melakukan gerakan dan melafalkan bacaan sebagaimana yang 
dilakukan pada shalat biasa hingga salam. 
 

Perlu diperhatikan, bahwa tidak semua shalat fardlu lima waktu diiringi 
dengan shalat sunnah rawatib. Ada waktu-waktu yang terlarang untuk 
melakukan shalat sunnat ini, yaitu shalat sunnah sesudah shalat Subuh dan 
sesudah shalat ‘Ashar. Hukum melakukan shalat sunnah pada kedua waktu itu 
adalah haram. 
 
2. Shalat sunnah dua hariraya (‘Idain) 

 Shalat ‘Idain adalah shalat sunnah yang dilaksanakan pada dua hariraya, 
yaitu hariraya Fitri (‘Idul Fitri) dan hariraya Adha (‘Idul Adha). Dengan demikian, 
shalat ‘Idain ada dua macam, yaitu shalat sunnah ‘Idul Fitri yang dilaksanakan 
pada hariraya Fitri tanggal 1 Syawwal dan shalat sunnah ‘Idul Adha yang 
dilaksanakan pada hariraya Adha tanggal 10 Dzulhijjah.  

Hukum melaksanakan kedua shalat ‘Id ini sama, yakni sunnah 
muakkadah (yang dikuatkan/penting sekali). Sejak disyariatkannya shalat ‘Id ini, 
Rasulullah Saw. tidak pernah meninggalkannya. Allah berfirman dalam surat al-
Kautsar (108) ayat 1-2: 

 

َناَك اْلَكْوثـَرَ   ).٢-١: الكوثر( َفَصل ِلَربَك َواْنَحرْ . ِإنا َأْعطَيـْ

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu (hai Muhammad) nikmat 
yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah 
(QS. al-Kautsar (108): 1-2). 
 

Kedua shalat hariraya tersebut pada prinsipnya sama dalam hal 
tatacaranya, kecuali niat dan waktunya yang berbeda. Jumlah rekaat keduanya 
juga sama, yaitu dua rekaat. Waktu melaksanakan shalat ‘Idain ini adalah sejak 
terbit matahari sampai tergelincir matahari. Akan tetapi, shalat ‘Idul Fitri lebih 
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baik diakhirkan sedikit daripada shalat ‘Idul Adha yang disunnahkan lebih pagi. 
Setelah selesai melakukan shalat ‘Idain ini disusul dengan khutbah. Nabi dan 
para shahabatnya melakukan shalat ‘Idain sebelum khutbah seperti yang 
dijelaskan oleh Ibnu ‘Umar: 

 

 ).رواه اجلماعة( كَاَن َرُسْوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َوأَبـُْو َبْكٍر َوُعَمُر ُيَصلْوَن ْالِعْيَدْيِن قـَْبَل ْالُخْطَبةِ 

Adalah Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan ‘Umar melakukan shalat ‘Idain 
sebelum khutbah (HR. Jama’ah ahli hadits). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat melaksanakan shalat ‘Idain bisa di masjid dan bisa juga di 

lapangan atau tempat yang luas. Syarat dan rukun serta sunnah-sunnah shalat 
‘Idain sama seperti shalat pada umumnya, di tambah sunnah-sunnah lainnya. 

Adapun sunnah shalat ‘Idain adalah seperti berikut: 
a. Disunnatkan untuk dilakukan dengan berjama’ah. 
b. Membaca takbir tujuh kali pada rekaat pertama, yaitu sesudah membaca doa 

iftitah dan sebelum membaca surat al-Fatihah, dan membaca takbir lima kali 
pada rekaat kedua sebelum membaca surat al-Fatihah selain takbir untuk 
beridiri. 

c. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada setiap membaca takbir. 
d. Membaca tasbih sebelum membaca takbir tambahan tadi. Lafalnya: 

 

  ُسْبَحاَن اِهللا َوْالَحْمُد ِللِه َوَال ِإَلَه ِإال اهللاُ َواهللاُ َأْكبَـرُ 

Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan 
Allah Maha Besar. 
 

e. Membaca surat Qaf  (50) di rekaat pertama dan surat al-Qamar (54) di rekaat 
kedua, atau surat al-A’la (87) di rekaat pertama dan al-Ghasyiyah (88) di 
rekaat kedua. 

f. Imam mengeraskan bacaannya, sedang makmum tidak. 
g. Khutbah dua kali selesai shalat yang tatacaranya seperti khutbah Jum’at, 

hanya pada khutbah pertama shalat ‘Idain dimulai dengan takbir sembilan 
kali. 

h. Pada khutbah ‘Idul Fitri disunnahkan berisi tentang masalah zakat dan pada 
khutbah ‘Idul Adha berisi tentang masalah kurban. 

i. Pada shalat ‘Idain disunnatkan mandi dan memakai pakaian yang bagus. 
j. Disunnatkan makan sebelum shalat ‘Idul fitri, sedang pada shalat ‘Idul Adha 

tidak. 
k. Ketika berangkat ke tempat shalat ‘Idain dan ketika pulangnya disunnatkan 

melalui  jalan yang berbeda. 

 
Gambar orang sedang shalat hariraya 
di lapangan 

 
Gambar orang sedang menyembelih 

kambing kurban 
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l. Pada dua hariraya ini juga disunnahkan memperbanyak membaca takbir di 
luar pelaksanaan shalatnya di berbagai tempat. Waktu takbir untuk ‘Idul Fitri 
mulai terbenam matahari pada malah hariraya sampai pelaksanaat shalatnya, 
sedang waktu takbir untuk ‘Idul Adha mulai terbenam matahari malam 
hariraya sampai selesai shalat ‘Ashar pada hari Tasyriq terakhir (tanggal 13 
Dzulhijjah). 
Bacaan takbir ‘Idain: 
 

ــَه َإال اهللاُ َواهللاُ َأْكبَـــُر َاهللاُ َأْكبَـــُر َوِللــِه ْالَحْمــدُ  ــًرا َوْالَحْمــُد ِللــِه كَ . َاهللاُ َأْكبَـــُر َاهللاُ َأْكبَـــُر َاهللاُ َأْكبَـــُر َال ِإَل ــًرا َاهللاُ َأْكبَـــُر َكِبيـْ ِثيـْ
َال ِإَلَه َإال اهللاُ . َال ِإَلَه َإال اهللاُ َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَأَعز ُجْنَدُه َوَهَزَم ْاَألْحَزاَب َوْحَدهُ . َوُسْبَحاَن اِهللا ُبْكَرًة َوَأِصْيالً 

ْيَن َوَلوْ  اُه ُمْخِلِصْيَن َلُه الدِإي ِه ْالَحْمدُ . َكرَِه ْالَكاِفُرْونَ   َوَال نـَْعُبُد ِإالاهللاُ َواهللاُ َأْكبَـُر َاهللاُ َأْكبَـُر َوِلل َال ِإَلَه َإال.  
 
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan 
segala puji bagi Allah semata. Allah Maha Besar, Maha Agung, segala 
puji yang banyak itu bagi Allah, Maha Suci Allah pagi dan petang, tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Satu, yang benar janji-Nya, yang menolong 
hamba-Nya, yang memuliakan bala tentaranya, dan yang mengusir 
semua musuh Nabi-Nya dengan sendiri-Nya. Tidak ada Tuhan selain 
Allah, dan kami hanya menyembah kepada-Nya, dengan ikhlas kami 
beragama kepada-Nya meskipun dibenci orang-orang kafir. 
    
 Cara melakukan atau mempraktekkan shalat ‘Idain adalah seperti berikut: 

a. Rangkaian shalat diawali dengan berkumpul di tempat shalat, bisa di masjid 
atau di lapangan yang sudah disiapkan. 

b. Sambil menunggu saat dimulainya shalat, dikumandangkan takbir sebanyak-
banyaknya. 

c. Imam kemudian mengajak untuk memulai shalat, tanpa didahului dengan 
adzan maupun iqamah, hanya dengan seruan: 

 اَلصَالُة َجاِمَعةً 

Marilah melakukan shalat berjama’ah. 
d. Setelah itu mulailah berdiri dan berniat shalat ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha 

bersamaan dengan melakukan takbiratulihram. Contoh lafal niat shalat ‘Idain: 
 

 َمْأُمْوًما ِللِه تـََعالىَ / ْيِن ِإَماًما ُأَصلى ُسنًة ِلِعْيِد ْالِفْطِر رَْكَعتَـ 

Saya berniat shalat sunnat hariraya Fitri dua rekaat jadi imam/jadi 
makmum karena Allah Ta’ala. 

 

 َمْأُمْوًما ِللِه تـََعالىَ / ُأَصلى ُسنًة ِلِعْيِد ْاَألْضَحى رَْكَعتَـْيِن ِإَماًما 

 
Saya berniat shalat sunnat hariraya Adha dua rekaat jadi imam/jadi 
makmum karena Allah Ta’ala. 
 

e. Setelah itu membaca doa ifititah 
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f. Selesai doa ifititah membaca takbir tujuh kali dan sebelum masing-masing 
takbir membaca tasbih seperti dijelaskan di atas. 

g. Setelah itu membaca surat al-Fatihah dan seterusnya seperti rangkaian 
shalat pada umumnya sampai selesai rekaat pertama. 

h. Setelah membaca takbir dan berdiri pada rekaat kedua membaca takbir lima 
kali dan sebelum masing-masing takbir membaca tasbih. 

i. Sehabis itu membaca surat al-Fatihah dan seterusnya hingga selesai rekaat 
kedua dan melakukan tasyahud akhir hingga salam. 

j. Sehabis salam imam/khatib beridiri di mimbar untuk membacakan khutbah 
dan makmum harus mendengarkan khutbah sampai selesai. 

k. Dengan selesainya khutbah berarti selesailah rangkaian shalat hariraya dan 
semua jama’ah kemudian kembali ke tempat/rumahnya masing-masing. 
 

MUTIARA KISAH 
 

Dikisahkan, sutau saat setelah melakukan shalat ‘Isya’ Nasruddin dan beberapa 
temannya berbincang-bincang di beranda masjid kampungnya. Dalam 

perbincangan tersebut Nasruddin menguraikan berbagai keutamaan ibadah shalat 
sunnat, khususnya shalat tahajjud. Uraian Nasruddin benar-benar memikat hati 

teman-temannya. Ketika Nasruddin selesai berbicara, salah seorang temannya 
bertanya: “Nasruddin! Uraianmu tentang shalat tahajjud benar-benar menarik. 
Tetapi apakah kau sering melakukannya?” Jawab Nasruddin sambil tersenyum: 
“Jelas, dong! Setiap malam aku selalu bangun tengah malam (yang juga berarti – 
dalam bahasa Arab – melakukan shalat tahajjud), tetapi untuk kencing kemudian 

tidur lagi. 

 
 

KESIMPULAN 
 

1. Untuk melengkapi kekurangan dalam pelaksanaan shalat fardlu/wajib, 
Islam mensyariatkan shalat sunnah, shalat yang dianjurkan untuk 
dilakukan. 

2. Shalat sunnah banyak macamnya, di antaranya shalat sunnah rawatib 
dan shalat sunnah dua hariraya (‘Idain). 

3. Shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnah yang mengiringi 
pelaksanaan shalat fardlu lima waktu, seperti shalat sunnah dua rekaat 
sebelum shalat Zhuhur dan dua rekaat sesudahnya, shalat sunnah dua 
rekaat sebelum shalat Subuh, dst. 

4. Shalat ‘Idain adalah shalat sunnah yang dilakukan pada dua hariraya, 
yaitu hariraya Fitri dan hariraya Adha. Keduanya dilakukan sebelum 
khutbah hariraya. 

 
 

CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN 
 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari jawaban-jawaban yang ada! 

1. Shalat sunnah yang mengiringi shalat fardlu disebut … 
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A. Shalat jama’                                            B. Shalat rawatib 
C. Shalat isitsqa’                                         D. Shalat istikharah 
 

2. Hukum melaksanakan shalat sunnah rawatib adalah …. 
A. Sunnah muakkad                                    B. Sunnah ghairu muakkad 
      C. Keduanya benar                                     D. Keduanya salah 
 

3. Shalat sunnah rawatib di bawah ini yang hukumnya sunnah muakkad 
adalah … 
A. Dua rekaat sebelum ‘Ashar                   B. Dua rekaat sebelum 
Maghrib 
C. Dua rekaat sebelum ‘Isya’                     D. Dua rekaat sesudah ‘Isya’ 
 

4. Sedang shalat sunnah rawatib yang hukumnya ghairu muakkad adalah 
… 
A. Dua rekaat sebelum Shubuh                 B. Dua rekaat sebelum 
Zhuhur 
C. Dua rekaat sesudah Maghrib                D. Dua rekaat sebelum 
Maghrib 
 

5. Shalat sunnah hariraya Fitri dan hariraya Kurban sering disebut shalat 
sunnah … 
A. ‘Idain                                                     B. Rawatib 
C. Istikharah                                              D. Tarawih 
 
 B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Hukum melaksanakan shalat sunnah ‘Idain adalah … 
2. Khutbah dalam shalat ‘Idain dilaksanakan … shalat. 
3. Bersamaan dengan melaksanakan shalat ‘Idain dianjurkan untuk 

memperbanyak bacaan ... 
4. Shalat sunnah ‘Idain dapat dilaksanakan di … atau di … 
5. Dalam shalat sunnah ‘Idain disunnahkan menambah bacaan takbir … 

kali pada rekaat pertama dan … kali pada rekaat kedua. 
 
  C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan 

tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah rawatib? 
2. Tulislah salah satu dalil tentang shalat sunnah rawatib dan 

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia! 
3. Sebutkan lima shalat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah 

muakkad! 
4. Sebutkan pula shalat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah ghairu 

muakkad! 
5. Bagaimana rangkaian cara melaksanakan shalat ‘Idul Fitri? 

 
D.  Tugas individu dan kelompok! 

1. Untuk tugas individu, praktekkan shalat sunnah rawatib di sekolah dan 
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di rumah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada! 
1. Untuk tugas kelompok, cobalah kalian mempraktekkan salah satu 

shalat ‘Idain di sekolah dengan rangkaian seperti shalat ‘Idain yang 
sebenarnya! 

 

 
 

D. Sujud  Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur 

 

Perlu diperhatikan: 
 
Dalam shalat terdapat salah satu rukun yang sebenarnya merupakan suatu 
ujud penyerahan diri kepada Allah Swt., yaitu sujud. Melalui sujud inilah 
seorang hamba menghadap kepada Tuhannya dengan merendahkan diri di 
hadapan-Nya. Di samping sujud dalam shalat, Allah juga mensyariatkan 
bentuk-bentuk sujud lain yang memiliki fungsi yang sama, yakni ungkapan 
penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Ada tiga sujud yang 
bisa dilakukan seorang hamba kepada Allah Swt. ketika mengalami kondisi-
kondisi tertentu, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. 
Ketiga bentuk sujud tersebut akan diuraikan pada bab berikut ini. 

 
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak luput dari sifat 

kemanusiaannya, seperti berbuat kesalahan dan lupa. Jika kita berbuat 
kesalahan segeralah bertaubat minta ampun atas kesalahan kita dan berusaha 
untuk tidak mengulanginya lagi. Sedang sifat yang kedua, meskipun tidak kita 
kehendaki selalu kita lakukan, yakni lupa. Lupa bisa terjadi dalam kehidupan 
kita sehari-hari, termasuk dalam shalat. Jika kita lupa di luar shalat, segeralah 
membaca tasbih agar Allah segera mengingatkannya, sedang lupa yang kita 
lakukan di dalam shalat, terutama dalam hal-hal tertentu, Allah menganjurkan 
kita untuk melakukan suatu sujud yang disebut sujud sahwi. Allah juga 
mensyariatkan bentuk-bentuk sujud lain selain sujud sahwi tersebut. Salah satu 
sujud tersebut adalah sujud tilawah, sujud ini bisa dilakukan di dalam maupun 
di luar shalat. Sedang sujud yang satunya lagi adalah sujud syukur. Sujud yang 
terakhir ini hanya dilakukan di luar shalat. Ketiga sujud ini akan diuraikan lebih 
detail pada uraian di bawah. 
 

1. Sujud sahwi 

Untuk mengetahui sujud sahwi dengan baik, perlu diuraikan 
pengertiannya, sebab-sebabnya, bacaannya, dan cara mempraktekkannya. 
Berikut ini akan diuraikan satu persatu. 

 
a. Pengertian sujud sahwi dan hukumnya 

Dalam bahasa Arab kata ‘sahwi’ berarti lupa. Dengan demikian, sujud 
sahwi berarti sujud yang dilakukan karena lupa membaca bacaan tertentu atau 
lupa  mengerjakan gerakan tertentu dalam shalat. 
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Sujud sahwi hanya dilakukan dalam shalat dan tidak ada ketentuan untuk 
melakukannya di luar shalat. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, 
artinya jika dilakukan lebih baik dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa, tetapi 
bagi makmum harus mengikuti imamnya. Jika imam melakukan sujud sahwi 
makmum wajib mengikutinya. 
 
b. Sebab-sebab sujud sahwi 

Sujud sahwi dilakukan karena hal-hal berikut: 
1) Lupa melakukan tasyahud awal. Dalam hal ini Nabi Saw. bersabda: 

 

ْلَيْجِلْس َوِإِن اْسَتِتم قَائًِما َفَال َيْجِلسُ    َوَيْسُجُد َسْجَدَتِي السْهوِ ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ِمَن الرْكَعتَـْيِن فـََلْم َيْسَتِتم قَائًِما فـَ
 ).رواه أمحد(

 
Jika salah seorang dari kamu berdiri sesudah dua rekaat tetapi belum 
sampai sempurna berdirinya, maka hendaklah ia duduk kembali (untuk 
melakukan tasyahud awal), dan jika ia sudah berdiri sempurna, maka 
ia jangan duduk kembali dan hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi) 
(HR. Ahmad dari al-Mughirah). 
 

2) Kelebihan rekaat, ruku’, atau sujud karena lupa. Dalam hadits Nabi 
Saw. dijelaskan: 
 

َقـاَل َال َوَمـا َعِن ابْـِن َمْسـُعْوٍد َأن النبِـي َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَم ّصـلى الظْهـَر َخْمًسـا َفِقْيـَل لَـُه ُأرِيْـَد ِفـى ال صـَالِة فـَ
 ).رواه البخاري ومسلم( َذِلَك فـََقاُلْوا َصلْيَت َخْمًسا َفَسَجَد َسْجَدتـَْينِ 

 
Dari Ibnu Mas’ud: “Sesungguhnya Nabi Saw. telah sembahyang zhuhur 
lima rekaat, maka Nabi ditanya: “Apakah beliau sengaja melebihkan 
shalatnya? Beliau menjawab: Tidak. Mereka yang melihat beliau shalat 
berkata: Engkau telah sembahyang lima rekaat. Mendengar keterangan 
mereka yang demikian maka beliau terus sujud dua kali” (HR. al-
Bukhari dan Muslim). 
 

3) Ragu tentang jumlah rekaat yang telah dikerjakan. Misalnya seseorang 
ragu apakah rekaat yang dikerjakan dua atau tiga, tiga atau empat, dan 
seterusnya, maka ia harus memilih jumlah yang yakin, yakni yang sedikit 
dan ia menambah sujud sahwi sebelum salam. Nabi Saw. bersabda: 
 

ــْبِن َعَلــى ــك َوْلَي ْلَيْطــَرِح الش ًــا َأْم َأْربـًَعــا فـَ َلــْم يَــْدِر َكــْم َصــلى َثالَث َقَن ثُــم  ِإَذا َشــك َأَحــدُُكْم ِفــى َصــالَتِِه فـَ َماْســتَـيـْ
 ).رواه أمحد ومسلم( ْيِن قـَْبَل َأْن ُيَسلمَ َيْسُجُد َسْجَدتَـ 

 
Jika seorang di antara kamu ragu dalam shalat, apakah ia sudah 
mengerjakan tiga atau empat rekaat, maka hendaklah dilemparkan 
keraguannya itu dan diteruskan shalatnya menurut yang diyakini, 
kemudian ia sujud dua kali sebelum salam (HR. Ahmad dan Muslim). 
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4) Kekurangan rekaat shalat karena lupa. Dalam hadits Nabi diceritakan: 
 

ــَرَة َصــلى بِنَــا َرُســْوُل اِهللا َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَم ِإْحــَدي َصــالََتِي ْالَعِشــي َفَصــلى رَْكعَ  ّســلَم  تَـــْيِن ثُــم َعــْن أَبِــي ُهَريـْ
َم َفَصلى َمـا تـَـَرَك ثُـم َسـلَم فـََقاُلْوا َقُصَرِت الصَالُة َأْم َنِسْيَت يَا َرُسْوَل اِهللا؟ فـََقاَل َلْم أَْنَس َوَلْم تـُْقَصْر فـََقاُلْوا نـََعْم فـَتَـقَ  د

 ).متفق عليه( ثُم َكبـَر َوَسَجَد ِمْثَل ُسُجْوِدِه َأْو َأْطَولَ 

 
Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah shalat bersama kami Rasulullah 
Saw. salah satu dari dua shalat siang (Zhuhur atau ‘Ashar), baru beliau 
shalat dua rekaat lalu salam. Mereka bertanya: apakah shalat itu 
diqashar ataukah Engkau lupa ya Rasulullah? Nabi menjawab: Aku 
tidak lupa dan shalat itu tidak diqashar. Mereka berkata: Betul, salah 
satu terjadi. Lalu beliau menghadap kiblat dan shalat kembali atas yang 
kurang, kemudian beliau salam. Sesudah itu beliau bertakbir dan sujud 
seperti sujud yang biasa atau lebih panjang (Disepakati al-Bukhari dan 
Muslim). 
 
 
 
c.  Bacaan sujud sahwi 

Bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud biasa, begitu juga bacaan 
duduk di antara dua sujud sahwi sama seperti biasanya. Akan tetapi, ada juga 
yang membaca bacaan khusus untuk sujud sahwi, yaitu: 

 ُسْبَحاَن َمْن َال يـََناُم َوَال َيْسُهوْ 

Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. 
 

d. Mempraktekkan sujud sahwi 

Sujud sahwi hanya dilakukan dalam 
shalat saja. Sujud sahwi ini bisa dilakukan 
sebelum atau sesudah salam. Jika dilakukan 
sebelum salam, sujud sahwi dilakukan 
sesudah selesai membaca tasyahud akhir, 
lalu membaca takbir untuk mulai sujud 
sahwi dan membaca tasbih seperti di atas,  

kemudian membaca takbir untuk duduk di antara dua sujud dan membaca bacaan 
seperti biasa. Setelah itu takbir lagi untuk sujud yang kedua dengan membaca 
seperti pada sujud pertama, dan takbir lagi untuk duduk kembali lalu salam. Jika 
dilakukan setelah salam, dimulai dengan takbir untuk memulai sujud sahwi, dan 
seterusnya sama. 
 

2. Sujud tilawah 

Untuk mengetahui sujud tilawah, akan diuraikan pengertiannya, sebab-
sebabnya, bacaannya, dan cara mempraktekkannya. 

 
a. Pengertian sujud tilawah dan hukumnya 

 
 
 

Gambar orang sujud sahwi 
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Tilawah dalam bahasa Arab berarti membaca. Sujud tilawah artinya sujud 
karena membaca bacaan tertentu dari ayat-ayat al-Quran. Ayat-ayat al-Quran ini 
sering disebut dengan ayat sajdah. Sujud tilawah waktunya berbeda dengan dua 
sujud lainnya (sahwi dan syukur), yakni bisa dilakukan di dalam shalat maupun 
di luar shalat.  

Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah, artinya jika dilakukan 
lebih baik dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa, tetapi kalau dilakukan di 
dalam shalat, makmum harus mengikuti imamnya. Jika imam melakukan sujud 
tilawah makmum wajib mengikutinya. Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu 
‘Umar diceritakan: 

 

َهــا َســْجَدٌة فـََيْســُجُد وَ  ــَرأُ ْالُقــْرَأَن فـَيَـْقــَرأُ ُســْورًَة ِفيـْ ــِه َوَســلَم َكــاَن يـَْق رواه البخــاري ( َنْســُجُد َمَعــهُ َأن النِبــي َصــلى اهللاُ َعَلْي

 ).ومسلم

 
Bahwa Nabi Saw. membaca al-Quran, lalu beliau membaca sebuah surat 
yang di dalamnya terdapat ayat sajdah maka beliau sujud dan kami pun 
sujud bersamanya (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
 
Dalam hadits yang lain diceritakan oleh Ibnu ‘Umar: 
 

ى َأْصَحابُُه أَنـُه قـَـَرَأ تـَْنزِيْـَل السـَجَدِة َأن النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َسَجَد ِفى الرْكَعِة ْاُألولَى ِمْن َصَالِة الظْهِر فـََرأَ 
 ).رواه أمحد وأبو داود(

 
Bahwa Nabi Saw. sujud pada rekaat pertama shalat zhuhur, dan para 
sahabat tahu bahwa beliau membaca surat Tanzil Sajdah (HR. Ahmad 
dan Abu Daud). 
 
 
b. Sebab-sebab sujud tilawah 

Sujud tilawah disunatkan karena satu sebab, yaitu membaca ayat-ayat al-
Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Dalam al-Quran ada lima belas 
ayat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, yaitu surat al-A’raf (7): 206, surat al-
Ra’d (13): 15, surat al-Nahl (16): 50, surat al-Isra’ (17): 107, surat Maryam (19): 
58, surat al-Hajj (22): 18, surat al- Hajj (22): 77, surat al-Furqan (25): 60, surat 
al-Naml (27): 26, surat al-Sajdah (32): 15, surat Shad (38): 24, surat Fushshilat 
(41): 38, surat al-Najm (53): 62, surat al-Insyiqaq (84): 21, dan surat al-Alaq (96): 
19. 
 
c. Bacaan sujud tilawah 

Bacaan sujud tilawah berbeda dengan bacaan sujud-sujud yang lain. 
Dalam hadits Nabi Saw. ada satu riwayat mengenai bacaan sujud tilawah ini, 
yaitu hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a., ia berkata: 

 

َســَجَد َوْجِهـْي ِللـِذْي َخَلَقــُه َوَشـق َســْمَعُه : َكـاَن النبِـي َصــلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَم يـَُقــْوُل ِفـى ُســُجْوِد ْالُقـْرآِن بِاللْيـلِ 
  ).رواه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي( َوَبَصَرُه ِبَحْوِلِه َوقـُوتِهِ 
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Adalah Nabi Saw. - pada suatu malam ketika dalam sujud tilawah karena 
membaca ayat sajdah dalam al-Quran – mengucapkan: Wajahku sujud 
kepada Tuhan yang menjadikannya dan yang membuka pendengaran dan 
penglihatannya, dengan daya dan kekuatan-Nya (HR. Ahmad, Abu Daud, 
An-Nasa’i, dan At-Tirmidzi). 
 
Dalam riwayat al-Hakim terdapat tambahan: 

َتَباَرَك اهللاُ َأْحَسُن ْالَخاِلِقْينَ   فـَ

Maha Suci Allah, sebaik-baik Pencipta. 
 

d. Mempraktekkan sujud tilawah 

Sujud tilawah bisa dilakukan di dalam maupun di luar shalat. Syarat yang 
harus dipenuhi untuk melakukan sujud tilawah jika dilakukan di luar shalat  
adalah suci dari hadas dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat.  

Sujud tilawah dilakukan hanya sekali sujud. Jika dilakukan di luar shalat, 
yakni ketika membaca al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah maka 
segeralah bersiap untuk melakukan sujud tilawah dimulai dengan niat dan 
disusul dengan takbir lalu sujud dengan membaca bacaan seperti yang dijelaskan 
di atas. Setelah selesai sujud membaca takbir terus duduk dan salam dan 
kemudian melanjutkan bacaan al-Quran. Jika dilakukan di dalam shalat 
berjama’ah, makmum harus mengikuti imam. Jika imamnya melakukan sujud 
tilawah, makmum harus mengikuti, dan sebaliknya jika imam tidak 
melakukannya, makmum juga tidak boleh melakukannya. Imam yang mau 
melakukan sujud tilawah hendaknya memberi tahu makmumnya dulu agar 
makmum tidak salah sangka dalam mengikuti imamnya. Jika dilakukan dalam 
shalat sendiri, caranya juga sama, dan terserah mau melakukan sujud tilawah 
atau tidak. 

Contoh mempraktekkan sujud tilawah dalam shalat berjama’ah, misalnya 
imam membaca salah satu ayat sajdah, maka di akhir ayat sajdah itu imam 
membaca takbir lalu sujud untuk melakukan sujud tilawah. Setelah selesai 
membaca bacaan sujudnya, lalu membaca takbir untuk berdiri kembali 
meneruskan shalatnya. Jika ayat yang dibaca belum selesai, imam meneruskan 
bacaannya, dan jika ayatnya sudah habis, imam terus membaca takbir untuk 
melakukan ruku’ dan seterusnya. Makmum dalam hal ini mengikuti apa yang 
dilakukan oleh imamnya.  
 
 

3. Sujud syukur 

Sebagaimana sujud sahwi dan sujud tilawah, untuk mengetahui sujud 
syukur, perlu diuraikan pengertiannya, sebab-sebabnya, bacaannya, dan cara 
mempraktekkannya. Berikut ini akan diuraikan satu persatu. 
 
a. Pengertian sujud syukur dan hukumnya 

Sujud syukur berarti sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih 
kepada Allah karena mendapat kenikmatan dan kesenangan atau karena 
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terhindar dari bahaya dan kesusahan. Sujud syukur hanya dilakukan di luar 
shalat. Hukum melakukan sujud syukur ketika mendapat kenikmatan atau 
terhindar dari bahaya adalah sunnah, artinya jika dilakukan akan berpahala dan 
jika tidak dilakukan tidak apa-apa. 

Dalam hadits Nabi Saw. dijelaskan: 
 

رواه أبـو ( ِللـهِ ر َسـاِجًدا ُشـْكًرا َعْن أَِبي َبْكَرَة َأن النِبي ّصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم كَاَن ِإَذا أَتَاُه َأْمًر َيُسرُه َأْو ُبْشَرى ِبِه خَ 

 )داود والرتمذي

 
Dari Abu Bakrah: Bahwa Nabi Saw. apabila mendapatkan sesuatu yang 
menggembirakan, atau kabar gembira, beliau terus sujud berterima kasih 
kepada Allah (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi). 
 
b. Sebab-sebab sujud syukur 

Sujud syukur dilakukan karena dua hal, yaitu: 
1) Karena mendapat kenikmatan atau kebahagiaan dari Allah. 
2) Karena terhindar dari bahaya yang besar atau kesusahan yang  bertubi-

tubi. 
 
c. Bacaan sujud syukur 

Tidak ada bacaan khusus dari Nabi Saw. untuk sujud syukur seperti sujud 
sahwi maupun sujud tilawah. Jadi, bagi yang sujud syukur bisa membaca tasbih  
sebagaimana sujud biasa, atau membaca bacaan tasbih secara umum, yakni:  

 ُسْبَحاَن اهللاِ 

Maha Suci Allah. 
 
d.  Mempraktekkan sujud syukur 

Sujud syukur hanya dilakukan di luar shalat, namun perlu dipenuhi 
syarat sebagaimana sujud tilawah, yakni suci dari hadas dan najis, menutup 
aurat, dan menghadap kiblat. Caranya sama dengan melakukan sujud tilawah 
yang di luar shalat. Jika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari 
bahaya maka segeralah bersiap untuk melakukan sujud syukur dimulai dengan 
niat dan disusul dengan takbir lalu sujud dengan membaca bacaan seperti yang 
dijelaskan di atas. Sujud syukur hanya dilakukan sekali saja. Setelah selesai 
sujud membaca takbir terus duduk dan salam. 

 
 

KESIMPULAN 
 

1. Ada tiga macam sujud selain sujud yang ada dalam shalat, yaitu sujud 
sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. 

2. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa membaca 
bacaan tertentu atau lupa mengerjakan gerakan tertentu dalam shalat. 
Sujud sahwi hanya dilakukan dalam shalat. 

3. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat 
sajdah dari al-Quran. Sujud ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar 
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shalat. 
4. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima 

kasih kepada Allah karena mendapat kenikmatan dan kesenangan atau 
karena terhindar dari bahaya dan kesusahan. Sujud ini hanya 
dilakukan di luar shalat. 

5. Hukum melakukan ketiga sujud di atas adalah sunnah. 

 
 

CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN 
 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari jawaban-jawaban yang ada! 

1. Sujud yang dilakukan karena ketinggalan (lupa) salah satu rangkaian 
shalat seperti tahiyyat awal, disebut … 
A. Sujud syukur                                           B. Sujud tilawah 
C. Sujud sahwi                                            D. Sujud tahiyyat 
 

2. Sedang sujud yang dilakukan karena mendapat kenikmatan dari Allah 
Swt. disebut …. 
A. Sujud syukur                                          B. Sujud nikmat 
C. Sujud tilawah                                         D. Sujud sahwi 
 

3. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah … 
A. Sunnah                                                   B. Fardu ‘ain 
C. Mubah                                                    D. Fardu kifayah 
 

4. Sujud tilawah dilakukan karena membaca ayat-ayat al-Quran yang 
disebut dengan … 
A. Ayat qira’ah                                           B. Ayat tilawah 
C. Ayat sajdah                                           D. Ayat fatihah 
 

5. Di antara macam sujud di bawah ini yang dapat dilakukan di dalam 
dan di luar shalat adalah … 

A. Sujud sahwi                                           B. Sujud syukur 
C. Sujud tilawah                                         D. Sujud sahwi dan tilawah 
 
B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Sujud yang dapat dilakukan hanya di luar shalat adalah … 
2. Sujud sahwi boleh dilakukan … dan … tahiyyat akhir. 
3. Apabila kita mendapatkan rizki yang berlipat ganda dari Allah Swt. 

maka yang perlu kita perbuat adalah melakukan … 
4. Sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah dalam al-Quran 

disebut … 
5. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah … 

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

tepat! 
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1. Jelaskan beberapa hal yang menyebabkan dilakukannya sujud sahwi! 
2. Jelaskan pula perbedaan sujud sahwi dan sujud syukur! 
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sujud 

tilawah! 
4. Tuliskan bacaan sujud tilawah dengan benar kemudian terjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia! 
5. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? 

D.  Tugas individu dan kelompok! 

1. Untuk tugas individu, buatlah ringkasan mengenai pelaksanaan sujud 
sahwi, tilawah, dan syukur, cara-caranya, serta bacaan-bacaannya. 
Tulis pula dasar hukum dilakukannya ketiga sujud tersebut, terutama 
dari hadits-hadits Nabi Saw.! 

2. Untuk tugas kelompok, cobalah kalian diskusikan mengenai fungsi atau 
hikmah dilakukannya macam-macam sujud, kemudian buatlah laporan 
hasilnya! 

 

B. Puasa Wajib 
 

 
INDIKATOR 
Siswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian, hukum, syarat, rukun, dan hal-hal yang 

membatalkan puasa wajib 
2. Membaca dan menjelaskan arti dalil naqli tentang puasa wajib 
3. Menjelaskan perbedaan puasa Ramadhan, Nazar, dan Kifarat 
4. Menjelaskan orang yang dibolehkan  tidak puasa 
5. Menjelaskan fungsi puasa wajib dalam kehidupan 
 
 

 

Perlu diperhatikan: 

Pada uraian sebelumnya kalian sudah banyak mengkaji tentang shalat 
dengan berbagai permasalahannya. Shalat diibaratkan sebagai tiang agama. 
Artinya shalatlah yang menjadi penyangga utama tegaknya agama Islam. Jika 
tiang ini roboh, maka akan roboh pula agama ini. Namun, shalat bukanlah 
satu-satunya penyangga untuk kokoh dan tegaknya agama Islam. Masih 
banyak lagi penyangga lain yang juga tidak boleh disepelekan. Di antara 
penyangga-penyangga tersebut adalah puasa. Puasa yang dimaksud di sini 
adalah puasa wajib yang dilakukan pada bulan Ramadlan. Membicarakan 
puasa Ramadlan ini tidak bisa dilepaskan dengan pembicaraan sebelumnya, 
yaitu tentang shalat tarawih dan shalat witir. Kedua shalat ini selalu identik 
dengan amalan di bulan Ramadlan bersama-sama dengan puasa Ramadlan, 
meskipun khusus shalat witir sebenarnya tidak dibatasi pada bulan 
Ramadlan saja. Bisa juga disebut, ketiganya merupakan amalan-amalan 
untuk mengisi dan meramaikan kegiatan bulan Ramadlan. Puasa, 
sebagaimana shalat, juga memiliki arti dan hikmah yang sangat penting bagi 
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umat Islam. Bahkan Allah sendiri berjanji akan memberikan balasan secara 
khusus kepada orang yang melakukan puasa ini. Untuk itu puasa harus 
dilakukan dengan sempurna dengan memperhatikan sarat dan rukunnya 
serta ketentuan-ketentuan lainnya. 

 

 
Sejak kalian masih di bangku Sekolah Dasar, kalian sudah terbiasa 

melakukan puasa Ramadlan beserta rangkaian ibadah Ramadlan lainnya. Sudah 
menjadi kewajiban umat Islam setiap tahun sekali dalam sebulan melakukan puasa 
Ramadlan, kecuali bagi yang berhalangan untuk melakukannya, mungkin karena 
sakit, karena bepergian, atau alasan-alasan lain yang dibolehkan oleh srara’. 
Bahkan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan kita, terutama orang-tua yang 
memiliki anak, selalu menganjurkan kepada anak-anaknya untuk berlatih 
melakukan puasa, meskipun terkadang tidak penuh. Ada yang melatih anaknya 
untuk melakukan puasa sampai jam 10.00, ada yang sampai waktu Zhuhur (jam 
12.00), atau sampai waktu ‘Ashar (jam 15.00). Bahkan tidak sedikit ada anak-anak 
kita yang mampu melakukan puasa sampai penuh satu hari. 

Upaya-upaya seperti itu merupakan kebiasaan yang sangat baik untuk 
memotivasi anak-anak kita agar berpuasa, dengan harapan nantinya ketika mereka 
sudah mukallaf (sudah diwajibkan), tidak ada lagi beban berat untuk 
melakukannya. Demikian juga halnya untuk melatih anak-anak untuk melakukan 
shalat, perlu dilakukan sejak mereka kanak-kanak (ketika berusia tujuh tahun). 
Namun demikian, di antara anak-anak kita ada juga yang hanya senang melakukan 
kegiatan-kegiatan bersama-sama dengan teman-teman mereka secara beramai-
ramai di mushalla atau masjid untuk melakukan shalat jama’ah baik ‘Isya’, 
Shubuh, Tarawih, maupun Witir, namun tidak dibarengi dengan berpuasa. Hal ini 
mungkin karena kemauan mereka sendiri yang tidak diperhatikan oleh orang tua 
mereka. Memang tidak semua umat Islam melakukan ibadah puasa ini. Tidak 
sedikit umat Islam yang belum melaksanakan kewajiban puasa ini sebagaimana 
kewajiban-kewajiaban lainnya, seperti shalat, zakat, dan lain-lain. Karena itulah 
keteladanan orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak-anak 
dalam melakukan ibadah seperti puasa ini. 

Untuk membicarakan masalah puasa Ramadlan atau puasa wajib ini dengan 
rinci, berikut akan diuraikan berbagai permasalahan mengenai puasa, mulai dari 
pengertiannya, syarat dan rukunya, hal-hal yang membatalkannya, siapa yang 
boleh meninggalkan puasa, dan lain-lainnya. Tidak kalah penting juga, akan 
dibicarakan hikmah atau pentingnya puasa dalam kehidupan umat Islam. 
 

1. Pengertian  puasa dan dasar hukumnya 

Kata puasa berasal dari bahasa Sangskerta upawasa yang berarti 
pengendalian diri. Dalam bahsa Arab puasa disebut shiyam atau shaum yang 
berarti menahan diri atau mencegah dari berbuat sesuatu. Menurut istilah, puasa 
berarti menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan mulai 
dari terbit fajar hingga terbenam matahari sebagi ibadah kepada Allah.  

Sebagaimana shalat, puasa ada yang wajib dan ada yang sunnah. Bahkan 
puasa ada juga yang makruh dan ada yang haram. Uraian tentang macam-macam 
puasa akan dikemukakan di belakang. Pada bagian ini akan diuraikan dulu tentang 
puasa wajib, khususnya puasa Ramadlan. 
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Ketentuan tentang wajibnya puasa Ramadlan disebutkan dalam al-Quran 
surat al-Baqarah (2) ayat 183 seperti berikut: 

 

 )١٨٣: البقرة( أَيـَها الِذيَن َءاَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقونَ اۤ يٰ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. 
al-Baqarah (2): 183). 

 
Pada ayat 185 dari surat al-Baqarah Allah berfirman: 

 

ْلَيُصــْمُه َشـْهُر َرَمَضـاَن الـِذي أُنْـِزَل ِفيـِه اْلُقـْرَءاُن ُهـًدى ِللنـاِس َوبـَيـنَـاٍت ِمـَن اْلُهـَدى وَ  اْلُفْرقَـاِن َفَمـْن َشـِهَد ِمـْنُكُم الشـْهَر فـَ
  ).١٨٥: البقرة(

 
Artinya: ”(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadlan bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan 
penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan 
yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 
tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. al-
Baqarah (2): 185). 

 
Dua ayat di atas memerintahkan kepada kita agar melakukan puasa 

sebagaimana telah dilakukan juga oleh umat-umat sebelum kita. Tujuan akhir dari 
pelaksanaan puasa adalah mengantarkan orang Mu’min yang melaksanakannya 
agar menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat itu juga dapat dipahami bahwa hukum 
melaksanakan puasa adalah fardlu ‘ain (wajib ‘ain), yaitu suatu kewajiban yang 
harus ditunaikan oleh setiap orang Muslim, yang jika ditinggalkannya akan 
mendapatkan dosa. Puasa yang diwajibkan itu adalah puasa di bulan Ramadlan 
atau sering disebut puasa Ramadlan. 

 
Adapun hadits Nabi yang menunjukkan wajibnya puasa adalah, sebuah 

hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw. Bersabda: 
 

ْالبَـْيـِت َشـَهاَدِة َأْن َال ِالَـَه ِإال اهللاُ َوَأن ُمَحمـًدا َرُسـْوُل اِهللا َوِإقَـاِم الصـَالِة َوِإيـْتَـاِء الزَكـاِة َوِحـج : بُِنَى ْاِإلْسَالُم َعَلى َخْمـسٍ 
  ).رواه البخارى ومسلم وأمحد(َوَصْوِم َرَمَضاَن 

 
Artinya: “Islam itu ditegakkan atas lima dasar; 1) menyaksikan bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 2) mendirikan 
shalat (lima waktu), 3) membayar zakat, 4) mengerjakan haji ke Baitullah, dan 5) 
berpuasa bulan Ramadlan.”  (HR. Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim) 

 
Dari hadits tersebut jelaslah puasa merupakan salah satu sendi yang harus 

dipenuhi oleh setiap Muslim yang ingin menegakkan agamanya, Islam. Kelima hal 
itu sering disebut dengan rukun Islam (sudah dijelaskan hal ini dalam buku 1). 
Kelima dasar Islam itu harus dipenuhi oleh seorang Muslim. Jika tidak, maka 
belum dianggap sempurna keislaman seseorang. Karena itulah puasa Ramadlan 
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menjadi kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh setiap Muslim baik laki-laki 
maupun perempuan. 

Puasa Ramadlan ini diwajibkan selama satu bulan penuh, yaitu selama bulan 
Ramadlan yang jumlah harinya berkisar antara 29 atau 30 hari. Adapun waktu 
puasa dimulai dari terbit fajar (menjelang shubuh) hingga terbenam matahari 
(waktu shalat maghrib). 

 
2. Syarat puasa 

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

Yang termasuk syarat wajib puasa adalah sebagai berikut: 
a. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam (kafir) tidak wajib berpuasa. 
Dia wajib untuk memeluk Islam dulu.  

b. Berakal sehat, orang yang gila tidak wajib puasa.  
c. Baligh (cukup umur/dewasa). Anak-anak belum wajib berpuasa, namun perlu 
dilatih untuk berpuasa sehingga pada waktunya nanti mereka siap 
melaksanakannya dengan benar. 

d. Suci dari haidl (darah kotor bagi wanita) dan nifas (darah yang keluar setelah 
melahirkan) bagi perempuan. Orang yang sedang haidl dan nifas tidak boleh 
berpuasa dan wajib menggantinya di hari lain bila sudah suci.  

e. Kuat berpuasa. Bagi yang tidak kuat puasa, baik karena sakit atau lemah boleh 
tidak puasa (nanti akan dijelaskan).  

f. Berada di kampungnya. Karena itu tidak wajib berpuasa orang yang sedang 
bepergian (musafir). 
 

Adapun yang menjadi syarat sah puasa adalah sebagai berikut: 
a. Islam sepanjang hari. Bagi orang Islam yang sedang berpuasa dan tiba-tiba 
murtad karena mencela Islam misalnya, maka batallah puasanya.  

b. Mumayyiz, yaitu yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang tidak 
baik. Orang yang sedang berpuasa tiga-tiga gila meskipun sesaat maka tidaklah 
sah puasanya. 

c. Suci dari haid dan nifas. Jika sedang berpuasa tiba-tiba keluar darah tersebut, 
maka puasanya batal. 
 

3. Rukun puasa 

Rukun puasa atau disebut juga fardlu puasa adalah sesuatu yang harus 
terpenuhi untuk sahnya puasa pada saat pelaksanaan puasa. Seperti halnya syarat, 
rukun ini jika ditinggalkan, akan membatalkan puasa.  

Rukun puasa hanya ada dua macam, yaitu: 
a. Berniat, yaitu menyengaja melakukan puasa. Berniat puasa wajib harus 
dilakukan pada waktu malam hari hingga terbit fajar. Seseorang yang 
berpuasa wajib yang tidak berniat pada malamnya, maka puasanya tidak sah. 
Nabi Saw. Bersabda: 
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 ).والرتمذى والنسائىرواه أبو داود (َمْن َلْم يـُبَـيِت الصَياَم قـَْبَل اْلَفْجِر َفَال ِصَياَم َلُه 

Artinya: “Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbit 
fajar, maka tidak sah puasanya.” (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa’i). 
 
Dasar hukum pentingnya niat sudah diuraikan pad buku 1 tentang thaharah 
(bersuci).  
Posisi niat berada dalam hati. Adapun melafalkan niat tidak termasuk rukun, 
tetapi tidak dilarang. Dalam niat puasa ditentukan puasa apa yang akan dijalani 
(apakah puasa Ramadlan, puasa Syawal, PuasaSenin-Kamis, dan seterusnya). 
Sedang untuk puasa sunnah boleh dilakukan pada siang hari, jika malam 
harinya belum berniat, dengan ketentuan belum sampai matahari tergelincir 
(condong ke arah barat) dan sebelum makan atau minum serta melakukan hal-
hal yang membatalkan puasa. 

 
Contoh lafal niat puasa: 

  نـََوْيُت َصْوَم َغٍد َعْن َأَداِء فـَْرِض الشْهِر َرَمَضاِن َهِذِه السَنِة ِإْيَماناً َواْحِتَسابًا ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat puasa hari esok pada bulan Ramadlan tahun ini karena 
iman dan ikhlas karena Allah Ta’ala.” 
 

b. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga 
terbenam mahatari. 
 

4.   Yang membatalkan puasa 

Orang yang sedang berpuasa harus menahan diri untuk tidak melakukan 
hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Adapun hal-hal yang dapat 
membatalkan puasa adalah sebagai berikut: 
a.  Makan dan minum dengan sengaja. Ketentuan ini ditegaskan dalam firman 
Allah: 
     

 ).١٨٧: البقرة(وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتى يـََتبَـيَن َلُكُم اْلَخْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر 

Artinya: “Makan dan minumlah kamu sehingga kelihatan benang yang putih dari 
benang yang hitam, yaitu fajar.” (QS. al-Baqarah (2): 187). 
 
Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa orang yang berpuasa dibatasi makan 
dan minumnya hingga terbit fajar. Setelah fajar terbit dia tidak lagi boleh makan 
dan minum hingga terbenam matahari. Makan dan minum yang membatalkan 
puasa ini jika dilakukan dengan sengaja. Jika dilakukan dengan tidak sengaja, 
atau lupa, maka puasanya tidak batal. Dalam hal ini Nabi bersabda: 
 

ْلُيَتم َصْوُمُه فَِإنَما َأْطَعَمُه اهللاُ َوَسَقاُه   ).رواه البخارى ومسلم(َمْن َنِسَى َوُهَو َصاِئٌم فََأَكَل َأْو َشِرَب فـَ

Artinya: “Barang siapa lupa, bahwa dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, 
maka hendaklah disempurnakan puasanya, sesungguhnya Allahlah yang 
memberinya makan dan minum.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
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Termasuk juga yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam 
perut melalui mulut selain makanan dan minuman, seperti karet, kertas, dan lain 
sebagainya. 

b. Muntah dengan sengaja. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. 
Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Saw. Bersabda: 
 

ْليَـْقِض   ).رواه أبو داود والرتمذى وابن حبان(َمْن َذَرَعُه ْالَقْيُء فـََلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء َوَمِن اْستَـَقاَء َعْمًدا فـَ

Artinya: “Barang siapa yang terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqadla’ 
puasanya, dan barang siapa yang menyengaja muntah, maka hendaklah dia 
mengqadla’ puasanya.” (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban). 
 

c. Bersetubuh (melakukan hubungan suami isteri). Bersetubuh yang dilakukan 
pada malam hari tidak membatalkan puasa. Allah berfirman: 
 

َلَة الصَياِم الرَفُث   ).١٨٧: البقرة(ِإَلى ِنَساِئُكْم ُأِحل َلُكْم لَيـْ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-
isteri kamu.” (QS. al-Baqarah (2): 187). 
 
Orang yang sedang berpuasa Ramadlan atau yang tidak berpuasa padahal dia 
wajib berpuasa dan pada siang harinya sengaja melakukan hubungan suami 
isteri, maka batallah puasanya. Di samping puasanya batal,dan wajib 
mengqadla’nya, orang tersebut diwajibkan pula membayar kifarat (denda). 
Dendanya bertingkat, pertama harus memerdekakan budak, jika tidak bisa harus 
berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak bisa juga harus memberi 
makan enam puluh fakir miskin hingga kenyang. 

d. Keluar air mani (sperma) dengan sengaja, misalnya karena bersentuh dengan 
lawan jenisnya atau karena masturbasi/onani. Jika keluar mani itu karena 
mimpi maka tidak membatalkan puasa. 

e.  Keluar darah haidl atau nifas bagi perempuan.  
f. Hilang akal (gila atau mabuk). Jika hal ini terjadi pada siang hari maka batallah 
puasanya. 

 
5.  Orang yang dibolehkan tidak berpuasa 

Di atas sudah diuraikan orang-orang yang wajib mengerjakan puasa, 
khususnya puasa Ramadlan. Pada bagian ini akan dijelaskan orang-orang yang 
diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa pada bulan Ramadlan. Orang-
orang yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Orang yang sedang sakit. Orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa, atau 
kalau berpuasa akan memperparah sakitnya, maka orang itu boleh tidak 
berpuasa. Jika sudah sembuh dia wajib mengqadla’ puasanya di hari lain. 

b. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan 
jauh kira-kira 80 km atau lebih boleh tidak berpuasa, dan wajib mengqadla’nya 
di hari lain sejumlah yang ditinggalkan. Dasar bolehnya tidak berpuasa karena 
sakit dan melakukan perjalanan adalah firman Allah: 
 



BAB IV. SYARIAH ISLAM 96 

ٌة ِمْن أَياٍم ُأَخَر يُرِيُد اللُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم  ١٨٥: البقرة(اْلُعْسَر َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعد.( 

Artinya: “Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu ia 
berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu 
pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah (2): 185). 
 

c. Orang yang tidak kuasa (mampu) berpuasa karena terlalu berat menjalankannya. 
Yang termasuk orang yang berat berpuasa di sini adalah orang yang sudah 
berusia lanjut (terlalu tua) dan fisiknya sangat lemah sehingga tidak mampu 
berpuasa, orang yang sedang bekerja keras dan membutuhkan tenaga yang kuat, 
dan perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Bagi orang-orang yang lemah 
ini boleh tidak berpuasa dan wajib bagi mereka membayar fidyah, yaitu memberi 
makan fakir miskin. Bagi pekerja keras, jika dia memiliki hari lain yang 
digunakan untuk mengqadla’nya, maka dia wajib mengqadla’nya, dan jika tidak 
ada waktu untuk itu dia harus membayar fidyah. Bagi Perempuan yang hamil 
atau menyusui jika memiliki waktu lain untuk mengqadla’nya, maka dia wajib 
mengqadla’nya, dan jika tidak ada waktu untuk itu dia wajib membayar fidyah. 
Allah berfirman: 
 

 ).١٨٤: البقرة(َوَعَلى الِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكيٍن 

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka 
tidak berpuasa) membayar fidyah(yakni memberi makan seorang miskin.” (QS. al-
Baqarah (2): 184). 
 

6.  Sunnah puasa 

Sunnah puasa adalah hal-hal yang dianjurkan agar dilakukan untuk 
kesempurnaan puasa, tetapi jika tidak dilakukan tidak sampai batal shalatnya. 
Adapun yang menjadi sunnah puasa adalah sebagai berikut: 
a. Menyegerakan berbuka, yaitu jika sudah jelas matahari terbenam (waktu 
maghrib tiba). 

b. Berbuka dengan yang manis-manis, seperti kurma atau lainnya. 
c. Berdoa pada waktu berbuka. Doa yang diajarkan Nabi seperti berikut: 
 

رواه البخــارى (اهللاُ  اَللُهــم لَــَك ُصــْمُت َوَعلَــى ِرْزِقــَك َأْفطَــْرُت َذَهــَب الظْمــأُ َوابـْتَـلــِت ْالُعــُرْوُق َوأُثِْبــَت ْاَألْجــُر ِإْن َشــاءَ 

  ).ومسلم

 
Artinya: “Ya Allah, karena Engkau saya berpuasa, dan dengan rizki pemberian 
Engkau saya berbuka, dahaga telah hilang dan urat-urat telah basah, dan insya 
Allah pahala pun sudah ditetapkan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
 

d. Makan sahur, dan usahakan untuk mengakhirkannya, yakni melakukan makan 
sahur menjelang terbit fajar untuk memperkuat stamina waktu berpuasa. 

e. Melakukan shalat lail (shalat malam), seperti shalat tarawih, shalat witir, atau 
shalat tahajjud. 



BAB IV. SYARIAH ISLAM 97 

f. Memberi makanan untuk berbuka orang yang sedang berpuasa. 
g. Memperbanyak sedekah selama berpuasa. 
h. Memperbanyak membaca al-Quran dan mengkajinya. 
i. Melakukan i’tikaf pada malam-malam ganjil di sepertiga akhir bulan Ramadlan. 
 

7.  Macam-macam puasa 

Puasa, secara umum, dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu puasa Wajib, 
puasa Sunnat, puasa makruh, dan puasa haram. 
 

a. Puasa wajib 

Puasa wajib adalah puasa yang dilakukan oleh semua umat Islam tanpa 
kecuali baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat. Yang 
termasuk puasa wajib adalah: 
1) Puasa pada bulan Ramadlan (puasa Ramadlan).  
2) Puasa qadla’, yaitu puasa sebagai ganti dari puasa Ramadlan yang ditinggalkan 
karena sesuatu sebab tertentu dan dikerjakan di luar bulan Ramadlan. Dasarnya 
adalah QS. al-Baqarah (2): 184.  

3) Puasa Nadzar, yaitu puasa yang harus dilakukan karena seseorang telah 
bernadzar (berjanji) untuk melakukannya jika dia sukses dalam sesuatu hal yang 
diinginkan (berupa kebaikan). Nazar adalah janji kepada Allah untuk melakukan 
suatu kebaikan yang semula menurut syara’ tidak wajib, karena dinadzarkan 
kemudian menjadi wajib. Jadi, sesuatu yang tidak wajib karena dinadzarkan 
berubah menjadi wajib. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud 
dari ‘Aisyah. 

4) Puasa kifarat, yaitu puasa yang harus dilakukan karena terkena denda atas 
perbuatan tertentu yang dilarang oleh Allah. Di antara bentuk kifarat ini ialah: 
a) Kifarat karena sumpah palsu. Orang yang melakukan sumpah palsu ini wajib 
berpuasa 3 hari berturut-turut. Dasarnya adalah QS. al-Maidah (5): 89. 

b) Kifarat karena membunuh orang yang tidak sengaja. Puasa yang diwajibkan 
karena hal ini adalah puasa dua bulan berturut-turut. Dasarnya adalah QS. 
al-Nisa’ (4): 92). 

c) Kifarat karena berhubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadlan 
(puasa). Dendanya adalah puasa dua bulan berturut-turut. Dasarnya adalah 
hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim. 

d) Kifarat karena menzhihar isteri, yaitu tindakan suami menyamakan punggung 
isterinya seperti punggung ibunya. Dendanya adalah puasa dua bulan 
berturut-turut. Dasarnya adalah QS. al-Mujadilah (58): 3-4. 

e) Puasa fidyah, yaitu puasa yang harus dilakukan sebagai pengganti dari 
kewajiban melaksanakan qurban dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu puasa 
10 hari, dengan perincian 3 hari di tanah haram (Makkah) dan 7 hari di 
kampung halamannya. Dasarnya adalah QS. al-Baqarah (2): 196. 

 
b.  Puasa sunnah 

Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dilakukan karena 
memiliki pahala yang besar bagi yang melakukannya, meskipun tidak sampai 
berdosa bagi yang meninggalkannya. Puasa sunnah ini selalu dilakukan oleh Nabi 
Muhammad Saw. Di antara puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan 
adalah: 
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1) Puasa enam hari pada bulan Syawwal. 
2) Puasa hari ‘Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah bagi orang-orang 
yang tidak melakukan ibadah haji. Bagi yang melakukan ibadah haji tidak 
disunnahkan puasa ini. 

3)  Puasa hari ‘Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. 
4)  Puasa pada bulan Sya’ban. 
5)  Puasa hari Senin dan Kamis. 
6)  Puasa tiga hari pada setiap pertengahan bulan Qamariyah (tanggal 13, 14, dan 
15). 

7) Puasa Daud, yaitu puasa sepanjang tahun dengan cara sehari puasa sehari tidak, 
kecuali pada hari-hari yang diharamkan dan pada bulan Ramadlan. 
 

c.  Puasa makruh 

Puasa makruh adalah puasa yang sebaiknya tidak dilakukan, karena 
meninggalkannya justeru lebih baik daripada melakukannya, meskipun jika 
melakukannya tidak berdosa. Yang termasuk dalam puasa makruh ini adalah: 
1) Puasa sunnah pada hari Jum’ah saja atau pada ari Sabtu saja. 
2) Puasa orang yang dalam perjalanan atau yang sedang sakit dengan susah payah. 
 

d. Puasa haram 

Puasa haram adalah puasa yang tidak boleh dilakukan. Puasa ini harus 
ditinggalkan, karena jika dilakukan justeru akan mendapatkan dosa. Yang 
termasuk dalam puasa haram ini adalah: 
1) Puasa pada hari-hari yang diharamkan, yaitu pada dua hari raya (Idul Fitri dan 
Idul Adha), dan pada hari-hari Tasyriq, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan 
Dzulhijjah. 

2) Puasa terus menerus tanpa berbuka, seperti puasa ngebleng (puasa satu hari 
semalam, atau tiga hari tiga malam tanpa berbuka). 

3) Puasa wanita yang sedang haidl dan nifas. 
4) Puasa yang membahayakan bagi yang melakukannya, seperti puasa orang yang 
sakit yang menambah parah sakitnya. 
 

8. Mempraktekkan puasa wajib 

Dari ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas, dapatlah kita 
mempraktekkan cara-cara puasa, khsusunya puasa Ramadlan, sebagaimana yang 
diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan urutan sebagai berikut: 
a. Hendaklah orang yang akan berpuasa mengetahui dengan pasti mengenai awal 
bulan Ramadlan, baik secara langsung maupun dengan bantuan orang lain. 
Penetapan awal bulan Ramadlan ini bisa dengan ru’yat (melihat hilal/bulan sabit) 
dan bisa juga dengan hisab (perhitungan). 

b. Setelah mengetahui awal bulan Ramadlan, maka pada malamnya sudah mulai 
melakukan rangkaian ibadah di bulan Ramadlan, seperti melakukan shalat 
tarawih dan witir dengan rangkaian kegiatan lainnya. Biasanya dalam ibadah 
seperti itu niat dilafalkan secara bersama-sama. Jika niat belum dilafalkan pada 
waktu itu, maka niatlah selama malam itu sebelum fajar tiba. 

c. Melakukan makan sahur sebelum fajar tiba. 
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d. Apabila fajar sudah tiba, maka tahanlah (imsak), jangan makan dan minum serta 
hal-hal lain yang membatalkan puasa. 

e. Selama melakukan puasa kerjakan hal-hal yang baik, terutama yang termasuk 
dalam sunnah-sunnah puasa, seperti melakukan shalat fardlu dengan 
berjama’ah, memperbanyak shalat-shalat sunnat, memperbanyak membaca al-
Quran, memberi sadaqah, dan lain-lain. 

f. Apabila matahari sudah terbenam (masuk waktu Maghrib) maka bersegeralah 
untuk berbuka puasa dengan mendahulukan mencicipi makanan atau minuman 
yang manis-manis. Lalu lakukanlah shalat Maghrib, kalau bisa dengan 
berjama’ah. Setelah itu teruskan makan dan minum untuk menikmati buka 
puasa. 

g. Aktivitas-aktivitas seperti itu dilakukan setiap malam dan hari berpuasa. Pada 
sepertiga akhir pelaksanaan puasa (mulai tanggal 21 Ramadlan, terutama 
malam-malam tanggal ganjil) tambahlah aktivitas Ramadlan dengan beri’tikaf di 
masjid dan usahakan untuk meraih Lailatul Qadar (suatu malam yang nilainya 
lebih baik dari seribu bulan). 

h. Di samping harus memelihara diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, 
dianjurkan juga untuk memelihara diri dari perbuatan yang dapat 
menghilangkan pahala puasa, seperti membicarakan orang lain, memfitnah, 
bohong, dan lain sebagainya.  

i. Memperbanyak berdo’a kepada Allah, karena bulan Ramadlan bulan yang sangat 
mulia. 

 
Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk sempurnanya pelaksanaan 

puasa di bulan Ramadlan. Sedang untuk puasa sunnah, cara-cara umumnya sama, 
hanya aktivitas tambahannya tidak sebanyak pada saat berpuasa di bulan 
Ramadlan. 
 

9.   Fungsi puasa dalam kehidupan 

Puasa merupakan ibadah wajib yang memiliki kedudukan istimewa bagi 
seorang mu’min di hadapan Allah. Dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 183 
ditegaskan bahwa puasa merupakan suatu sarana untuk mengantarkan derajat 
ketakwaan seorang yang beriman. Lebih dari itu Allah tidak menyebutkan bentuk 
balasan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa, khususnya puasa 
Ramadlan. Dalam suatau hadits qudsi (hadits yang isinya firman Allah Swt.) Allah 
mengatakan bahwa puasa itu adalah untuk-Nya dan Dialah yang akan memberikan 
balasannya. Ungkapan Allah ini menunjukkan betapa besar pahala puasa 
Ramadlan dan tentunya banyak hikmah yang akan diperoleh orang yang berpuasa.  

Pada uraian ini akan dikemukakan beberapa fungsi puasa dalam kehidupan 
seorang Muslim yang di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Puasa merupakan ibadah ritual yang memiliki makna yang dalam. Puasa melatih 
seorang Muslim untuk mengendalikan nafsunya dan menahan keinginan-
keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Puasa juga menguji 
kekuatan iman seseorang dalam membendung keinginan-keinginan nafsu untuk 
bermaksiat kepada Allah. Dengan puasa seseroang dilatih untuk membatasi dan 
mengendalikan nafsu terhadap makanan dan dorongan seksual yang biasanya 
menjadi sebab terjadinya pelanggaran (maksiat). 

b. Puasa juga berfungsi sebagai wahana memupuk dan melatih rasa kepedulian dan 
perhatian terhadap sesama. Dengan puasa orang dapat merasakan penderitaan 
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orang yang kekurangan pangan sehingga lahir sikap peduli terhadap orang-orang 
yang kekurangan dengan memberikan sebagian rizkinya kepada fakir miskin dan 
anak-anak yatim dan orang-orang lain yang membutuhkan. 

c. Puasa juga dapat membina pribadi Muslim, terutama melatih sifat sabar dan 
menahan derita. Dua sifat inilah yang sangat diperlukan dalam perjuangan hidup 
di dunia.  

d. Puasa melatih seorang Islam untuk selalu memelihara amanah. Puasa 
merupakan amanah Allah yang berat dan sukar untuk dipelihara. Jika seseorang 
mampu memelihara amanah ini, maka akan mudah untuk memelihara amanah 
lain yang diberikan kepadanya. 

e. Puasa melatih seseorang tabah menghadapi cobaan dan godaan. Orang yang 
berpuasa harus mampu menahan semua godaan dan cobaan yang dapat 
membatalkan puasanya maupun yang membatalkan pahalanya. Dengan hal ini, 
seseorang akan terbiasa dan terlatih untuk menahan berbagai godaan dan 
cobaan dalam kehidupannya tanpa banyak mengeluh. 

f. Puasa juga melatih seseorang agar disiplin dan jujur. Semua ketentuan yang ada 
dalam puasa harus dipenuhi oleh seseorang yang menginginkan puasanya 
sempurna. Kejujuran dan kedisiplinan dalam mengikuti aturan tersebut sangat 
menentukan keberhasilan puasa itu. Hal ini juga melatih seseorang untuk 
terbiasa disiplin dan jujur dalam hidupnya. 
 

Tentunya masih banyak lagi fungsi puasa yang lain yang dapat ditinjau dari 
berbagai aspek, baik aspek ibadah, aspek rohani, aspek jasmani, maupun aspek 
kemanusiaan.  
 
PELATIHAN 
 
A.  Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 
 
1.  Kata puasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upawasa yang berarti … 

a. pengendalian diri   b. tidak makan dan minum 
c. menahan hawa nafsu   d. tidak tidur semalam 

 
2.  Dalam bahasa Arab puasa disebut shiyam atau shaum yang berarti  … 

a. tidak melakukan perjalanan  c. tidak makan, minum, dan tidur 
c. menahan diri    d. melakukan ibadah 

 
3.  Perintah wajibnya puasa terdapat dalam al-Quran surat … 

a. al-Baqarah    b. an-Nisa’ 
c. ‘Ali Imran    d. al-Isra’ 

 
4. Di samping ada puasa wajib, ada juga puasa yang hukumnya … 

a. Sunnah     b. makruh 
c. haram     d. ketiganya benar 

 
5. Di antara orang di bawah ini yang dilarang (haram) melakukan puasa adalah … 

a. orang yang sedang melakukan perjalanan jauh 
b. orang yang sedang sakit 
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c. orang yang sudah berusia lanjut 
d. orang perempuan yang sedang haidl atau nifas 

 
6. Waktu yang dilarang untuk melaksanakan puasa adalah … 

a. pada pertengahan bulan-bulan qamariah (bulan purnama) 
b. pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah 
c. pada hari tasyriq  
d. pada tanggal 1 bulan Muharram  

 
7. Jika seseorang belum baligh (dewasa) melakukan puasa, maka hukum 

puasanya … 
a. tidak sah dan wajib diganti setelah dia dewasa 
b. sah jika memenuhi syarat-syarat yang lainnya 
c. sah tetapi wajib diganti setelah dewasa 
d. tidak sah dan tidak wajib diganti setelah dewasa 

 
8. Di antara puasa di bawah ini yang termasuk puasa wajib adalah … 

a. puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah b. puasa pengganti (qadla) 
c. puasa yang terkait dengan kelahiran d. puasa Daud 

 
9. Orang yang melakukan puasa Ramadlan tetapi lupa berniat di malam hari, 
maka ... 

a. dia wajib berniat di pagi hari dan puasanya dianggap sah 
b. puasanya batal dan dia boleh tidak puasa pada hari itu 
c. dia tetap harus berpuasa pada hari itu dan wajib menggantinya di hari lain 
d. puasanya tetap sah dan tidak harus berniat di pagi harinya 

 
10. Waktu yang terbaik untuk melakukan makan sahur adalah … 

a. di awal malam setelah selesai shalat tarwih dan witir 
b. sebelum tidur malam meskipun baru pertengahan malam 
c. di akhir malam menjelang terbit fajar 
d. ketika sudah imsak 

 
B.   Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 
 
1.  Makan sahur termasuk ... puasa. 
2.  Yang harus disegerakan dalam berpuasa adalah .... 
3.  Orang yang sedang berpuasa mandi dengan merendamkan seluruh badannya ke 
air, maka hukum puasanya ...  

4.  Puasa dua bulan berturut-turut karena melakukan hubungan suami isteri di 
siang hari bulan Puasa disebut puasa … 

5.  Orang yang melakukan puasa kemudian tiba-tiba muntah, maka hukum 
puasanya ... 

6.  Puasa kafarat orang yang melakukan sumpah palsu adalah ... hari. 
7. Di antara yang disunnatkan dalam berpuasa adalah ... 
8. Di antara puasa yang dimakruhkan adalah ... 
9. Dalam pelaksanaan puasa sunnah ada yang tahunan, bulanan, mingguan, dan 
harian. Yang termasuk puasa sunnah mingguan adalah ... 

10. Sedang yang termasuk puasa sunnah harian adalah ... 
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C.  Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan singakat dan tepat! 
 
1. Mengapa puasa diwajibkan hanya kepada orang-orang yang beriman saja? 
2. Apasaja yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa! 
3. Berikan contoh lima puasa sunnah yang dianjurkan Nabi! 
4. Kapan puasa haram dilakukan? 
5. Mengapa ada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? 
6. Siapa saja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? 
7. Bagaimana cara melakukan puasa kafarat karena melanggar sumpah? 
8. Jelaskan apa saja yang termasuk rukun puasa wajib! 
9. Apa yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil atau menyusui jika tidak 
melakukan puasa Ramadlan? 

10. Bagaimana cara mengqadla puasa Ramdlan? 
 
D. Proyek! 
 
1. Untuk tugas individu, tulislah beberapa dalil naqli tentang puasa wajib dan 
beberapa puasa sunnah lengkap dengan terjemahnya! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-teman kalian tentang hikmah 
yang dapat dipetik dari perintah melakukan puasa baik yang wajib maupun 
sunnah, dan  jangan lupa, buatlah laporannya dan serahkan kepada guru agama 
kalian! 

 

C. Puasa Sunnah Senin dan Kamis, Syawwal, ‘Arafah, dan ‘Asyura 

 
INDIKATOR 
Siswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian puasa sunnah Senin, Kamis, Syawal, Arafah, dan 
‘Asyura 

2. Menunjukkan dalil naqli tentang puasa sunnah Senin, Kamis, Syawal, 
Arafah, dan ‘Asyura 

3. Menyebutkan  fungsi puasa sunnah Senin, Kamis, Syawal, Arafah, dan 
‘Asyura 

4. Mempraktikkan puasa sunnah Senin Kamis, Syawal, Arafah, dan ‘Asyura 
 
 

Perlu diperhatikan: 

Puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan 
umat Islam yang memiliki manfaat dan hikmah yang tidak kecil bagi umat 
Islam. Dalam berbagai hadits puasa-puasa sunnah ini dijelaskan secara 
khusus, baik mengenai anjurannya maupun pahalanya. Puasa sunnah, 
sebagaimana dalam ibadah-ibadah sunnah lainnya, memiliki tujuan yang 
hampir sama, yakni untuk melengkapi kekurangan yang mungkin ada ketika 
melaksanakan ibadah wajib. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa puasa 
Ramadlan yang dikerjakan dengan didasari iman dan ikhlas karena Allah akan 
dapat menghapuskan dosa pelakunya sehingga diibaratkan seperti bayi yang 
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baru lahir yang masih bersih tanpa dosa. Namun demikian, untuk mencapai 
tujuan tersebut tidak semua berjalan dengan sempurna, dan masih banyak 
lobang-lobang yang mungkin perlu ditambal demi kesempurnaan puasanya. 
Di sinilah arti penting puasa-puasa sunnah yang tujuannya juga dapat 
menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Kesempurnaan puasa Ramadlan juga 
didukung dengan dikeluarkannya zakat fitrah seperti yang dijelaskan di 
depan. Kalian mungkin juga sudah mengetahui puasa-puasa sunnah ini, 
bahkan mungkin sudah ada yang melakukannya, seperti puasa hari Senin 
dan Kamis, atau mungkin juga puasa enam hari pada bulan Syawwal sehabis 
‘Idul Fitri. Uraian di bawah ini akan menjelaskan permasalahan puasa 
sunnah, terutama puasa hari Senin dan Kamis, puasa Syawwal, puasa 
‘Arafah, dan puasa ‘Asyura. 
 

 
Di atas sudah dijelaskan permasalahan puasa dengan detail mulai syarat dan 

rukunnya, macam-macamnya, hingga fungsinya dalam kehidupan umat Islam. 
Terkait dengan macam-macam puasa, pada bagian ini secara khusus akan 
dibicarakan beberapa macam puasa sunnah yang sangat dianjurkan untuk 
dilaksanakan umat Islam demi kesempurnaan aktivitas ibadahnya kepada Allah. 
Puasa-puasa sunnah ini yang sering dilakukan oleh umat Islam di samping puasa-
puasa sunnah lainnya. Puasa-puasa sunnah dimaksud adalah puasa pada Hari 
Senin dan Kamis, puasa enam hari pada bulan Syawwal, puasa pada tanggal 9 
bulan Dzulhijjah, atau yang sering disebut puasa ‘Arafah, dan puasa pada tanggal 
10 bulan Muharram, yang biasa disebut puasa ‘Asyura. Berikutnya puasa-puasa 
sunnah ini akan diuraikan satu persatu. 
 
1.  Puasa sunnah Senin dan Kamis 

Puasa Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada hari 
Senin dan Kamis. Kedua puasa sunnah ini merupakan puasa mingguan, artinya 
kedua puasa sunnah ini dapat dilakukan setiap minggu. Puasa Senin dan Kamis ini 
dianjurkan untuk dilakukan pada setiap minggu sebagai amalan sunnah yang 
mengisi aktivitas mingguan kita. Nabi selalu memilih puasa Senin dan Kamis ini 
sebagai puasa rutin di luar puasa Ramadlan. Dalam hadits yang diriwayatkan dari 
‘Aisyah dijelaskan: 
 

َهــا قَالَــتْ  ــْيِن َواْلَخِمــْيِس   َكــاَن َرُســْوُل اِهللا َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَم يـََتَحــر : َعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَى اهللاُ َعنـْ نَـ رواه (ى َصــْوَم ْاِإلثـْ

 ).الرتمذى

 
Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a., ia berkata: “Rasulullah Saw. selalu memilih puasa hari 
Senin dan Kamis.” (HR. at-Tirmidzi). 

 
Ketika Nabi ditanya mengapa melakukan puasa pada hari Senin, Nabi 

menjawab: “Pada hari itu aku dilahirkan, aku diutus menjadi Rasul, dan aku 
menerima wahyu.” Demikian satu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari 
Abu Qatadah. Demikianlah arti pentingnya hari Senin ini, sehingga Nabi selalu 
melakukan puas sunnah pada hari Senin ini. Pada hadits yang lain dijelaskan 
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keutamaan hari Senin dan Kamis secara bersama-sama. Di riwayatkan dari Abu 
Hurairah, bahwa Nabi Saw. bersabda: 
 

 ).رواه الرتمذى(تـُْعَرُض ْاَألْعَماُل يـَْوَم ْاِإلثـْنَـْيِن َواْلَخِمْيِس فَُأِحب َأْن يـُْعَرَض َعَمِلى َوأَنَا َصاِئٌم 

Artinya: “Amal-amal perbuatan manusia diperiksa pada hari Senin dan Kamis. 
Karena itu, aku senang diperiksa amal perbuatanku ketika aku sedang puasa.” (HR. 
at-Tirmidzi). 

 
Demikianlah tiga hadits Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya puasa 

sunnah pada hari Senin dan Kamis. Karena itu, marilah kita berusaha 
melaksanakan puasa pada dua hari tersebut, di samping kita meneladani Nabi saw. 
juga agar kita dapat memperbanyak amalan sunnah kita dan semakin memupuk 
kesucian hati kita. Pada hadits yang terakhir dijelaskan bahwa dengan puasa pada 
hari Senin dan Kamis, berarti kita berusaha mempersiapkan diri kita dengan baik 
dihadapan Allah, karena pada hari-hari itulah amal-amal kita diperiksa. Dengan 
menunjukkan aktivitas kita yang baik pada hari-hari pemeriksaan amal itu, kita 
berharap Allah akan memberikan penilaian yang baik pula terhadap amal 
perbuatan kita. 

Cara mempraktekkan puasa Senin dan Kamis ini sama seperti melakukan 
puasa wajib di bulan Ramadlan. Yang membedakannya adalah niatnya. Jika puasa 
wajib harus diniatkan pada malam harinya, maka puasa sunnah seperti puasa 
Senin dan Kamis ini boleh diniatkan pada waktu paginya, asalkan belum makan 
dan minum dan tidak melewati tergelincir matahari. Sebagaimana puasa wajib, 
pada puasa sunnah Senin dan Kamis ini juga disunnahkan makan sahur untuk 
menjaga stamina siang harinya agar tetap kuat melakukan aktivitas sebagaimana 
biasanya. Tentu saja suasana pada puasa Senin dan Kamis ini berbeda dengan 
puasa wajib, karena pada waktu ini tidak banyak yang melakukan puasa 
sebagaimana pada waktu puasa wajib. Terkadang tantangan yang harus kita hadapi 
justeru lebih banyak dibandingkan pada waktu melaksanakan puasa wajib.  

Contoh lafal niat puasa hari Senin dan Kamis adalah seperti berikut: 
 

 نـََوْيُت َصْوَم َغٍد ِمْن يـَْوِم ْاِإلثـْنَـْيِن ُسنًة ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat puasa hari Senin besok sebagai puasa sunnah karena Allah 
Ta’ala.” 

 

 ْوَم َغٍد ِمْن يـَْوِم ْالَخِمْيِس ُسنًة ِللِه تـََعالىَ َ◌َوْيُت صَ ن

Artinya: “Saya berniat puasa hari Kamis besok sebagai puasa sunnah karena Allah 
Ta’ala.” 
 
2.   Puasa sunnah Syawwal 

Puasa sunnah Syawwal adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan 
Syawwal, yaitu bulan setelah bulan Ramadlan. Berdasarkan hadits Nabi puasa yang 
disunnahkan pada bulan Syawwal ini adalah enam hari selain hari pertamanya. 
Sebagaimana kita ketahui hari pertama bulan Syawwal merupakan hari raya ‘Idul 
Fitri, sehingga kita dilarang berpuasa pada hari itu. Enam hari yang dimaksud di 
sini menurut sebagian ulama adalah hari yang kedua hingga hari yang ketujuh di 
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bulan Syawwal itu, sehingga pada hari yang kedelapan biasanya ada tradisi 
“Syawalan” di kalangan orang Jawa, yakni merasakan kegembiaraan karena selesai 
melakukan ibadah puasa di bulan Syawwal. Namun, menurut sebagian ulama yang 
lain enam hari itu tidak harus hari yang kedua hingga ketujuh, tetapi boleh hari-
hari lainnya asal masih dalam bulan Syawwal.  

Keutamaan puasa Syawwal ini menurut hadits Nabi adalah ibarat puasa 
sepanjang tahun. Keutamaan ini diperoleh bagi yang melakukan puasa Syawwal 
yang merupakan kelanjutan dari puasa Ramadlan yang juga telah dilakukannya. 
Terkait dengan hal ini Nabi Saw. bersabda: 

 

 ).رواه مسلم(َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُم أَتْـبَـَعُه ِستا ِمْن َشواٍل َكاَن َكِصَياِم الدْهِر 

Artinya: “Barang siapa yang berpuasa Ramadlan lalu diikuti dengan puasa enam 
hari di bulan Syawwal, maka dia bagaikan puasa sepanjang tahun.” (HR. Muslim). 

 
Dengan hadits ini, jelaslah bahwa orang yang berpuasa enam hari bulan 

Syawwal setelah melakukan puasa selama sebulan di bulan Ramadlan, pahalanya 
seperti puasa selama setahun penuh. Jika hal ini diulang setiap tahunnya, berarti 
orang tersebut selama hidupnya dinilai dengan nilai ibadah puasa. Betapa Allah 
memberikan kemurahan-Nya yang tiada tara kepada hamba-Nya yang mau 
melakukan puasa sunnah seperti puasa enam hari di bulan Syawwal ini. Jika 
semua hari kita dinilai sebagai hari-hari puasa, berarti kita akan selalu 
mendapatkan ampunan dan kasih saying dari Allah. 

Adapun cara mempraktekkan puasa Syawwal ini secara umum sama seperti 
puasa wajib. Sekali lagi, yang membedakan adalah niatnya. Niat puasa Syawwal ini 
sebaiknya dilakukan pada setiap malamnya. Namun, jika malamnya lupa berniat, 
maka boleh diniatkan di siang harinya asalkan sebelum matahari tergelincir. 
Adapun enam hari yang kita pilih, boleh hari kedua hingga ketujuh, atau hari-hari 
yang lain yang ada dalam bulan Syawwal tersebut. Adapun contoh lafal niatnya 
seperti dibawah ini: 

 

 نـََوْيُت َصْوَم َغٍد ِمْن َشْهِر َشواٍل ُسنًة ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat puasa untuk hari esok pada bulan Syawwal sebagai puasa 
sunnah karena Allah Ta’ala.” 
 
3.  Puasa sunnah ‘Arafah 

Puasa sunnah ‘Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 
bulan Dzulhijjah, yang biasa disebut dengan hari ‘Arafah, yaitu suatu hari yang 
diwajibkan bagi jama’ah haji pada hari itu untuk melakukan wukuf (berhenti) di 
Padang ‘Arafah. Puasa ‘Arafah ini disunnahkan bagi umat Islam yang tidak 
melakukan ibadah haji. Bagi jama’ah haji karena pada hari ini diwajibkan 
melakukan wukuf yang membutuhkan stamina yang cukup, sehingga kalau 
berpuasa dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas hajinya, maka tidak 
disunnahkan untuk melakukan puasa ‘Arafah ini. 

Puasa ‘Arafah ini sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang cukup 
besar. Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Qatadah dijelaskan, 
bahwa Nabi Saw. ditanya tentang puasa ‘Arafah, lalu beliau bersabda: 
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 ).رواه مسلم(ِم َعَرَفَة ُيَكفُر َسَنتَـْيِن َماِضَيًة َوُمْستَـْقِبَلًة َصْوُم يـَوْ 

Artinya: “Puasa hari ‘Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun, satu tahun yang 
telah lalu dan satu tahun yang akan dating.” (HR. Muslim). 

 
Dari hadits di atas, terlihat betapa besar pahala puasa ‘Arafah yang dapat 

menghapus dosa-dosa pelakunya setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan 
dating. Artinya orang yang berpuasa ‘Arafah ini sudah benar-benar diojanjikan 
ampunan tidak hanya atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukannya, tetapi 
juga perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan. Sungguh, betapa mulianya 
seseorang yang dijanjikan ampunan seperti itu. Karena itulah, jangan sampai 
kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa ini disia-
siakan. 

Adapun larangan bagi jama’ah haji untuk melakukan puasa ‘Arafah ini 
dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata: 

 

 ).رواه أمحد وابن ماجه(نـََهى َرُسْوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َعْن َصْوِم يـَْوِم َعَرَفَة ِبَعَرفَاٍت 

Artinya: “Rasulullah Saw. telah melarang berpuasa pada hari ‘Arafah di Padang 
‘Arafah.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).  

 
Maksud hadits di atas adalah Nabi melarang kepada jama’ah haji yang 

sedang melakukan wukuf di Padang Arafah untuk melakukan puasa ‘Arafah. Jika 
puasa ‘Arafah memiliki nilai pahala yang cukup besar, tentunya amalan wukuf di 
‘Arafah memiliki pahala yang jauh lebih besar lagi, sehingga tidak perlu lagi 
melakukan puasa tersebut. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di atas, puasa ini 
tidak dianjurkan karena khawatir akan mengganggu kekhusyu’an wukuf di ‘Arafah. 

Cara mempraktekkan puasa ‘Arafah ini sama seperti puasa-puasa yang lain. 
Puasa ini harus dilakukan tepat tanggal 9 Dzulhijjah, yakni pada saat jama’ah haji 
melakukan wukuf di ‘Arafah, sebab jika tidak bersamaan dengan itu, tidak dapat 
disebut puasa ‘Arafah. Niatnya sebaiknya dilakukan pada malam harinya, kecuali 
jika terlupa boleh pagi harinya. Adapun contoh lafal niatnya seperti berikut: 

 

 نـََوْيُت َصْوَم َغٍد ِمْن يـَْوِم َعَرَفَة ُسنًة ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat puasa hari ‘Arafah besok sebagai puasa sunnah karena Allah 
Ta’ala.”. 

 
4.  Puasa sunnah ‘Asyura 

Puasa sunnah ‘Asyura adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 
bulan Muharram (Jawa: Sura), yang biasa disebut dengan hari ‘Asyura. Bilangan 10 
dalam bahasa Arab disebut ‘Asyrun atau ‘Asyarun. Karena itu, hari yang ke-10 
disebut dengan hari ‘Asyura. Pada bulan Muharram ini menurut sebagian ulama 
juga disunnahkan puasa Tasu’a, yaitu puasa pada tanggal sembilannya. Sembilan 
dalam bahasa Arab disebut tis’un, sehingga hari kesembilan disebut Tasu’a 
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Puasa ‘Arafah ini sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang juga 
cukup besar. Nabi selalu melakukan puasa ‘Asyura ini dan memerintahkan kepada 
kita untuk melakukannya. Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu 
‘Abbas dijelaskan: 

  

 ).متفق عليه(َأن َرُسْوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َصْوَم يـَْوِم َعاُشْورَاَء َوَأَمَر ِبِصَياِمِه 

Artinya: “Bahwa Rasulullah berpuasa pada hari ‘Asyura dan menyuruh kita 
berpuasa pada hari itu.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

 
Dalam hadits yang lain, Nabi meunjukkan keutamaan puasa ‘Asyura ini. Dari 

Abu Qatadah dijelaskan, Nabi Saw. ditanya tentang puasa ‘Asyura, lalu Nabi 
bersabda: 

 

 ).رواه مسلم(َصْوُم يـَْوِم َعاُشْورَاَء ُيَكفُر َسَنًة َماِضَيًة 

Artinya: “Puasa ‘Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang telah lewat.” (HR. 
Muslim). 

 
Dari dua hadits di atas, terlihat bahwa puasa ‘Asyura memiliki nilai yang 

tinggi untuk dilakukan. Di samping kita mengikuti anjuran Nabi sekaligus 
meneladani Nabi, kita juga akan memperoleh pahala yang berupa ampunan atas 
dosa yang telah lewat, jika kita melakukannya.  

Cara mempraktekkan puasa ‘Asyura  ini juga sama seperti puasa-puasa yang 
lain. Puasa ini harus dilakukan tepat tanggal 10 bulan Muharram, karena namanya 
disesuaikan dengan hari pelaksanaannya. Begitu juga jika kita akan melakukan 
puasa Tasu’a harus dilakukan pada tanggal 9 bulan Muharram, yaitu sehari 
sebelum puasa ‘Asyura ini. Jika tidak tepat pada tanggal tersebut, maka puasa yang 
dilakukan tidak sesuai dengan waktunya. Niatnya sebaiknya dilakukan pada malam 
harinya, kecuali jika terlupa boleh pagi harinya. Adapun contoh lafal niatnya seperti 
berikut: 

 

 اُشْورَاَء ُسنًة ِللِه تـََعالىَ نـََوْيُت َصْوَم َغٍد ِمْن يـَْوِم عَ 

Artinya: “Saya berniat puasa hari ‘Asyura besok sebagai puasa sunnah karena Allah 
Ta’ala.”. 
 
5.  Fungsi puasa sunnah dalam kehidupan 

Sudah diuraikan di atas beberapa bentuk puasa sunnah yang memiliki dasar 
yang kuat dari Nabi. Sebenarnya masih ada beberapa puasa sunnah lain selain 
empat macam puasa seperti di atas, yakni puasa pertengahan bulan, puasa bulan 
Sya’ban, dan puasa Daud. Ketiga puasa ini juga memiliki nilai yang tinggi jika 
dilakukan dan memiliki dasar yang kuat dari Nabi.  

Dalam prakteknya puasa sunnah tidak berbeda dengan puasa wajib. Semua 
persyaratan sampai yang membatalkannya sama seperti puasa wajib. Karena itu, 
hikmah atau fungsi yang dapat kita petik tidak jauh berbeda dengan puasa wajib. 
Semakin banyak kita melakukan puasa sunnah akan semakin banyak waktu-waktu 
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yang dapat kita manfaatkan untuk mengendalikan diri kita dari berbagai aktivitas 
yang sia-sia yang dapat mengotori jiwa kita, sehingga kita terbiasa mengendalikan 
berbagai godaan dan cobaan dalam hidup kita sehari-hari. Di samping itu, Nabi 
secara khusus menjelakan nilai atau pahala tersendiri bagi puasa-puasa sunnah 
ini. Di atas sudah diuraikan keutamaan masing-masing dari emapt bentuk puasa 
sunnah tersebut.  

Di samping itu, setiap amalan yang baik pasti akan membawa manfaat 
kepada pelakunya. Puasa sunnah yang merupakan amalan yang sangat baik, 
bahkan pahalanya sangat besar, tentunya akan mendatangkan manfaat yang besar 
juga kepada pelakunya. Kalau hari-hari kita diisi dengan berbagai amalan puasa 
sunnah ini, baik yang harian (seperti puasa Daud), mingguan (seperti puasa Senin 
dan Kamis, bulanan (seperti puasa tengah bulan), maupun yang tahunan seperti 
puasa ‘Arafah, ‘Asyura, dan puasa bulan Sya’ban, maka setiap hari yang kita jalani 
akan banyak maknanya bagi kita. Ketika berpuasa kita selalu dapat mengendalikan 
diri dari perbuatan yang tidak berguna dan kita selalu mendapat bimbingan dari 
Allah, karena kita dalam keadaan melakukan ibadah. Dengan begitu kita akan 
mudah untuk mendapat anugerah dan kemuliaan dari Allah, baik berupa pahala 
ukhrawi (nanti di akhirat) maupun pahala duniawi (yang kita terima di dunia ini). 

 
 

MUTIARA KISAH 

Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw. sambil berkata: “Celaka saya ya 
Rasulullah!” Nabi lalu bertanya: “Apakah yang mencelakakan kamu?” Laki-laki itu 
menjawab: “Saya telah bersetubuh dengan isteriku di siang hari bulan Ramadlan”. Lalu 
Rasulullah Saw. bersabda: “Sanggupkah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?” 
Jawab laki-laki itu: “Tidak”. Lalu Rasulullah Saw. bertanya: “Apakah kamu mempunyai 
makanan guna memberi makan enam puluh orang miskin?” Jawab laki-laki itu: “Tidak 
ada”. Kemudian laki-laki itu duduk. Tiba-tiba diberikan orang kepada Nabi sebuah 
bakul besar berisi kurma. Rasulullah bersabda: “Sedekahkanlah kurma ini!” Kata laki-
laki itu: “Kepada siapakah? Adakah orang lebih miskin dari saya? Demi Allah, tidak 
ada penduduk kampung ini yang lebih hajat dari keluarga saya. Lalu Nabi Saw. 
tertawa dan berkata: “Pulanglah dan berikanlah kurma ini pada keluargamu!” (HR. al-

Bukhari dan Muslim). 

 

 
 
PELATIHAN 
 
A.  Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 
 
1.  Puasa syawal disunnatkan pada tanggal … 

a. 1 Syawwal      b. tanggal 13,14, dan 15 Syawwal 
c. Tanggal 2-7 Syawwal   d. selama bulan Syawwal selain 
tanggal 1 

 
2.  Dalam bahasa Arab kata syawwal berarti  … 

a. pembakaran    c. pemantapan 
c. peningkatan    d. kontinyuitas 
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3. Puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram disebut puasa … 

a. ‘Arafah     b. ‘Asyura 
c. Tasu’a     d. Muharram 

 
4.  Puasa sunnah di bawah ini yang termasuk puasa sunnah mingguan adalah 
… 

a. puasa Senin dan Kamis  b. puasa Daud 
c. puasa ‘Asyura    d. puasa Syawwal 

 
5.  Puasa sunnah yang pahalanya seperti puasa setahun penuh adalah … 

a. puasa enam hari bulan Syawwalb. puasa tanggal 9 Dzulhijjah 
c.   puasa tanggal 9 dan 10 Muharram   d. puasa Senin dan Kamis 

 
 
B.   Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 
 
1.  Puasa Senin dan Kamis termasuk puasa sunnah ... 
2.  Puasa yang dilakukan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah disebut puasa .... 
3.  Puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram disebut puasa ...  
4.  Puasa Syawwal disunnatkan selama ... hari. 
5.  Orang yang tidak dianjurkan melakukan puasa ‘Arafah adalah ... 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan singakat dan tepat! 
 
1. Bagaimana cara melakukan puasa sunnah di bulan Syawwal? 
2. Tunjukkan satu hadits yang menganjurkan puasa Senin dan Kamis! 
3. Mengapa puasa Syawwal dianjurkan? 
4. Siapa yang disunnatkan puasa ‘Arafah dan siapa yang tidak disunnatkan 
melakukannya! 

5. Mengapa puasa di bulan Muharram disebut puasa ‘Asyura? 
 
D. Proyek! 
 
Diskusikan bersama teman-teman kalian tentang fungsi puasa sunnah dalam 
kehidupan dan  jangan lupa, buatlah laporannya dan serahkan kepada guru agama 
kalian! 
 

D.  Zakat Fitrah dan Zakat Mal 
 

 

INDIKATOR 

Siswa mampu: 

1. Menjelaskan pengertian, hukum dan syarat zakat fitrah. 
2. Menjelaskan waktu-waktu zakat fitrah  
3. Menjelaskan manfaat zakat fitrah 
4. Menjelaskan pengertian, hukum, syarat dan rukun zakat mal 
5. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang zakat mal 
6. Menyebutkan jenis harta yang wajib dizakatkan dan nishabnya 
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7. Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. 
8. Menjelaskan manfaat zakat dalam kehidupan. 

 

 
 

 
Perlu diperhatikan: 

Kalian semua pasti tidak asing dengan pelaksanaan zakat, terutama 
pada bulan Ramadlan atau menjelang hari raya ‘Idul Fitri. Kalian pasti 
menyaksikan orang beramai-ramai membayar zakat di tempat-tempat yang 
sudah ditentukan yang dikelola oleh panitia zakat yang disebut amil. Kalian 
semua pasti juga ikut beramai-ramai membayarkan zakat tersebut kepada 
amil, terkadang dengan beras sejumlah 2,5 kg (3,5 liter), atau bisa juga 
dengan uang dalam jumlah yang ditentukan. Ketahuilah bahwa zakat yang 
dimaksudkan ini adalah zakat fitrah, salah satu bentuk dari zakat yang 
diwajibkan kepada kita umat Islam. Di samping zakat fitrah ini masih ada 
satu bentuk zakat lagi yang juga wajib dibayarkan oleh umat Islam yang 
memiliki kelebihan harta, yakni zakat mal (zakat harta). Untuk zakat yang 
kedua ini mungkin kalian belum banyak yang mengetahuinya. Dan memang 
untuk zakat mal ini banyak umat Islam yang belum menyadarinya, sehingga 
belum banyak yang mengeluarkannya, meskipun hartanya sudah berlebihan. 
Kedua bentuk zakat ini wajib ditunaikan sebagai salah satu dari kewajiban 
(rukun) dalam Islam. Jika zakat ini tidak ditunaikan, berarti belum 

sempurnalah Islam seseorang.  
 

 
Perintah untuk mengeluarkan zakat sangat erat kaitannya dengan perintah 
shalat, sehingga perintah berzakat ini selalu bergandengan dengan perintah shalat. 
Dalam al-Quran ada 27 ayat yang menyebutkan perintah shalat sekaligus perintah 
zakat, di antaranya QS. al-Baqarah (2): 43 dan QS. al-Nisa (4): 77. Penyebutan 
perintah zakat yang beriringan dengan perintah shalat ini menunjukkan bahwa 
kedudukan zakat ini sama halnya seperti shalat lima waktu. Karena itulah zakat ini 
harus ditunaikan bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Agar kalian memahami 
lebih jauh masalah zakat ini, baik zakat fitrah maupun zakat mal, di bawah ini 

keduanya akan diuraikan dengan rinci. 
 

1.  Pengertian zakat dan dasar hukumnya 

Dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari kata zaka yang 
berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedang dari segi istilah zakat berarti 
kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 

syarat dan ketentuan tertentu. 
Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seorang Muslim yang memiliki 

harta yang lebih atau telah mencapai nishab (ketentuan minimal yang wajib 
dikeluarkan zakatnya). Dasar diwajibkannya zakat ini adalah firman Allah: 

 ).٤٣: البقرة(َوَأِقيُموا الصَالَة َوَءاُتوا الزَكاَة َوارَْكُعوا َمَع الراِكِعيَن 

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama 
orang-orang yang tunduk.” (QS. Al-Baqarah (2): 43). 
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Dalam ayat yang lain Allah berfirman: 

  )١٠٣: التوبة(  ْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُرُهْم َوتـُزَكيِهْم ِبَها َوَصل َعَلْيِهمْ خُ 
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.” (QS. At-
Taubah (9): 103). 

 
Adapun hadis Nabi yang juga memerintahkan zakat adalah seperti hadis yang 

memerintahkan shalat dan puasa (seperti yang sudah dijelaskan di depan). 
 
Perintah wajibnya zakat ini oleh para ulama disepakati pada tahun kedua 

Hijrah, yakni dua tahun setelah Nabi Saw. berada di Madinah. Pada tahun kedua 
Hijrah ini umat Islam juga diperintahkan menjalankan puasa Ramadlan. Jika 
diurutkan dengan shalat dan puasa Ramadlan, maka yang pertama diwajibkan 
adalah shalat lima waktu, yaitu pada waktu Nabi Isra’ Mi’raj (sebelum hijrah ke 
Madinah), kemudian zakat fitrah (tahun 2 H.), lalu puasa Ramadlan (tahun 2 H.), 
dan kemudian zakat mal (tahun 2 H.). 

Secara umum zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kedua 
macam zakat ini akan dibicarakan pada uraian-uraian selanjutnya. 

 
2.  Pengertian zakat fitrah dan dasar hukumnya 
Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat yang diwajibkan oleh Allah 

kepada umat Islam. Zakat fitrah ini disebut juga dengan zakat nafs (zakat jiwa), 
karena zakat ini berfungsi untuk membersihkan jiwa dari kotoran dan dosa. Zakat 
fitrah ini dikeluarkan bersamaan dengan kewajiban melaksanakan puasa di bulan 
Ramadlan. Tujuan dari zakat fitrah ini selain untuk menggembirakan hati fakir 
miskin pada hari raya ‘Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa 
kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadlan, sehingga orang 
yang melakukan puasa itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, yaitu suci 
dan bersih dari dosa sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam suatu 
hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dijelaskan:  

 

, الرفَـِث َوطُْعَمـًة ِلْلَمَسـاِكْينِ فـََرَض َرُسْوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم زََكاَة ْالِفطْـِر ِمـْن َرَمَضـاَن ُطْهـَرًة ِللصـاِئِم ِمـَن اللْغـِو وَ 
ْبــَل الصــَالةِ  ــْن َأداَهــا قـَ ــا بـَْعــَد الصــَالِة َفِهــَى َصــَدَقٌة ِمــَن الصــَدقَاِت  , َفِهــَى زَكــَاٌة َمْقبُـْولَــةٌ  َم رواه أبــو داود وابــن ماجــه (َوَمــْن َأداَه

  ).والدارقطىن

 
Artinya: “Rasulullah Saw. sudah mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) 

untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan/ucapan-ucapan keji dan 
kotor yang dilakukannya sewaktu mereka berpuasa dan untuk memberi makanan 
pada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat 
‘Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat dan barang siapa yang menunaikannya 
sesudah shalat ‘Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqah saja.” 
(HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan ad-Daruquthni). 

 
Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun 

perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, dan kaya maupun miskin 
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pada bulan Ramadlan sampai menjelang pelaksanaan shalat ‘Idul Fitri. Dalam 
sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dijelaskan: 

 

ــْن َتْمــ ــِه َوَســلَم زََكــاَة ْالِفْطــِر َصــاًعا ِم ــَرَض َرُســْوُل اِهللا َصــلى اهللاُ َعَلْي ٍر َأْو َصــاًعا ِمــْن َشــِعْيٍر َعَلــى ْالَعْبــِد َوْالُحــر َوالــذَكِر فـَ
 اِس ِإلَى الصى قـَْبَل ُخُرْوِج النِغْيِر َوْالَكِبْيِر ِمَن ْالُمْسِلِمْيَن َوَأَمَر ِبَها َأْن تـَُؤدرواه البخارى(َالِة  َوْاألُنـَْثى َوالص.(  

 
Artinya: “Rasulullah sudah mewajibkan zakat fitrah itu, yaitu dengan 

mengeluarkan satu gantang korma, atau satu gantang sya’ir (jeawawut) atas budah 
dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil maupun besar dari semua orang 
Islam, dan Rasulullah menyuruh membayarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang 
pergi menunaikan shalat ‘Idul Fitri.” (HR. al-Bukhari). 

 
Zakat fitrah anak-anak, isteri, dan lain-lain yang menjadi tanggungan orang 

lain, ditanggung oleh orang yang sehari-harinya menanggung kebutuhan hidupnya. 
Jadi, zakat fitrah ini diwajibkan per individu orang Islam, meskipun pengeluarannya 
ditanggung oleh orang lain yang beratnggung jawab mencukupi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. Anak-anak ditanggung orang tuanya, isteri ditanggung 
suaminya, orang tua yang sudah tidak mampu lagi ditanggung oleh anaknya, dan 
seterusnya. 

Zakat fitrah ini tidak hanya diwajibkan bagi orang-orang kaya. Fakir miskin 
juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah apabila mereka sudah memiliki 
keperluan makan pada hari raya ‘Idul Fitri dan masih ada kelebihannya. Di samping 
mengeluarkan zakat fitrah, fakir miskin ini juga berhak menerima pembagian dari 
zakat fitrah. Orang-orang yang paling berhak menerima zakat fitrah, menurut para 
ulama, adalah golongan fakir miskin. Namun demikian, zakat fitrah ini juga boleh 
diberikan kepada golongan lain yang termasuk dalam asnaf delapan (golongan 
penerima zakat yang berjumlah delapan). 

Adapun ukuran zakat fitrah menurut hadis di atas adalah satu sha’ (satu 
gantang) makanan pokok, seperti kurma, gandum, beras, atau yang lain. Di 
Indonesia biasanya berupa beras dengan ukuran 2,5 kg. atau 3,5 liter. 

 
3. Syarat wajib zakat fitrah 

Tidak semua orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang 
diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah harus terpenuhi syarat-syaratnya seperti 
berikut: 
a. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam (kafir) tidak wajib membayar 
zakat ini. 

b. Orang itu ada sewaktu terbenam matahari di hari penghabisan bulan Ramadlan. 
Artinya ia sudah ada sebelum matahari terbenam dan terus ada setelah matahari 
itu terbenam (malam hari ‘Idul Fitri). Orang yang meninggal sebelum matahari 
terbenam pada hari akhir bulan Ramadlan, atau orang (bayi) yang lahir setelah 
matahari terbenam tersebut tidak wajib zakat fitrah atasnya. 

c. Orang itu memiliki kelebihan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan untuk 
yang menjadi tanggungannya, baik manusia maupun binatang piaraannya, pada 
malam hari raya dan siangnya. Orang yang tidak memiliki kelebihan untuk itu 
tidak wajib membayar zakat fitrah. 
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4.  Waktu mengeluarkan zakat fitrah 

Waktu mengeluarkan zakat fitrah ini secara umum selama sebulan, yaitu 
selama bulan Ramadlan. Namun waktu ini ada yang baik dan ada yang lebih baik. 
Untuk lebih rincinya tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah ini, para ulama 
membaginya menjadi lima macam, yaitu: 
a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal bulan Ramadlan sampai penghabisan 
bulan Ramadlan. 

b.  Wakti wajib, yaitu dari terbenam matahari penghabisan bulan Ramadlan. 
c. Waktu yang lebih baik (dianjurkan), yaitu sesudah sembahyang Shubuh sebelum 
pergi sembahyang ‘Idul Fitri. 

d. Waktu makruh, yaitu sesudah sembahyang ‘Idul Fitri sebelum terbenam 
matahari pada hari raya. 

e.  Waktu haram, yaitu sesudah terbenam matahari pada hari raya ‘Idul Fitri. 
 

Dengan memperhatikan waktu-waktu membayar zakat fitrah seperti di atas, 
maka hendaklah kita berusaha untuk memilih waktu yang terbaik atau waktu yang 
wajib, yaitu pada malam hari raya hingga terlaksananya shalat hari raya, atau 
minimal pada waktu yang diperbolehkan selama satu bulan. Jangan sampai kita 
mengeluarkannya pada waktu yang makruh, apalagi waktu yang haram, karena 
zakat fitrah kita hanya dihitung sebagai shadaqah biasa.  

 

 
 
 
 

Gambar lembaga pengumpul zakat  
(BAZIS) atau yang sejenisnya 

 
 
 

 
5.  Manfaat zakat fitrah 

Di depan sudah dikemukakan beberapa uraian tentang tujuan diwajibkannya 
zakat fitrah berdasarkan penjelasan dari Nabi Saw. Dari hadis-hadis di atas, 
terutama hadis dari Ibnu Abbas yang bunyinya: “Rasulullah Saw. sudah 
mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) untuk mensucikan orang yang berpuasa 
dari perkataan/ucapan-ucapan keji dan kotor yang dilakukannya sewaktu mereka 
berpuasa dan untuk memberi makanan pada orang-orang miskin. Barang siapa yang 
menunaikan zakat fitrah sebelum shalat ‘Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat 
dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat ‘Idul Fitri, maka 
pemberiannya itu diterima sebagai shadaqah saja.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan 
ad-Daruquthni), dapat dijelaskan dua manfaat pokok dari zakat fitrah: 
a.  Yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadlan. 

Pada waktu berpuasa terkadang orang sering melakukan perbuatan yang 
tidak ada manfaatnya yang dapat mengurangi kesempurnaan puasanya, padahal 
orang yang berpuasa harus dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan sia-sia 
yang dapat menghapuskan pahala puasanya. Namun, menghindarkan perbuatan 
seperti itu bukan sesuatu yang gampang, sebaliknya sangat sulit. Zakat fitrah 
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inilah yang dapat membersihkan kotoran puasa yang disebabkan oleh hal 
tersebut, atau dapat menambal kekurangan dalam puasanya, seperti halnya 
shalat rawatib yang dapat menambal kekurangan shalat wajib lima waktu. 
Bahkan dalam hadis yang lain ditegaskan bahwa pahala puasa Ramadlan 
tergantung pada pelaksanaan zakat fitrah. Jika zakat fitrah ini tidak ditunaikan 
maka pahalanya tidak akan sampai kepada Allah. 

 
b. Yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu menumbuhkan rasa kecintaan 
kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. 

Islam menghendaki kebahagiaan tidak hanya dapat dirasakan oleh 
segolongan orang saja. Pada waktu hari raya diharapkan orang yang berlebih 
hartanya (kaya) dapat berbagi harta dengan orang-orang miskin yang kekurangan 
harta, sehingga orang-orang miskin ini dapat merasakan kebahagiaan pada hari 
raya tersebut. Dengan demikian, zakat fitrah ini diharapkan dapat 
menumbuhkan rasa cinta orang kaya kepada orang-orang miskin dengan 
memberikan sebagian hartanya kepada mereka. 

 
6.  Pengertian zakat mal dan dasar hukumnya 

Sebagaimana zakat fitrah, zakat mal juga merupakan kewajiban yang harus 
ditunaikan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan harta dengan persyaratan 
tertentu. Jika zakat fitrah terkait dengan penyucian jiwa (diri seseorang), maka 
zakat mal terkait dengan penyucian harta yang dimiliki seseorang agar terlepas dari 
hak orang lain yang sangat membutuhkan harta tersebut. 

Kata mal dalam bahasa Arab berarti harta. Dengan demikian, zakat mal 
berarti zakat harta. Menurut istilah zakat mal adalah sejumlah harta tertentu yang 
wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai ukuran tertentu, dalam jangka waktu 
tertentu, dengan ukuran tertentu, dan kepada orang-orang tertentu pula. Dengan 
kata lain, harta yang harus dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat tertentu. 
Adapun syarat-syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya adalah: 
a. Milik yang sempurna, artinya harta itu milik sendiri dan tidak ada orang lain 
yang ikut memilikinya. 

b. Berkembang, artinya harta itu dapat berkembang, mungkin jumlahnya atau 
mungkin nilainya. Jadi, harta itu adalah yang dapat memberikan keuntungan, 
bukan harta yang statis dan tidak memberikan keuntungan. 

c. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta itu benar-benar harta yang lebih dari 
yang sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

d. Bersih dari hutang, artinya harta yang dikeluarkan itu benar-benar miliknya 
sendiri. 

e. Mencapai nishab, artinya harta itu sudah sampai kepada jumlah minimal untuk 
dapat dikeluarkan zakatnya. 

f. Mencapai haul, artinya harta itu sudah disimpan selama satu tahun, kecuali 
untuk biji-bijian yang harus dikeluarkan zakatnya setiap panen. 

Hukum mengeluarkan zakat mal sama seperti hukum zakat fitrah, yaitu 
wajib ‘ain (fardlu ‘ain), yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang 
telah memiliki kelebihan harta. Dasar umum mengenai kewajiban zakat sudah 
dikemukakan di depan. Zakat zal ini diperintahkan setelah umat Islam diperintah 
melaksanakan shalat dan puasa. Ketentuan-ketentuan zakat dalam al-Quran dan 
hadis Nabi banyak tertuju pada kewajiban mengeluarkan zakat mal ini. Dalam salah 
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satu ayat al-Quran, Allah mengibaratkan zakat mal ini dengan pinjaman kepada 
Allah. Dalam surat al-Muzzammil (73): 20 Allah berfirman: 

 

 ).٢٠: املزمل(َوَأِقيُموا الصَالَة َوَءاُتوا الزَكاَة َوَأْقِرُضوا اللَه قـَْرًضا َحَسًنا 

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman 
kepada Allah pinjaman yang baik.” (QS. al-Muzzammil (73): 20). 

 
Zakat mal ini sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui al-Quran 

dan hadis dengan keras, sehingga bagi yang meninggalkannya akan mendapatkan 
ancaman yang berat. Dalam surat at-Taubah (9): 34-35 Allah berfirman: 

 

َهـا ِفـي نَـاِر َجَهـنَم .َيْكِنُزوَن الذَهَب َواْلِفضَة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللِه فـََبشْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِـيٍم  َوالِذينَ  يـَـْوَم ُيْحَمـى َعَليـْ
  ).٣٥-٣٤: التوبة(َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن  فـَُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكنَـْزُتْم ِألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 
mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu 
dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan 
punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu 
simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu 
simpan itu.” (QS. at-Taubah (9): 34-35). 

Ancaman yang diberikan kepada orang yang menumpuk-numpuk harta dan 
tidak mau mengeluarkan zakatnya sangat berat. Ini menunjukkan betapa zakat mal 
itu sangat ditekankan, sampai-sampai Allah memotivasinya dengan ancaman yang 
cukup berat tersebut. Meskipun demikian, masih banyak umat Islam yang belum 
mau menunaikan perintah zakat mal ini. 

    
7.  Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 

Harta yang harus dikeluarkan zakatnya tidaklah semua yang dimiliki oleh 
umat Islam. Berdasarkan al-Quran dan hadis para ulama kemudian 
mengidentifikasi macam-macam harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Macam 
harta dan uraiannya dapat dipelajari di bawah ini. 

a.  Emas, dan perak 
Dasar hukum wajibnya zakat emas dan perak adalah firman Allah dalam 

surat at-Taubah (9): 34-35 seperti yang sudah dikemukakan di atas dan hadis 
Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan at-Tirmidzi. Barang-barang 
lain yang sejenis dengan emas dan perak juga harus dikeluarkan zakatnya, 
misalnya uang, intan, permata, atau barang-barang berharga lainnya. Barang-
barang ini harus dikeluarkan zakatnya jika sudah dimiliki dalam jangka waktu 
satu tahun dan sudah mencapai nishab. Nishab emas adalah 20 dinar atau kira-
kira 96 gram emas murni. Nishab perak 200 dirham atau kira-kira 672 gram. 
Sedang nishab barang-barang lain yang sejenis dengan emas dan perak adalah 
seharga dengan keduanya. Jika haul dan nishabnya sudah terpenuhi maka 
harus dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5 persennya.  
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Gambar emas, perak, uang, atau jenis barang berharga lainnya 
yang wajib dikeluarkan zakatnya. 

 
 
 

 
 
b.  Barang dagangan  
Yang dimaksud barang dagangan di sini adalah semua jenis barang yang 

diperdagangkan dan mendatangkan hasil bagi pemiliknya. Dasar hukum 
wajibnya zakat dagangan ini adalah al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 267 yang 
artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu… .”  Sedang hadis yang mendasari zakat ini adalah sebuah 
hadis yang diriwayatkan dari Samurah yang menjelaskan: 

 

ُه ِلْلبَـْيعِ  ِذْى نـُْعدَدَقَة ِمَن الَم يَْأُمُرنَا َأْن ُنْخِرَج الصى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلرواه أبو داود والدارقطىن( َكاَن َرُسْوُل اِهللا َصل.( 

Artinya: “Rasulullah memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan 
zakat barang yang disediakan untuk dijual.” (HR. Abu Daud dan ad-Daruquthni). 

 
Nishab dagangan ini senilai dengan emas yakni 96 gram, yang dihitung 

setiap tutup buku setelah usaha dagang itu berjalan satu tahun (haul). Semua 
barang dagangan yang ada dihitung dan demikian juga semua keuntungan dari 
hasil usahanya, baik yang berupa uang maupun bentuk keuntungan lainnya. 
Jika sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 
persennya. Termasuk dalam barang dagangan ini adalah semua jenis usaha 
seperti perusahaan, badan usaha, penyewaan rumah atau kendaraan, dan lain 
sebagainya. 

 
c.  Hewan ternak 
Tidak semua jenis hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut 

para ulama, jenis hewan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, 
kerbau, dan kambing. Dasar hukum diwajibkannya zakat hewan ternak ini 
adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar r.a. “Ia berkata: “Saya 
datang kepada Nabi Saw., beliau bersabda: “Demi Allah yang jiwaku di tangan-
Nya, atau demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, atau seperti sumpah pada 
umumnya, tiada seorang yang memiliki unta, sapi, atau kambing, lalu tidak 
menunaikan zakatnya, melainkan didatangkan kepadanya pada hari kiamat 
sebesar dan segemuk biasanya, lalu menginjak-injak pemiliknya, dan menanduk 
dengan tanduknya. Setiap selesai yang terakhir diulang oleh yang pertama, 
sehingga selesai putusan semua orang.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hewan-
hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang diternakkan dan sudah 
mencapai waktu satu tahun lamanya. Hewan-hewan yang dipekerjakan tidak 
wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab masing-masing jenis hewan itu berbeda-
beda. Berdasarkan penjelasan Nabi, dapat diketahui nishab masing-masing jenis 
binatang tersebut berikut berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Nishab unta 
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adalah 5 ekor dan wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang sudah 
berumur 2 tahun. Ketentuan ini berlaku untuk kelipatan selanjutnya. Untuk sapi 
atau kerbau, nishabnya 30 ekor dan wajib dikeluarkan zakatnya seekor sapi atau 
kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Sedang untuk kambing, nishabnya 40 ekor 
dan wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang sudah berusia 2 tahun. 
Semua nishab hewan-hewan ini berlaku untuk kelipatannya. 

 

 
 

Gambar onta, sapi, kerbau, dan kambing 
yang wajib dikeluarkan zakatnya 

 
 

 
d.  Hasil bumi atau hasil pertanian 
Hasil bumi ini meliputi hasil dari tanaman yang tumbuh di tempat bawah 

(sawah) dan tanaman yang tumbuh di tempat kering (kebun). Tanaman yang 
tumbuh di sawah seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedang 
tanaman yang tumbuh di kebun seperti buah-buahan (kurma anggur, dan 
lainnya) dan kayu-kayuan. Dasar hukum wajibnya zakat hasil bumi ini adalah 
QS. al-Baqarah (2): 267 (seperti di depan) dan surat al-An’am (6): 141: 

 

 َر َمْعُروَشاٍت َوالن ـَر َوُهَو الِذي أَْنَشَأ َجناٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ ْخَل َوالزرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزيـُْتوَن َوالرمـاَن ُمَتَشـاِبًها َوَغيـْ
ِإَذا أَْثَمَر َوَءاُتوا َحقُه يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسرُِفوۤا ِإنُه َال ُيِحب الْ    ).١٤١: األنعام(ُمْسرِِفيَن  ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمْن ثََمرِِه ۤ

 
Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun, dan delima yangserupa (bentuk dan warnanya) tetapi tidak sama 
(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, 
dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 
fakir miskin). Janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-An’am (6): 141). 

 
Beberapa hadis juga memperkuat diwajibkannya zakat hasil bumi ini. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya 
beberapa jenis tanaman tertentu, seperti tanaman yang mengenyangkan dan 
buah-buahan yang disebutkan dalam hadis seperti kurma dan anggur. Namun, 
sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya 
adalah semua hasil bumi yang tidak dibatasi oleh jenis tanaman tertentu. Semua 
jenis tanaman yang menghasilkan asalkan sudah mencapai nishab wajib 
dikeluarkan zakatnya. Bahkan termasuk dalam hal ini adalah hasil dari 
perikanan, baik di air tawar maupun air laut. Hasil bumi ini wajib dikeluarkan 
zakatnya setiap panen, meskipun tidak sampai satu tahun. Adapun nishabnya, 
untuk gabah 1350 kg atau 750 kg beras, dan untuk jenis tanaman lainnya 
dihitung senilai gabah atau beras tersebut. Yang wajib dikeluarkan zakatnya 
adalah 5 persennya jika pengairannya sulit atau 10 persennya jika pengairannya 
gampang. 
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e.  Hasil tambang 
Yang termasuk hasil tambang misalnya minyak, aspal, emas, perak, 

bauksit, batubara, LNG, elpiji, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai hasil 
tambang ini, baik dasar hukumnya, nishabnya, dan yang harus dikeluarkan 
diqiyaskan (disamakan) dengan ketentuan zakat emas dan perak atau zakat hasil 
bumi. 

 
f.   Harta rikaz 

Harta rikaz adalah harta hasil temuan dari simpnan atau peninggalan 
orang-orang terdahulu, yang dapat berupa emas, perak, pundit-pundi, keris, 
senjata, atau barang-barang berharga lainnya. Barang-barang temuan ini tidak 
dipersyaratkan harus haul (satu tahun). Sebagian ulama ada yang 
mempersyaratkan nishab harta temuan ini dan sebagian yang lain tidak 
mempersyaratkan adanya nishab. Jika seseorang menemukan harta rikaz ini 
maka wajib mengeluarkan zakatnya 20 persennya atau seperlimanya. Dasar 
hukum zakat harta rikaz ini adalah hadis di bawah ini. 

 

 ).رواه البخارى ومسلم(َعْن أَِيى ُهَريـَْرَة قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َوِفى الرَكاِز ْالُخُمُس 

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda: “Zakat rikaz itu 
seperlima.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

 
Termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya 20 persennya seperti harta 

rikaz ini adalah hadiah dari sayembara atau undian.  
 
g.  Harta-harta lain 
Harta atau hal-hal lain yang juga wajib dikeluarkan zakatnya selain yang 

sudah disebutkan di atas adalah semua usaha yang mendatangkan hasil bagi 
seseorang. Yang terkait dengan simpanan selain emas dan perak misalnya seperti 
simpanan uang di bank, simpanan barang-barang berharga seperti lukisan atau 
lainnya. Yang terkait dengan tanaman misalnya buah-buahan selain kurma dan 
anggur, bunga-bungaan, biji-bijian selain beras dan jagung, termasuk juga hasil 
perikanan. Yang terkait dengan usaha dagang misalanya profesi pegawai negeri 
atau swasta, dokter, pengacara, hakim, dan lain sebagainya. Semua usaha 
seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab dan sudah 
mencapai waktu satu tahun dengan dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5 
persennya, 5 persennya, 10 persennya, atau mungkin juga 20 persennya. 

 
8.  Yang berhak menerima zakat 

Orang-orang yang berhak menerima zakat sering disebut dengan mustahiq 
zakat.  Orang-orang ini sudah ditentukan dalam al-Quran surat at-Taubah (9): 60 

 

َها َواْلُمَؤلَفِة قـُلُـوبـُُهْم َوِفـي الرقَـاِب  اللـِه َوِابْـِن   َواْلغَـارِِميَن َوِفـي َسـِبيلِ ِإنَما الصَدقَاُت ِلْلُفَقَرۤاِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ
  ).٦٠: التوبة(السِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللِه َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم 

 
Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, 

pengurus zakat, mualaf yang dibina hatinya ke arah Islam, untuk (memerdekaan) 
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budak, orang-orang  yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 60).  

 
Berdasarkan ayat di atas, maka orang-orang yang berhak menerima zakat 

ada delapan golongan (8 asnaf), yaitu: 
a. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta cukup dan tidak mampu berusaha 
sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

b. Miskin, yaitu orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. 

c. Amil, yaitu orang yang dipercaya untuk mengurusi zakat, mulai dari 
mengumpulkannya, mencatatnya, sampai menyalurkannya kepada yang berhak. 

d. Mualaf, yaitu orang yang hatinya masih bisa dibujuk (lemah), sehingga perlu 
pembinaan untuk memantapkan hatinya ke dalam Islam. Yang termasuk mualaf 
ini adalah orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah Islam tetapi masih 
belum mantap, atau orang yang masih beragama selain Islam tetapi ada 
kemungkinan akan masuk ke dalam Islam.  

e. Hamba sahaya, yaitu budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan. Sekarang 
budak sudah tidak ada. Yang ada adalah orang yang diperlakukan seperti budak, 
seperti TKI di Arab Saudi.  

f. Gharim, yaitu orang yang memiliki (dililit) hutang dan tidak memiliki harta untuk 
membayarnya (melunasinya).  

g. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti guru atau juru dakwah yang 
tidak mendapatkan gaji tetap yang memadai, atau lembaga yang digunakan 
untuk menegakkan agama Allah (Islam), seperti yayasan Islam, sekolah, masjid, 
pondok pesantren, dan lain sebagainya.  

h. Ibnu sabil, yaitu musafir yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan yang 
tidak haram, seperti perjalanan dalam menuntut ilmu atau perjalanan mubah 
lainnya. 

 
9.  Fungsi zakat dalam kehidupan 

Sebagai kewajiban yang pokok dalam Islam, zakat memiliki fungsi dan 
hikmah yang cukup besar baik bagi yang mengeluarkan (orang kaya) maupun bagi 
yang menerima (orang miskin dll). Di samping untuk menghindari siksa yang besar 
dari Allah jika membangkangnya (seperti dijelaskan di atas), zakat memiliki fungsi 
yang sangat berarti bagi umat Islam dalam kehidupannya. Di antara fungsi itu 
adalah sebagai berikut: 
a. Ketentuan zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat kepemilikan harta. Seorang 
yang memiliki harta (orang kaya), pada dasarnya tidak seluruhnya layak 
digunakan untuk dirinya, tetapi ada hak orang lain untuk ditunaikannya (Q.S. 
Adz-Dzariyat (51): 19). Apabila hak orang lain tidak diberikannya melalui zakat, 
berarti harta yang dimilikinya tidak bersih atau masih kotor, sehingga berakibat 
mengotori batin dari pemilik harta itu dan membuat hidupnya tidak tenang dan 
tenteram. Zakat akan mendidik orang membersihkan jiwanya dari sifat kikir, 
tamak, dan sombong, dan menumbuhkan sifat perhatian dan peduli kepada 
orang lain yang lemah dan miskin.  

b. Secara umum zakat dapat membantu para mustahiq (yang berhak 
menerimanya/fakir miskin dll.) melepaskan diri dari permasalahan yang 
dihadapinya. Zakat memberikan optimisme dan harapan kepada mereka. Mereka 
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memiliki harapan untuk merubah nasibnya sehingga mereka tidak lagi iri, 
dengki, serta cemburu kepada orang-orang kaya sehingga kesenjangan antara si 
kaya dan si miskin dapat diperkecil bahkan mungkin dihilangkan.  

c. Zakat pada akhirnya akan mendorong pemerataan pendapatan di kalangan 
masyarakat Muslim dan menghilangkan monopoli serta penumpukan harta pada 
sebagaian masyarakat. Inilah yang dapat menumbuhkan lahirnya sistem ekonomi 
yang berdasarkan kerja sama dan tolong menolong. 

 
Di samping perintah zakat ini, Allah juga memerintahkan kita untuk 

mengeluarkan infaq dan shadaqah. Keduanya hampir seperti zakat, hanya bedanya 
kalau zakat ditentukan nishab dan batas waktu serta ketentuan yang harus 
dikeluarkan, maka infaq dan shadaqah tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan 
tersebut. Infaq dan shadaqah bebas mau dikeluarkan kapan saja dan berapa saja 
jumlahnya. Adapun sasaran infaq dan shadaqah sama dengan zakat, yakni delapan 
golongan seperti yang diuraikan di atas. Sebagai warga Negara kita pun masih 
diwajibkan oleh Negara untuk membayar pajak. Pajak ini berbeda dengan zakat, 
baik ketentuannya, ukurannya, dasarnya, dan lain-lainnya. Karena itu, orang yang 
sudah membayar pajak tidak dapat mengganti kedudukan zakat, sehingga di masih 
tetap harus mengeluarkan zakat.  

 
 

MUTIARA KISAH 

Dikisahkan, dahulu kala di kalangan Bani Israil terdapat seorang pelaku 
dosa. Setiap kali bertambah dosa dan kedurhakaannya, maka semakin Allah 
memperluas rizkinya dan semakin melimpahkan kebaikan-Nya. Ketika mendengar 
celaan Musa kepada orang-orang yang berbuat dosa, maka ia berkata kepada Musa, 
“Hai Musa, aku tidak melihat Tuhanku, tetapi setiap kali kemaksiatanku bertambah, 

maka Dia senantiasa menambah karunia dan nikmat-Nya.” 
Musa pun terheran mendengar ucapannya itu. Maka Musa berkata, “Ya 
Tuhanku, Engkau yang lebih mengetahui atas apa yang telah dikatakan oleh hamba-
Mu yang suka berbuat maksiat ini.” Lalu Dia berfirman: “Ya Musa, sesungguhnya 
Aku mengazabnya, tetapi ia tiada menyadarinya.” Kemudian Musa berkata, “Ya 
Tuhanku, bagaimana Engkau mengazabnya, sementara Engkau memberikan 
keluasan rizki kepadanya dan Engkau beri pula penagguhan kepadanya?” Dia 
berfirman: “Hai Musa, Aku mengazabnya dengan menjauhkannya dari-Ku dan Aku 
jadikan ia lengah dari berbuat taat kepada-Ku. Demi kemuliaan dan keperkasaan-
Ku, Aku akan timpakan kepadanya azab-Ku yang pedih dan Aku haramkan baginya 
pahala-Ku. Demikian itulah jika engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa 
dengan terang-terangan diberikan keluasan rizki dan penangguhan, maka janganlah 
engkau tergesa-gesa terheran olehnya, karena sesungguhnya Kami sedang menguji 
mereka agar dosa mereka bertambah banyak. Sesungguhnya mereka merasa senang 
dengan apa yang seharusnya bersedih. “Apakah mereka mengira bahwa harta dan 
anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa Kami bersegera 
memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak 

sadar” (QS. al-Mu’minun (23): 55-56). 

 

  
PELATIHAN 
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A.  Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf a, b, c, atau d! 

 
1. Kata zakat berasal dari kata zaka yang bisa berarti … 

a. bersih atau suci    b. tumbuh dan berkembang 
c. berkah     d. ketiganya benar 

 
2. Zakat yang terkait dengan penyucian harta disebut … 

a. shadaqah    b. zakat fitrah 
c. infaq     d. zakat mal 

 
3. Batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disebut … 

a. nishab     b. haul 
c. kamil     d. kadar zakat 

 
4. Barang-barang di bawah ini yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah … 

a. simpanan uang di bank   b. memiliki persewaan rumah dan 
mobil 

c. tanaman selain padi dan gandum d. ketiga jawaban salah 
 

5. Bila seseorang memiliki onta lima ekor dan sudah terpelihara selama satu tahun, 
maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar … 
a. satu ekor onta yang sudah berumur 2 tahun 
b. satu ekor sapi yang sudah berumur 2 tahun 
c. satu ekor kambing yang sudah berumur 2 tahun 
d. dua ekor kambing yang sudah berumur 2 tahun 

 
6. Orang yang memiliki hutang dan tidak memiliki kesanggupan untuk 
membayarnya sehingga berhak menerima zakat disebut … 
a. muallaf     b. riqab 

c.  gharim     d. amil 
 

7. Di bawah ini yang tidak berhak menerima zakat adalah … 
a. orang yang memiliki hutang dan tidak kuat membayar 
b. fakir miskin yang beragama selain Islam 
c. orang yang kaya yang sangat dermawan 
d. orang yang berjuang di jalan Allah melalui pendidikan 

 
8. Bila kita memiliki simpanan emas atau perak yang sudah mencapai nishab dan 
haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar … 

a. 2,5 %     b. 5 % 
c. 10 %     d. 20 % 

 
9. Seseorang yang mendapatkan harta temuan (rikaz) atau mendapatkan hadiah 
undian, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar … 

a. 2,5 %     b. 5 % 
c. 10 %     d. 20 % 
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10. Berikut ini yang tidak termasuk persyaratan zakat mal adalah … 
a. melebihi kebutuhan pokok 
b. harta itu dapat berkembang, mungkin jumlahnya atau mungkin nilainya 
c. harta yang dikeluarkan itu benar-benar miliknya sendiri 
d. tidak harus mencapai nishab atau hal asal kadarnya sesuai 

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

 
1. Zakat fitrah biasa juga disebut dengan zakat ... 
2. Shalat tahiyyatul masjid sebaiknya dilakukan … duduk di masjid. 
3. Hukum mengeluarkan zakat mal (zakat harta) adalah … 
4. Waktu satu tahun yang merupakan syarat diwajibkannya zakat mal selain 

tanaman disebut … 
5. Nishab barang dagangan adalah … 
6. Orang yang paling berhak menerima zakat jika semua golongan penerima zakat 

ada semua adalah … 
7. Golongan orang yang berhak menerima zakat biasanya disebut … 
8. Zakat fitrah yang dibayarkan setelah selesainya shalat ‘Idul Fitri dihitung 

sebagai … 
9. Orang yang wajib mengeluarkan zakat biasanya disebut … 
10. Di Indonesia, badan yang bertugas mengurusi zakat, termasuk infaq dan 

shadaqah adalah … 
 

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

 
1. Apa pengertian zakat secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah)? 
2. Mengapa zakat fitrah disebut juga zakat jiwa? 
3. Kapan waktu yang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah? 
4. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal? 
5. Tulislah satu dalil al-Quran yang menegaskan wajibnya zakat! 

 
D. Proyek! 

 
1. Untuk tugas individu, buatlah laporan singkat mengenai pelaksanaan 
pengumpulan zakat baik fitrah maupun mal di lingkungan Anda bertempat 
tinggal! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-teman kalian tentang hikmah 
yang dapat dipetik dari perintah membayar zakat, terutama terkait dengan 
kehidupan kita umat Islam, dan  jangan lupa, buatlah laporannya dan serahkan 
kepada guru agama kalian! 

 
 


