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STANDAR KOMPETENSI 5:   

Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

5.1. Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban. 

5.2. Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban. 

5.3. Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban. 

 

 

STANDAR KOMPETENSI 6:   

Memahami hukum Islam tentang haji dan umrah. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

6.1. Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah. 

6.2. Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 
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STANDAR KOMPETENSI   

Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR 

Siswa mampu: 

1. Siswa memahami hukum Islam tentang aqiqah dan qurban 
2. Siswa memahami ibadah haji dan umrah 
3. Siswa melakukan shalat tahajjud dan istikharah 
4. Siswa melakukan shalat jenazah 
5. Siswa memahami pernikahan 
 

 

 
 
 

MATERI POKOK 

1. Aqiqah dan qurban 
2. Ibadah haji dan umrah 
3. Shalat tahajjud dan istikharah 
4. Shalat jenazah 
5. Pernikahan 
 

 
 
 
 

 
Di Kelas VII dan VIII kalian sudah mempelajari beberapa masalah terkait 

dengan syariah Islam, terutama dalam hal ibadah (hubungan manusia dengan 
Allah). Di kelas IX kalian akan mempelajari masalah-masalah lain dalam syariah 
Islam yang terkait dengan ibadah maupun muamalah yang merupakan lanjutan 
dari apa yang kalian pelajari di kelas VII dan VIII. Terkait dengan ibadah, di kelas 
VII dan VIII kalian sudah mempelajari dan mengkaji masalah thaharah (bersuci), 
shalat, puasa, dan zakat. Selebihnya telah dibicarakan juga, khususnya di kelas 
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VIII, masalah makanan dan minuman serta binatang yang dihalalkan dan yang 
diharamkan.  

Di kelas IX ini kalian akan mempelajari berbagai ketentuan yang terkait 
dengan masalah aqiqah dan kurban, kelanjutan dari masalah shalat, khususnya 
shalat sunnat tahajjud dan istikharah serta shalat jenazah, serta ibadah haji dan 
umrah. Di bagian akhir akan diuraikan sedikit masalah perkawinan. 

 
 
A. Aqiqah dan Qurban 

 
 
INDIKATOR 

Siswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian, hukum, syarat aqiqah dan qurban  
2. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang aqiqah dan qurban 
3. Menjelaskan tata cara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban 
4. Menjelaskan fungsi aqiqah dan qurban 
 

 
 

Perlu diperhatikan: 

Ibadah aqiqah dan qurban terkait erat dengan penyembelihan binatang atau 
hewan, khususnya kambing, sapi, dan unta. Kedua bentuk ibadah ini meskipun 
sama-sama dengan penyembelihan binatang, tetapi maksud dan tujuannya 
sangat berbeda. Aqiqah merupakan penyembelihan binatang yang dikaitkan 
dengan adanya kelahiran seorang anak manusia. Ibadah ini sangat dianjurkan 
oleh Nabi Muhammad Saw. mengingat begitu besar manfaatnya bagi keberadaan 
sang anak. Yang diutamakan, aqiqah dilaksanakan pada hari yang ketujuh, 
keempat belas, atau yang kedua puluh satu hari dari kelahiran sang anak. Daging 
sembelihan dari aqiqah dibagikan dalam keadaan sudah matang (sudah dimasak) 
kepada kaum kerabat dan tetangga terdekat. Sedang ibadah qurban merupakan 
penyembelihan binatang yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanakan shalat 
‘Idul Adlha (hariraya haji). Seperti halnya aqiqah, hukum ibadah qurban juga 
sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Yang membedakannya dengan 
aqiqah, daging sembelihan ibadah qurban dibagikan dalam bentuk masih mentah 
kepada fakir miskin. Waktunya juga tertentu, yakni pada hari nahar (tanggal 10 
Dzulhijjah) dan hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah). Ibadah qurban 
juga banyak dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya ibadah haji dan 
umrah bagi para jema’ah haji. 

 
 

Untuk mengkaji lebih jauh tentang aqiqah dan qurban dan permasalahan yang 
terkait dengan keduanya, di bawah ini kalian dapat mengikuti uraiannya satu 
persatu. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian dapat mengamalkan aqiqah 
dan qurban serta dapat mengambil hikmahnya. Agar pemahaman kalian runtut, 
masalah qurban didahulukan pembahasannya daripada masalah aqiqah. 
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Gambar penyembelihan hewan qurban 
bisa sapi, kambing, atau yang lain 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Qurban 

Untuk mengkaji masalah qurban ini, akan diuraikan pertama kali tentang 
pengertian qurban dan dasar hukumnya, kemudian ketentuan-ketentuan penting 
tentang qurban, tatacara qurban, dan fungsi qurban. 
 
 
a. Pengertian qurban dan dasar hukumnya 

Kata qurban berasal dari bahasa Arab qurban yang berarti dekat atau 
mendekatkan diri kepada sesuatu. Menurut istilah, qurban diartikan sebagai 
bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih binatang pada hari raya ‘Idul 
Adlha dan hari Tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istilah yang 
digunakan dalam kitab-kitab fikih untuk qurban adalah udlhiyah, yang berarti 
menyembelih binatang pada pagi hari. 

Ibadah qurban semula merupakan syariat Nabi Ibrahim a.s. Beliau pertama-
tama mendapatkan perintah berqurban bukan dengan binatang, tetapi beliau 
diperintahkan untuk menyembelih puteranya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi 
Isma’il a.s. Dengan ketaatan dan ketundukannya kepada Allah, Nabi Ibrahim 
melaksanakan perintah untuk menyembelih puteranya itu. Namun, ketika Nabi 
Ibrahim meletakkan pisau penyembelihannya pada leher Nabi Isma’il, Allah 
mengganti Isma’il dengan domba, sehingga yang diqurbankan Ibrahim tidak lagi 
puteranya, tetapi seekor domba. Syariat Nabi ibrahim ini kemudian juga menjadi 
syariat Nabi Muhammad Saw. 

Dasar hukum dianjurkannya berqurban adalah firman Allah dalam surat al-
Kautsar ayat 1-3 dan surat al-Hajj ayat 36: 

 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 SMP 85

ٰنَك اْلَكْوثـَرَ  -١:     الكـوثر(ُر ِإن َشانَِئَك ُهـَو ْاألَبـْتَــ. َفَصل ِلَربَك َواْحنَرْ . ِإنآ َأْعطَيـْ
٣(  

 
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-
orang yang membenci kamu dialah yang terputus.” (QS. al-Kautsar (108): 1-3). 
 

ــرٌ َواْلبُــ َهــا َخيـْ َهــا َلُكــْم ِمــْن َشــَعآئِِر اِهللا َلُكــْم ِفيـْ َهــا . ْدَن َجَعْلنـٰ فَــاذُْكُروا اْســَم اِهللا َعَليـْ
 َصــَوآف . َهــا َوَأْطِعُمــوا اْلَقــاِنَع َواْلُمْعتَـــر  كَ لِ ذٰ َكــ. فَــِإَذا َوَجبَــْت ُجنُـْوبـَُهــا َفُكلُــْوا ِمنـْ

  )٣٦: جاحل( نَ وْ رُ كُ شْ تَ  مْ كُ ل عَ لَ  مْ كُ ا لَ هَ نٰـ رْ خ سَ 
 
Artinya: “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi`ar 
Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu 
nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). 
Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri 
makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-
minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu 
kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. al-Hajj (22): 36). 
 

Dalam surat al-Kautsar di atas terlihat bahwa Allah memerintahkan umat 
Islam untuk melaksanakan shalat dan berqurban. Kemudian dalam surat al-Hajj 
Allah menjelaskan tatacaranya dengan singkat. Dasar hukum lainnya adalah 
beberapa hadits Nabi Saw, yang di antaranya seperti di bawah ini: 

 

  )رواه الرتمذي(َقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم أُِمْرُت بِالنْحِر َوُهَو ُسنٌة َلُكْم 
 

Artinya: “Saya diperintah untuk menyembelih qurban dan qurban itu sebagai sunnah 
bagi kamu” (HR. at-Tirmidzi).  
 

 فَـــَال يـَْقـــَرَبن َم َمـــْن َوَجـــَد َســـَعًة فَـَلـــْم ُيَضـــحى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلقَـــاَل َرُســـْوُل اِهللا َصـــل
 )رواه أمحد وابن ماجه(ُمَصالنَا 

 
Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang memiliki kemampuan, 
tetapi ia tidak mau berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami” 
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). 
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Dari dua hadits di atas dapat dipahami bahwa qurban itu sangat dianjurkan 
(sunnah muakkad). Namun, Nabi tidak mewajibkan qurban itu bagi umat Islam, 
meskipun bagi beliau sendiri qurban itu diwajibkan. 
 
 
b. Beberapa ketentuan tentang qurban 

Untuk kesempurnaan ibadah qurban, ada baiknya diperhatikan beberapa 
ketentuan di bawah ini: 
1) Jenis binatang dan syaratnya. 

Binatang yang dapat diqurbankan adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan 
unta.  Binatang yang digunakan qurban adalah binatang yang baik, yakni sudah 
cukup umurnya dan tidak memiliki cacat. Untuk kambing, sudah berumur dua 
tahun atau sudah berganti giginya dan untuk domba (kambing kibas), sudah 
berumur satu tahun lebih. Untuk sapi dan kerbau, juga sudah berumur dua 
tahun. Sedang untuk unta, sudah berumur lima tahun.  
Adapun larangan menyembelih binatang yang cacat ditegaskan dalam hadits 
Nabi saw.  Dalam salah satu haditsnya, Nabi bersabda: 
 

ـــ الَ  عٌ بَـــرْ أَ  ـــالْ  اءُ رَ وْ َعـــى الْ احِ َضـــألَ  اْ ِىف  ئُ زِ َجتْ ُ بَـ ـــالْ  ةُ َضـــيْ رِ مَ الَ ا وَ َهـــرُ وْ عَ  ني ُ بَـ ا هَ ُضـــرَ مَ  ني
ُ بَـ الْ  اءُ جَ رْ عَ الْ وَ  ِىت الَتـَْنِقى  اهَ جُ رَ عَ  نيرواه الرتمذى(َواْلَعْجَفاُء ال(  

 
Artinya: ”Empat macam binatang yang tidak boleh dijadikan qurban, yaitu 
binatang yang buta dan jelas kebutaannya, binatang yang sakit dan jelas 
sakitnya, binatang yang pincang dan jelas kepincangannya, dan binatang yang 
kurus yang tidak bergajih” (HR. at-Tirmidzi). 

 
2) Jumlah hewan qurban. 

Seekor kambing hanya untuk qurban satu orang, sedang seekor sapi, kerbau, 
atau unta bisa untuk qurban tujuh orang. Dalam suatu hadits yang 
diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: 
 

 ةٍ عَ بْـ َســـ نْ َعـــ ةَ نَـــدَ بَ الْ  َحنََرنَـــا َمـــَع َرُســـْوِل اِهللا َصـــلى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلَم َعـــاَم ُهَديِْبيـــةٍ 
َعٍة  نْ عَ  ةَ رَ قَ بَـ الْ وَ    )رواه مسلم(َسبـْ

 
Artinya: “Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah Saw. pada 
tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi juga untuk 
tujuh orang” (HR. Muslim).  

 
3)  Waktu penyembelihannya. 

Waktu menyembelih qurban adalah pada hari nahar, yaitu pada hari raya ‘Idul 
Adlha (tanggal 10 Dzulhijjah), dan hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 
Dzulhijjah. Terkait dengan ini Nabi Saw. bersabda: “Barang siapa menyembelih 
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qurban sebelum sembahyang ‘Idul Adlha, maka ia menyembelih untuk dirinya 
sendiri, dan barang siapa menyembelih qurban sesudah shalat ‘Idul Adlha dan 
dua khutbahnya, maka sungguh ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia 
telah mengikuti sunnah kaum muslimin” (HR. al-Bukhari). Dalam hadits yang 
lain Nabi Saw. bersabda: “Semua hari Tasyriq adalah waktu untuk menyembelih 
qurban” (HR. Ahmad). 

4)  Yang menyembelih qurban. 
Yang paling berhak untuk menyembelih binatang qurban adalah yang 
berqurban sendiri. Jika yang berqurban tidak bisa, maka diserahkan kepada 
orang lain yang mampu menyembelihnya. 

5)  Pembagian daging qurban. 
Daging binatang qurban sebagiannya (sepertiganya) dapat diberikan kepada 
yang berqurban sendiri, dan sisanya dibagikan kepada fakir miskin yang ada di 
sekitarnya. Para ulama sepakat bahwa daging qurban tidak boleh dijual. Bagi 
yang berqurban karena nazar, maka ia tidak boleh mengambil bagian dari 
daging qurbannya sedikit pun. 

6)  Sunnah qurban. 
Untuk kesempurnaan berqurban disunnahkan sewaktu menyembelih qurban 
membaca basmalah dan membaca shalawat atas Nabi, membaca takbir, berdoa 
agar Allah menerima qurban tersebut, dan binatang yang disembelih 
dihadapkan ke arah kiblat. 

 
 
c. Tatacara qurban 

Dari beberapa ketentuan di atas dapatlah dijelaskan urutan tatacara 
penyembelihan hewan qurban sebagai berikut: 
1) Pertama yang harus dilakukan adalah memilih hewan qurban yang sebaik-

baiknya dengan ketentuan seperti di atas. 
2) Diupayakan bagi yang berqurban melakukan penyembelihan sendiri, tetapi jika 

ia tidak mampu melakukannya, serahkan pada orang yang mampu.  
3) Cara menyembelih hewan atau binatang qurban sama seperti cara menyembelih 

binatang pada umumnya, yaitu (1) binatang yang akan disembelih hendaknya 
direbahkan miring dan posisi kepalanya di arah selatan serta dihadapkan ke 
arah kiblat dengan telinga kirinya menempel ke tanah. Agar binatang yang 
disembelih tidak bergerak-gerak yang mengganggu penyembelihannya, maka 
hendaknya binatang itu dipegangi beberapa orang dengan kuat atau dibantu 
dengan tali pengikat; menggunakan pisau yang tajam; dan bagian yang dipotong 
adalah urat nadi di leher agar cepat mati. 

4) Sewaktu menyembelih hendaknya membaca basmalah, shalawat, dan takbir, 
serta berdoa kepada Allah.  

5) Setelah disembelih, hewan qurban itu dipotong-potong dan disendirikan 
dagingnya, tulang-tulangnya, kulitnya, dan bagian-bagian hewan lainnya. 
Setelah semuanya ditimbang, maka sepertiganya diberikan kepada yang 
berqurban (shahibul qurban) dan selebihnya di bagikan kepada masyarakat 
sekitar, terutama fakir miskin, dengan ukuran disesuaikan dengan jumlah 
daging qurban dan jumlah penerimanya. 

 
 
d. Fungsi qurban 
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Sebagai ibadah yang sangat dianjurkan, qurban memiliki fungsi atau hikmah 
yang sangat berarti, baik bagi yang berqurban maupun bagi orang lain. Di antara 
fungsi atau hikmahnya adalah sebagai berikut: 
1) Mengenang peristiwa besar yang dialami Nabi Ibrahim a.s. dan puteranya Nabi 

Isma’il a.s., dalam rangka mentaati perintah Allah Swt. Karena itu, kita sebagai 
umat Nabi Muhammad Saw. yang juga sedapat mungkin meneladani ketaatan 
Nabi Ibrahim beserta Isma’il tersebut dalam rangka lebih mendekatkan diri 
kepada Allah. 

2) Agar umat Islam banyak mengingat Allah dengan mengagungkan dan memuji 
nama-Nya bersamaan dengan melakukan penyembelihan hewan qurban itu. 
Daging hewan qurban kemudian dapat dinikmati bersama-sama antara yang 
berqurban dan orang-orang lain yang menerima bagian daging qurban.  

3) Bagi fakir miskin, peristiwa qurban merupakan saat yang membahagiakan, 
karena pada saat itu mereka dapat menikmati kelezatan daging qurban yang 
mungkin tidak dinikmatinya di waktu-waktu yang lain. 

4) Hikmah yang paling penting dari qurban adalah lebih mendekatkan diri shahibul 
qurban kepada Allah. Karena itu, modal utama untuk melakukan qurban adalah 
ketakwaannya, bukan yang lain.  

5) Di akhirat kelak, binatang yang diqurbankan akan membantu mengantarkan 
yang berqurban menuju surga.  

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah Swt. berfirman: “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat 
mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. 
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah 
terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 

 
‘Aisyah r.a. berkata: “Tidak ada satu pun perbuatan manusia yang paling disukai 

Allah pada hari raya haji (selain) dari mengalirkan darah (berkurban). Sesungguhnya orang 
yang berkurban itu datang pada hari kiamat membawa tanduk, bulu, dan kuku binatang 
kurban itu, dan sesungguhnya darah yang mengalir itu akan lebih cepat sampai kepada 
Allah dari (darah itu) jatuh di permukaan bumi, maka sucikanlah dirimu dengan berkurban 
itu.” (HR. at-Tirmidzi).  

 

 
 
 
2. Aqiqah 

Terkait dengan aqiqah ini akan diuraikan pertama kali pengertiannya, 
hukumnya, syarat dan rukunnya, tatacaranya, serta hikmahnya. 

 
 

 
 
 
 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 SMP 89

 
 
 

Gambar kelahiran bayi 
atau penyukuran bayi saat aqiqahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. Pengertian dan dasar hukum aqiqah 

Untuk memahami arti dari aqiqah, ada baiknya kalian mengingat kembali 
peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian yang terkait dengan adanya kelahiran 
seorang bayi. Biasanya, seorang yang memiliki ketaatan agama yang kuat, ketika 
dikaruniai seorang bayi, ia akan melakukan serangkaian tuntunan yang diajarkan 
oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi menganjurkan kepada orang tua yang dikaruniai 
anak untuk memberi nama yang baik, mencukur rambutnya, dan menyembelih 
kambing sebagai ungkapan ibadah kepada Allah. Yang terakhir inilah yang dalam 
istilah agama disebut aqiqah. Dengan demikian, aqiqah merupakan salah satu 
bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih kambing di saat kelahiran 
seorang bayi. 

Aqiqah sangat dianjurkan kepada orang yang bertanggung jawab memberi 
nafkah kepada sang bayi. Dengan kata lain, hukum aqiqah adalah sunnah bagi 
orang yang bertanggung jawab atas nafkah sang bayi. Yang paling berhak dalam hal 
ini adalah orang tuanya, kakeknya, atau keluarga terdekat lainnya. Nabi Saw. 
bersabda: 

 

رواه أمحد (ى م سَ يُ وَ  هُ سُ أْ رَ  قُ لَ حيُْ وَ  عِ ابِ الس  مِ وْ ليَـ اْ  ىفِ  هُ نْ عَ  حُ بَ ذْ تُ  هِ تِ قَ يْـ قِ عَ بِ  نٌ هَ تَـ رْ مُ  مُ الَ غُ لْ اَ 
  )والرتمذى

 
Artinya: “Anak yang baru lahir menjadi gadai sampai disembelihkan baginya aqiqah 
pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan bersamaan dengan itu dicukur 
rambutnya serta diberinya nama” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi). 
 

Dari hadits di atas, jelaslah bahwa aqiqah merupakan upaya untuk 
membebaskan sang bayi dari gadai kepada Allah, sehingga bayi itu benar-benar 
merupakan anak dari orang tuanya. Hadits di atas juga mengisyaratkan bahwa 
aqiqah itu dilakukan pada hari yang ketujuh dari kelahiran sang bayi. Jika pada 
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hari ketujuh tidak bisa, maka aqiqah dapat dilakukan pada hari keempat belas atau 
hari kedua puluh satu dari kelahiran bayi. Jika ketiga hari yang dianjurkan itu juga 
belum dapat dilaksanakan, maka aqiqah dapat dilakukan kapan pun waktunya. 
Bersamaan dengan aqiqah ini disunnahkan juga untuk dilakukan pemotongan 
rambut bayi dan pemberian nama untuknya.  

Karena begitu pentingnya tujuan aqiqah tersebut, ada ulama yang 
mewajibkannya. Namun, jumhur (kebanyakan) ulama berpendapat bahwa hukum 
aqiqah adalah sunnah. 

Ketentuan jumlah kambing yang disembelih dalam aqiqah dijelaskan dalam 
hadits berikut: 
 

َمــْن َأَحــب ِمــْنُكْم َأْن يـَْنُســَك َعــْن َوَلــِدِه : قَــاَل َرُســْوُل اِهللا َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلمَ 
رواه أمحــــد وأبــــو داود ( اةٌ َشــــ ةِ يَــــارِ اجلَْ  نِ َعــــوَ  انِ تَــــأَ افَ كَ مُ  انِ اتَ َشــــ مِ الَ غُــــفَـْليَـْفَعــــْل َعــــِن الْ 

  )والنساء
 
Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa di antara kalian yang ingin 
beribadah tentang anaknya, hendaklah ia melaksanakan aqiqah untuk anak laki-laki 
dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing” (HR. Ahmad, Abu 
Daud, dan an-Nasa’i). 
 

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor 
kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Namun demikian jika tidak 
mampu menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki, maka boleh saja 
seseorang menyembelih hanya seekor kambing saja untuk anak laki-laki. Terkait 
dengan hal ini, Ibnu Abbas berkata: 
 

رواه أبــو (َأن النــِيب َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَم َعــق َعــِن احلََْســِن َواحلَُْســْنيِ َكْبًشــا َكْبًشــا 
 )داود

 
Artinya: “Bahwasanya Nabi Saw. telah beraqiqah untuk (cucunya) Hasan dan 
Husain, masing-masing seekor kibas (kambing)” (HR. Abu Daud). 
 
 
b. Beberapa ketentuan tentang aqiqah 

Berdasarkan beberapa hadits Nabi Saw. dan pendapat para ulama, dapat 
dijelaskan beberapa ketentuan mengenai aqiqah sebagai berikut: 
1) Aqiqah hukumnya sunnah bagi orang yang bertanggung jawab atas biaya hidup 

sang bayi. 
2) Bentuk aqiqah adalah menyembelih dua ekor kambing untuk bayi anak laki-laki 

dan seekor kambing untuk anak perempuan. Bagi yang tidak mampu, boleh saja 
menyembelih seekor kambing untuk anak laki-laki. 
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3) Persyaratan tentang hewan aqiqah sama seperti persyaratan hewan qurban. 
4) Daging hewan aqiqah dibagikan kepada fakir miskin, keluarga, dan tetangga 

dalam bentuk siap saji (sudah dimasak). Di samping dibagikan, daging aqiqah 
dapat juga dinikmati oleh yang beraqiqah. 

5) Waktu penyembelihan aqiqah adalah tujuh hari, empat belas hari, atau dua 
puluh satu hari setelah kelahiran seorang bayi. Jika pada waktu-waktu itu tidak 
bisa, maka bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain. 

 
Ibadah aqiqah terkait dengan kelahiran seorang anak. Bersamaan dengan 

kelahiran anak ini, Islam menetapkan beberapa ketentuan seperti berikut: 
1) Menyambut kehadiran sang anak dengan gembira bagaimanapun keadaannya.  
2) Anak yang baru lahir hendaklah dibacakan adzan di telinga sebelah kanan dan 

dibacakan iqamah di telinga sebelah kiri. 
3) Setelah itu cepatlah menentukan nama yang baik untuk sang bayi. 
4) Bersamaan dengan pemberian nama, disunnahkan juga untuk mencukur 

rambut sang bayi. Rambut yang dicukur ini kemudian ditimbang dan beratnya 
dihargai dengan berat perak atau emas lalu disedekahkan kepada fakir miskin. 

5) Ketika anak mulai mengenal lingkungan sosialnya, maka berilah pengalaman 
yang terbaik untuknya menurut ketentuan ajaran Islam agar anak dapat tumbuh 
dan berkembang sesuai dengan fitrah keislamannya. 

 
 
c. Tatacara aqiqah 

Tatacara yang dapat dipenuhi dalam rangka melakukan aqiqah adalah sebagai 
berikut: 
1) Menyiapkan hewan (kambing) yang akan disembelih untuk aqiqah, yakni seekor 

untuk bayi perempuan dan dua ekor untuk bayi laki-laki. 
2) Lakulan cara-cara penyembelihan sebagaimana dijelaskan dalam tatacara 

qurban di atas. 
3) Pada waktu menyembelih, hendaknya yang menyembelih membaca basmalah 

dan takbir serta meniatkan untuk aqiqah bagi sang bayi siapa. 
4) Daging yang disembelih kemudian dimasak dan dibagikan kepada kaum kerabat, 

tetangga, dan fakir miskin untuk dinikmati bersama-sama dengan yang 
beraqiqah.   

 
 
d. Hikmah aqiqah 

Aqiqah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki 
hikmah yang besar, di antaranya adalah: 
1) Yang paling pokok adalah untuk memperoleh rido dari Allah Swt. 
2) Anak yang lahir tidak lagi tergadai sehingga memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan orang tuanya, dan di akhirat kelak akan memberi syafaat kepada orang 
tuanya. 

3) Salah satu bentuk shadaqah kepada fakir miskin, keluarga, dan orang-orang 
yang terdekat dengan sang bayi dan orang tuanya. 

4) Aqiqah merupakan sunnah Nabi Saw. yang sebaiknya diikuti oleh setiap umat 
Islam yang mampu.  

 



                                                           Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 SMP 92

 
 
 

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

huruf a, b, c, atau d! 
 
1. Ibadah dalam Islam yang terkait dengan penyembelihan binatang bersamaan 

dengan kelahiran seorang bayi disebut … 
a. qurban     b. aqiqah 
c. udlhiyah    d. ‘Idul qurban 

 
2. Waktu penyembelihan aqiqah yang terbaik adalah … 

a. hari ke-7    b. hari ke-14 
c. hari ke-21    d. ketiganya benar 

 
3. Hukum melakukan aqiqah dan qurban menurut jumhur ulama adalah … 

a. sunnah ab’ad    b. sunnah haiat 
c. sunnah muakkad   d. sunnah ghairu ab’ad 

 
4. Binatang unta dapat dijadikan qurban untuk … 

a. satu orang    b. tiga orang 
c. lima orang    d. tujuh orang 

 
5. Ibadah qurban dapat dilaksanakan pada waktu … 

a. hari nahar    b. hari tasyriq 
c. pelaksanaan ibadah haji  d. semuanya benar 

 
 
 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 
 
1. Daging hewan qurban dibagikan dalam bentuk ... 
2. Orang yang melakukan qurban dapat mengambil bagian dari daging qurbannya 

sebesar ... 
3. Untuk bayi laki-laki disunnahkan aqiqah dengan menyembelih kambing … ekor. 
4. Yang paling disunnahkan untuk menyembelih hewan aqiqah adalah … 
5. Ibadah qurban merupakan ibadah dalam rangka melanjutkan ibadah qurban 

yang diperintahkan Allah kepada Nabi ... terhadap puteranya Nabi ...  
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan singakat dan tepat! 
 
1. Sebutkan beberapa jenis binatang yang tidak boleh untuk qurban atau aqiqah! 
2. Tunjukkan satu dalil naqli yang menunjukkan pentingnya aqiqah! 
3. Apa saja perbedaan antara ibadah aqiqah dengan ibadah qurban! 
4. Selain menyembelih aqiqah, apa saja yang dianjurkan terkait dengan kelahiran 

seorang bayi? 
5. Jelaskan jumlah hewan terkait dengan aqiqah dan qurban! 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 SMP 93

 
D. Proyek! 
 
1. Untuk tugas individu, buatlah laporan singkat mengenai pelaksanaan ibadah 

qurban di tempatmu (mushalla/masjid) masing-masing dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang ada pada ibadah qurban! 

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

 
 
 

B. Ibadah Haji dan Umrah 

 

 
INDIKATOR 
Siswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian,  hukum, syarat,  rukun,  wajib, serta sunah ibadah 

haji dan umrah. 
2. Menjelaskan larangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. 
3. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang ibadah haji dan umrah. 
4. Menjelaskan pengertian dan jenis dam. 
5. Menjelaskan fungsi haji dan umrah. 
 

 

 
 

Perlu diperhatikan: 

Pada uraian sebelumnya kalian sudah mengkaji shalat, zakat, dan puasa 
dengan berbagai permasalahannya. Ketiga hal tersebut merupakan pilar-pilar 
atau penyangga dari keseluruhan bangunan Islam yang utuh. Namun, di samping 
ketiga pilar itu, masih ada satu pilar lagi yang juga sangat penting untuk 
menyempurnakan keutuhan bangunan Islam tersebut, yaitu haji dan umrah. Haji 
dan umrah merupakan pilar atau rukun Islam yang terakhir yang 
pelaksanaannya sangat dikaitkan dengan persyaratan khusus, yakni adanya 
syarat mampu. Karena itulah, maka haji dan umrah ini tidak diwajibkan kepada 
setiap Muslim. Hanya umat Islam yang mampu saja yang diwajibkan 
melaksanakan haji dan umrah ini. Adanya syarat mampu untuk melaksanakan 
ibadah ini sangat terkait dengan tempat pelaksanaannya, yakni di Makkah (Arab 
Saudi). Umat Islam tidak hanya berdiam di sekitar Makkah saja, tetapi berada di 
hampir semua negara di penjuru dunia ini. Untuk menuju Makkah tersebut 
sangat dibutuhkan sarana transportasi yang memadai agar dapat dengan mudah 
seseorang sampai ke sana. Bagi umat Islam yang tempat tinggalnya jauh dari 
Makkah, seperti Indonesia, tentu saja mereka harus menyediakan biaya yang 
tidak sedikit untuk membayar ongkos transportasi tersebut. Karena itulah ibadah 
haji dan umrah ini hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mampu saja. Bagi 



                                                           Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 SMP 94

umat Islam yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan 
ibadah tersebut. 

 

 
 
1. Pengantar 

Kalian mungkin sudah pernah mendengar, melihat, atau melakukan suatu 
ibadah di tempat khusus yang dikerjakan bersama-sama oleh jutaan umat Islam 
yang berasal dari seluruh dunia. Mereka berkumpul di suatu kota yang disebut Kota 
Makkah al-Mukarramah di Saudi Arabia. Ibadah ini memang tidak bisa dilakukan 
selain di kota itu, karena di kota itulah terdapat beberapa tempat yang terkait 
dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Ibadah ini kemudian dikenal dengan ibadah 
haji dan umrah.  

Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu dari lima pilar Islam (rukun 
Islam) yang harus dipenuhi untuk kesempurnaan Islam seseorang. Allah tidak 
mewajibkan haji dan umrah untuk setiap umat Islam, tetapi Allah hanya 
mewajibkannya bagi umat Islam yang mampu saja. Allah tidak pernah membebani 
umat Islam untuk melakukan suatu kewajiban yang berat, misalnya ibadah yang 
membutuhkan kemampuan dana yang tidak sedikit. Karena itulah, haji dan umrah 
hanya diwajibkan bagi yang mampu saja. 

Ibadah haji dan umrah, sebagaimana ibadah qurban, merupakan ibadah yang 
melestarikan proses perjalanan Nabi Ibrahim a.s. dan keluarganya dalam beribadah 
kepada Allah dan menghadapi berbagai godaan dan cobaan yang dilakukan oleh 
syetan. Ketika Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak (Isma’il), beliau harus 
menghadapi berbagai godaan syetan mulai dari mencari air untuk minum anaknya 
sambil berlari-lari dari bukit Sofa dan Marwah, melempari syetan yang 
menggodanya dengan batu, dan seterusnya. Begitu juga halnya yang dialami oleh 
isteri dan anaknya. Atas keberhasilan Ibrahim dan keluarganya itu, Allah kemudian 
memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Baitullah untuk menjadi pusat 
peribadatan dan sekaligus memerintahkan Ibrahim untuk melakukan ibadah haji. 
Proses perjalanan Ibrahim dan keluarganya dalam menghadapi syetan yang  juga 
diteruskan menjadi ibadah beliau dan para pengikutnya kemudian diabadikan 
menjadi suatu ibadah khusus dalam Islam yang terus dilaksanakan setiap tahun di 
tempat-tempat bersejarah itu hingga sekarang. 

Nabi Muhammad Saw. melaksanakan ibadah haji dan umrah di saat-saat 
terakhir dari perjalanan beliau dalam menyebarkan Islam. Dengan diikuti oleh 
hampir semua umat Islam pada waktu itu, Nabi Muhammad Saw. melakukannya 
pada tahun ke-10 sejak peristiwa hijrah beliau dan para sahabatnya ke Madinah. 
Pada saat itu juga Nabi memberikan khutbahnya yang terakhir, yang disebut 
dengan khutbatul wada’ (pidato perpisahan), di kota Mina. Setelah itu Nabi tidak 
lagi dapat melakukan ibadah haji dan umrah, karena beberapa waktu kemudian 
Nabi Saw. berpulang ke rahmatullah untuk selama-lamanya. 

Namun, ibadah haji dan umrah dengan seruan talbiyah, yakni bacaan labbaik 
Allahumma labbaik ..., terus dilakukan oleh umat Islam dengan antusias hingga 
sekarang. Dari tahun ke tahun jama’ah haji selalu bertambah. Bahkan di 
lingkungan kita sekarang ini anak-anak, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) 
sudah dibiasakan berlatih manasik haji, agar tumbuh keinginan yang tinggi untuk 
melaksanakan haji yang sebenarnya. 
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Untuk mengkaji ibadah haji dan umrah dengan segala seluk beluknya, kalian 
dapat mengikuti uraiannya pada bagian ini. Berikutnya akan diuraikan di bawah ini 
mulai pengertian haji dan umrah, syarat rukunnya, hingga fungsi atau hikmahnya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar kota Makkah 
atau gambar di antara rangkaian ibadah haji/umrah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Pengertian haji dan umrah serta dasar hukumnya 

Dari segi bahasa haji berarti menyengaja atau berkunjung. Menurut istilah, 
haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) di Makkah untuk 
melakukan serangkaian ibadah tertentu untuk memenuhi panggilan Allah dan 
mengharap rido-Nya. Ibadah yang juga menjadi rangkaian dari ibadah haji adalah 
umrah. Dari segi bahasa umrah berarti berkunjung atau berziarah. Maksudnya 
sama dengan haji, yakni berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melakukan 
ibadah kepada Allah. Ibadah haji dan umrah hukumnya wajib bagi setiap Muslim 
yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Allah berfirman: 

 

  )٩٧: آل عمران(َو لِلِه َعَلى الناِس ِحج اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبْيًال 
 

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali ‘Imran (3): 97). 
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Dalan ayat yang lain Allah berfirman: 
 

 )١٩٦: البقرة(َوَأِمت احلَْج َو اْلُعْمَرَة لِلِه 
 
Artinya: “Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah” (QS. al-Baqarah 
(2): 196). 

 
Dari dua ayat di atas jelaslah bahwa ibadah haji dan umrah hukumnya wajib 

bagi setiap Muslim yang mampu melakukannya. Bagi umat Islam yang mampu 
melakukannya tetapi tidak melaksanakan ibadah ini, maka hukumnya berdosa dan 
akan mendapatkan ancaman yang berat di akhirat kelak. 

 
 

3. Syarat haji dan umrah 

Ibadah haji dan umrah diwajibkan bagi setiap Muslim seumur hidup sekali, 
kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Jika seseorang melaksanakan haji dan umrah 
lebih dari sekali, maka yang kedua dan seterusnya terhitung ibadah sunnat. 
Adapun syarat-syarat haji dan umrah di antaranya adalah: 
a. Beragama Islam. Orang-orang kafir tidak diwajibkan haji dan umrah.  
b. Telah dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan haji dan umrah. 
c. Berakal sehat. Orang gila tidak diwajibkan haji dan umrah. 
d. Merdeka (bukan budak/hamba). Budak tidak diwajibkan haji dan umrah, karena 

dia wajib melaksanakan apa yang diperintahkan tuannya. Sekarang budak ini 
sudah tidak ada lagi. 

e. Mampu (istitha’ah). Orang yang belum mampu tidak diwajibkan haji dan umrah. 
Yang dimaksud mampu di sini adalah: 
1) menguasai tata cara pelaksanaan ibadah haji,  
2) sehat jasmani,  
3) memiliki perbekalan yang cukup bagi yang melaksanakan dan bagi keluarga 

yang ditinggalkan,  
4) memiliki biaya untuk perjalanan ke tempat haji (Makkah),  
5) situasinya aman, dan  
6) bagi perempuan harus ditemani muhrimnya.  

 
 
4. Waktu pelaksanaan haji dan umrah 

Ibadah haji dilaksanakan pada musim haji yaitu mulai awal bulan Syawal 
hingga bulan Dzulhijjah. Namun waktu yang hampir pasti digunakan untuk ibadah 
haji ini adalah mulai tanggal 8 Dzulhijjah bagi yang melakukan ibadah Tarwiyah, 
atau mulai tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang langsung melaksanakan ibadah Arafah, 
yakni wukuf (berhenti) di Padang Arafah mulai dari tergelincir matahari hingga 
terbenam. Kemudian dilanjutkan tanggal 10 Dzulhijjah untuk melakukan ibadah 
melempar jumrah ‘Aqabah di Mina dan disusul ibadah-ibadah rukun lainnya hingga 
selesai. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11 hingga 13 Dzulhijjah untuk 
melakukan ibadah melempar tiga jumrah yang juga dilakukan di Mina.   

Adapun ibadah umrah waktunya lebih luas. Ibadah ini bisa dilakukan kapan 
pun. Ketentuan rukun dan wajibnya juga lebih ringkas dibandingkan dengan ibadah 
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haji. Dalam hal rukun, yang membedakan antara haji dan umrah adalah 
pelaksanaan wukuf (berhenti) di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Pada ibadah umrah 
tidak ada rukun tersebut, karena sangat tergantung pada waktu pelaksanaannya, 
yakni harus tanggal 9 Dzulhijjah. 

 
 

5.  Rukun haji dan umrah 

Rukun haji adalah rangkaian ibadah haji yang harus terpenuhi dengan 
sempurna. Jika salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. 
Yang termasuk rukun haji adalah: 
a. Ihram, yaitu berniat untuk mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain 

ihram. 
b. Wukuf di Arafah, yaitu hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincir 

matahari hingga terbenam. 
c. Thawaf ifadlah, yaitu thawaf wajib dengan mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh 

kali. Dalam melakukan thawaf ini posisi Ka’bah berada di sebelah kiri, sehingga 
putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. 

d. Sa’i, yaitu berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Sa’i 
dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 

e. Tahallul (bercukur), yaitu menggunting rambut sebagai tanda mengakhiri 
rangkaian ibadah haji/umrah dengan kadar minimal 3 helai rambut. 

f. Tertib atau berurutan, yaitu melakukan rangkaian rukun haji ini mulai dari 
ihram hingga tahallul dengan urut. 

 
Sedang rukun umrah sama seperti rukun haji di atas, kecuali wukuf di Arafah. 

Jadi, wukuf di Arafah tidak termasuk dalam rukun umrah. Begitu juga, niat atau 
ihram umrah berbeda dengan ihram haji. Dalam haji niat ihramnya untuk haji dan 
dalam umrah niat ihramnya untuk umrah. 

 
 

6.   Wajib haji dan umrah 

Wajib haji adalah rangkaian ibadah haji yang juga harus dilaksanakan, tetapi 
jika ditinggalkan tidak menjadikan hajinya tidak sah (batal). Jika wajib haji ini tidak 
dilaksanakan maka harus diganti dengan membayar dam (denda). Namun jika tidak 
membayar dam, maka hajinya juga tidak sah. Yang termasuk wajib haji adalah:  
a. Niat ihram dari miqat. Miqat adalah tempat atau waktu memulai ibadah haji. 

Tempat-tempat untuk memulai ibadah haji sudah ditentukan dan jama’ah haji 
harus memulai hajinya dari tempat-tempat tersebut. Adapun waktunya sudah 
dijelaskan di atas. 

b. Mabit (bermalam) di Muzdalifah. 
c. Mabit (bermalam) di Mina. 
d. Melempar Jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. 
e. Melempar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada hari Tasyriq (11, 12, dan 13 

Dzulhijjah). 
f. Thawaf Wada’ (thawaf pamitan). 
g. Menjauhkan diri dari larangan-larangan pada waktu haji (akan dijelaskan nanti).  
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Adapun untuk ibadah umrah, wajibnya hanya ihram dari miqat. Wajib-wajib 
haji yang lain tidak termasuk dalam wajib umrah. 

 
 

7. Sunnah haji dan umrah 

Adapun yang termasuk dalam sunnah (yang dianjurkan) dalam ibadah haji 
adalah sebagai berikut:  
a. Mandi ketika hendak berniat ihram. 
b. Shalat dua rekaat ketika hendak ihram. 
c. Membaca talbiyah selama berihram. 
d. Berdoa setelah membaca talbiyah. 
e. Mencium hajar aswad (batu hitam di ujung Ka’bah). 
f. Shalat dua rekaat di Maqam Ibrahim. 
g. Masuk ke dalam Ka’bah. 
h. Memilih bentuk pelaksanaan haji ifradl. 

 
 

8. Larangan-larangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah 

Yang dimaksud larangan di sini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan 
jama’ah haji atau umrah ketika sedang berihram. Di antara larangan itu adalah 
sebagai berikut: 
a. Memakai wangi-wangian, baik untuk badan maupun pakaian. Termasuk dalam 

hal ini minyak rambut yang wangi. 
b. Tidak boleh memakai khuf (sepatu yang menutup mata kaki). 
c. Menghilangkan rambut, baik rambut kepala maupun rambut lainnya. 
d. Memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. 
e. Menikah atau menikahkan orang lain. 
f. Melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) atau hal-hal yang mendekatinya, 

seperti berciuman atau berpelukan yang diiringi dengan syahwat. 
g. Berburu binatang darat dan memakannya. 
h. Melakukan perbuatan maksiat. 
i. Bertengkar dengan teman atau kawan. 
j. Khusus bagi laki-laki dilarang memakai kain yang berjahit dan menutup kepala. 
k. Khusus bagi perempuan dilarang menutup muka dan dua telapak tangan. 
 

Bagi yang melanggar larangan-larangan di atas dikenakan dam (denda), yakni 
dengan menyembelih seekor kambing dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, 
kecuali jika pelanggaran itu berupa hubungan seksual (bersetubuh). Jika seseorang 
melakukan persetubuhan maka ibadah haji atau umrahnya batal. Larangan-
larangan ini tidak berlaku lagi setelah melakukan tahallul (menggunting rambut) 
sebagai tanda selesainya ibadah haji atau umrah. 
  
 
9. Beberapa penjelasan penting dan tatacara dalam ibadah haji dan umrah  

Ada beberapa hal penting yang perlu dijelaskan terkait dengan pelaksanaan 
ibadah haji dan umrah. Di antaranya adalah: 
a.  Bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 
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Bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah ada tiga macam, yaitu haji 
tamattu’, haji qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu’ adalah ibadah haji yang 
mendahulukan pelaksanaan umrah daripada haji, yang biasanya dilakukan oleh 
jama’ah haji yang memiliki waktu yang lebih longgar. Haji qiran adalah ibadah 
haji dengan melakukan haji dan umrah secara bersama-sama. Bagi jama’ah haji 
dengan bentuk tamattu’ dan qiran ini dikenai denda (dam), yaitu menyembelih 
seekor kambing. Sedang haji ifrad adalah ibadah haji dengan melakukan haji 
terlebih dahulu baru kemudian melakukan umrah. 
 

b.  Ihram. 
Ihram adalah berniat melakukan ibadah haji atau umrah yang kemudian 
memakai pakaian ihram. Pada saat inilah jama’ah haji harus menghindari 
larangan-larangan haji. Disunnahkan untuk memakai pakaian berwarna putih. 
Sebelumnya disunnahkan juga mandi, memotong kuku, kumis, rambut ketiak, 
dan rambut kemaluan. Disunnahkan juga untuk memperbanyak membaca 
talbiyah, lalu berdoa kepada Allah. Ihram ini dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. 
Ada yang langsung berangkat ke Arafah dan ada juga yang mengawali dengan 
ibadah Tarwiyah, yakni melakukan ibadah di Mina lalu ke Arafah. 
 

c.  Miqat. 
Miqat adalah batas memulai melakukan ibadah haji atau umrah, baik terkait 
dengan waktu maupun tempat. Karena itu miqat ada dua macam, yaitu miqat 
makani dan miqat zamani. Miqat makani adalah tempat-tempat untuk memulai 
ibadah haji atau umrah. Di tempat inilah jama’ah haji memulai ihram (niat) dan 
berpakaian ihram. Berdasarkan hadits Nabi Saw., ada tujuh tempat yang 
menjadi miqat makani ini, yaitu Makkah (bagi jama’ah yang tinggal di Makkah), 
Dzulhulaifah atau Bir ‘Ali (bagi jama’ah yang berasal dari Madinah), Juhfah  
yang sekarang diganti Rabigh (bagi yang datang dari arah Syria, Mesir, dan 
Maroko), Yalamlam (bagi jama’ah yang berasal dari arah Yaman, India, 
Indonesia, dan lain-lain yang sejalan), Qarnu (bagi yang datang dari Najdil 
Yaman dan Najdil Hijaz), Dzatu ‘Irqin (bagi yang datang dari Iraq dan negara-
negara yang sejajar), dan negara-negara masing-masing bagi yang berada di 
antara Makkah dan miqat-miqat tersebut. Sedang miqat zamani adalah waktu 
memulai ibadah haji dan umrah. Untuk haji, miqatnya bulan Syawwal, 
Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah. Untuk umrah, miqatnya sepanjang tahun. 
 

d.  Wuquf di Arafah 
Wuquf adalah berhenti dan berdiam di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. 
Wuquf merupakan rukun haji yang terbesar, karena memang waktunya sangat 
terbatas, dan tidak bisa diganti waktu lain. Wuquf ini pula yang membedakan 
ibadah haji dengan umrah. Waktu wuquf dimulai pada tergelincir matahari 
tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada hari nahar (tanggal 10 Dzulhijjah). 
Wuquf ini tidak dibatasi harus berapa lama, suci atau tidak suci, hadas atau 
tidak. Yang terpenting dalam wukuf adalah hadir di Arafah. Namun, ketika 
wuquf, jama’ah haji dianjurkan untuk banyak berdoa, berdzikir, dan membaca 
istighfar. Orang yang sedang wuquf tidak dibolehkan puasa Arafah. 
Disunnahkan bagi jama’ah haji meninggalkan Arafah pada waktu matahari 
sudah tenggelam. 
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e.  Bermalam di Muzdalifah. 
Setelah selesai wuquf jama’ah haji meninggalkan Arafah yang dianjurkan 
setelah matahari tenggelam tanggal 9 Dzulhijjah dan menuju ke Muzdalifah 
untuk melakukan mabit (bermalam). Pengertian mabit di sini tidak harus tidur, 
tetapi yang penting hadir di Muzdalifah, meskipun hanya sebentar. Yang 
dilakukan di Muzdalifah ini selain mabit adalah mengumpulkan batu untuk 
melempar jumrah. Pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah (hari nahar) jama’ah haji 
meninggalkan Muzdalifah dengan berjalan atau berkendaraan, sambil membaca 
talbiyah, menuju Mina untuk melakukan lempar jumrah ‘Aqabah. 
 

f.  Melempar jumrah ‘Aqabah  
Pada tanggal 10 Dzulhijjah (hari nahar) jama’ah haji melakukan ibadah wajib 
yaitu melempar jumrah ‘Aqabah sebanyak tujuh kali dengan tujuh batu kecil, 
satu persatu. Waktu yang dianjurkan adalah saat matahari terbit hingga habis 
waktu dluha. Jika tidak bisa, boleh melakukannya hingga malam hari. Pada 
waktu melempar hendaknya berdiri dan menjadikan Makkah di sebelah kirinya 
dan Mina di sebelah kanannya. Pada lemparan pertama disunnahkan membaca 
takbir. Bagi yang tidak mampu boleh diwakili oleh orang yang telah selesai 
melaksanakan kewajibannya sendiri dan diatasnamakan orang yang diwakili. 
Setelah melempar jumrah ‘Aqabah jama’ah haji kemudian meyembelih qurban 
dan mencukur rambut (tahallul awal). Dengan ini jama’ah haji bebas berpakaian 
biasa dan bebas dari larangan ihram, kecuali berhubungan suami isteri. Ada 
juga jama’ah haji yang kemudian langsung ke Makkah untuk melakukan thawaf 
ifadlah (tawaf rukun) dan sa’i dan kemudian kembali lagi ke Mina. Selepas itu, 
jama’ah haji menunggu di Mina sambil mabit (bermalam) di Mina untuk 
siangnya melakukan lempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada tanggal 11 
dan 12 Dzulhijjah untuk jemaah haji yang mengambil nafar awwal, dan tanggal 
11, 12, dan 13 Dzulhijjah untuk yang mengambil nafar tsani. Pada dua atau tiga 
hari itu jama’ah haji melakukan ibadah wajib melempar tiga jumrah itu masing-
masing tujuh kali satu persatu dengan cara yang sama dengan melempar 
jumrah ‘Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk tiga jumrah ini waktunya mulai 
matahari tergelincir (condong ke arah barat) hingga matahari terbenam. Pada 
waktu malam hari boleh juga melakukan tiga jumrah tersebut, tetapi makruh. 
Melempart tiga jumrah ini hendaknya urut, dimulai dari jumrah Ula, Wustha, 
lalu ‘Aqabah. Setiap melempar hendaknya membaca takbir dan berdoa. 
 

g.  Menyembelih qurban  
Menyembelih qurban disunnahkan bagi jama’ah haji yang melakukan haji 
maupun umrah. Bagi yang bernadzar untuk berqurban di sana, maka wajib 
baginya melakukan hal itu. Persyaratan hewan qurban sama seperti hewan 
qurban pada umumnya. Waktunya adalah setelah selesai shalat ‘idul ‘Adlha 
sesudah matahari terbenam pada hari nahar hingga matahari terbenam pada 
akhir hari tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah). Waktu yang paling utama adalah 
setelah melempar jumrah ‘Aqabah sebelum mencukur rambut. Tempatnya 
adalah di semua tanah haram, ketika melakukan ibadah haji dan umrah. Yang 
terbaik bagi yang melakukan ibadah haji adalah di Mina, sedang yang 
melakukan umrah di Makkah (Marwah), karena di tempat-tempat itulah 
dilakukan tahallul. 
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h.  Tahallul pertama. 
Setelah selesai melempar jumrah ‘Aqabah, jama’ah haji hendaklah mencukur 
atau memotong rambut. Inilah yang disebut dengan tahallul pertama. Waktu 
tahallul ini pada hari nahar (10 Dzulhijjah) sesudah menyembelih qurban di 
Mina. Dianjurkan ketika mencukur rambut menghadap kiblat dan memulai 
dengan bagian depan bagian yang kanan. Disunnahkan menanam potongan 
rambutnya. Dengan tahallul pertama ini maka seluruh larangan ihram telah 
gugur kecuali berhubungan dengan isteri. Setelah tahallul pertama ini, jama’ah 
haji kemudian melakukan thawaf ifadlah. 
 

i.  Thawaf. 
Thawaf adalah mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali. Thawaf dimulai dengan 
mencium Hajar Aswad (batu hitam) atau dengan isyarat saja. Sewaktu thawaf 
Ka’bah harus selalu berada di sebelah kiri. Pada putaran ketujuh hendaknya 
berhenti di Rukun Yamani dan mencium Hajar Aswad atau isyarat saja. Pada 
waktu thawaf hendaknya banyak berdoa dan berdzikir kepada Allah. Untuk 
thawaf ini disyaratkan (1) suci dari hadas, baik kecil atau besar; (2) menutup 
aurat; (3) harus tujuh kali putaran; (4) memulai dari Hajar Aswad dan 
mengakhirinya dari sana juga; dan (5) harus berada di luar Ka’bah. Setelah 
selesai thawaf disunnahkan shalat dua rekaat di Maqam Ibrahim. Thawaf ini 
ada yang termasuk rukun haji, yaitu thawaf ifadlah, ada yang termasuk wajib 
haji, yaitu thawaf wada’, dan ada yang termasuk sunnah haji, yaitu thawaf 
qudum (thawaf selamat datang) seperti shalat tahiyyat masjid di selain Masjidil 
Haram. 
 

j.  Sa’i  
Sa’i adalah lari-lari kecil dari bukit Sofa dan bukit Marwah sebanyak tujuh kali. 
Sa’i dimulai dari bukit Sofa dan diakhiri di bukit Marwah. Dari bukit Sofa ke 
bukit Marwah dihitung sekali dan dari bukit Marwah ke bukit Sofa dihitung 
sekali. Sa’i harus dilakukan sesudah thawaf, tidak boleh dibalik. Sa’i ini 
dilakukan di jalan yang terbentang antara bukit Sofa dan bukit Marwah, yang 
disebut Mas’a. Selama sa’i disunnahkan berdoa, dalam keadaan suci dan 
menutup aurat, bagi laki-laki berlari-lari kecil antara dua tonggak hijau yang 
terdapat di Mas’a, berturut-turut, dan berjalan kaki. 

 
k.  Tahallul kedua  

Tahallul kedua ini tidak berbeda cara dan bentuknya dengan tahallul pertama. 
Yang membedakan antara tahallul pertama dengan tahallul kedua adalah 
waktunya. Tahallul kedua ini dilakukan setelah melakukan thawaf ifadlah dan 
sa’i. Waktunya bisa pada hari nahar, yakni setelah selesai tahallul pertama 
kemudian ke Makkah untuk melakukan thawaf ifadlah dan sa’i lalu melakukan 
tahallul kedua. Bisa juga dilakukan pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah nafar 
awwal atau pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah nafar tsani. Dengan selesainya 
tahallul kedua ini maka seluruh larangan ihram boleh dilakukan lagi. 

 
 
10.  Dam dalam ibadah haji dan umrah 
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Dari segi bahasa dam berarti darah. Menurut istilah fikih, dam berarti 
menyembelih binatang sebagai tebusan atas beberapa pelanggaran yang dilakukan 
ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. 

Dam ini diwajibkan bagi jamaah haji atau umrah ketika melakukan hal-hal 
seperti berikut: 
a. Melakukan ibadah haji dengan cara selain haji ifrad, yakni haji tamattu’ atau 

haji qiran. Dam dilakukan dengan menyembelih seekor kambing. Bisa juga 
diganti dengan melakukan puasa tiga hari di Makkah dan tujuh hari di tempat 
tinggalnya. Jadi puasa pengganti ini dilakukan sebanyak sepuluh hari. 

b. Meninggalkan wajib haji yang lima, yaitu ihram dari miqat, melempar jumrah, 
bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan thawaf wada’. Jama’ah haji 
yang tidak melakukan salah satu dari lima wajib haji ini, dia wajib membayar 
dam berupa seekor kambing. Jika tidak mampu, maka dia wajib berpuasa tiga 
hari di Makkah dan tujuh hari di tempat tinggalnya. 

c. Melakukan pelanggaran pada waktu sedang berihram (berpakaian ihram). 
Misalnya menanggalkan rambut. Bila rambut yang tanggal hanya sehelai maka 
wajib dibayar dengan satu mud makanan, bila dua helai maka dibayar dengan 
dua mud makanan, dan jika tiga helai atau lebih maka dibayar dengan seekor 
kambing. Dam yang sama berlaku untuk pemotongan kuku. Bila 
pelanggarannya berupa berburu binatang, maka wajib dibayar dengan 
menyembelih binatang yang serupa dan senilai binatang yang diburu. Adapun 
bagi jama’ah haji yang melanggar larangan berhubungan suami isteri sebelum 
melakukan tahallul kedua, maka batallah hajinya dan ia wajib membayar dam 
dengan menyembelih seekor unta atau sapi atau boleh juga tujuh ekor kambing. 
Di samping itu ia juga harus menyelesaikan haji yang batal itu dan mengulang 
hajinya pada tahun berikutnya serta suami isteri yang melakukan pelanggaran 
itu tidak boleh bersetubuh sebelum melakukan semua kewajiban itu. 

 
 
11. Fungsi Haji dan umrah 

Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang paling berat bagi umat Islam. 
Di samping persyaratan keuangannya yang berat, ibadah haji dan umrah harus 
didukung oleh kesiapan fisik dan mental yang cukup. Namun, ibadah haji dan 
umrah ini memiliki fungsi dan hikmah yang sangat besar bagi yang melakukannya. 
Di antara fungsi dan hikmah haji dan umrah adalah sebagai berikut: 
a. Ibadah haji merupakan ibadah kunci yang dapat menentukan apakah seseorang 

dikatakan Muslim atau tidak. Nabi Saw. menjelaskan bahwa siapa yang mampu 
melakukan haji tetapi tidak mau melakukannya kemudia ia mati, maka ia mati 
dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Di sinilah pentingnya ibadah haji bagi 
setiap Muslim yang mampu. 

b. Ibadah haji merupakan ibadah yang mempertemukan umat Islam seluruh dunia. 
Umat Islam dapat saling berkenalan satu sama lain, tanpa dibatasi perbedaan 
ras, warna kulit, bahasa, dan budaya, sehingga terlihat persaudaraan dan 
persatuan di antara umat Islam. Semuanya berkumpul di tempat satu dan diikat 
oleh satu kekuatan tauhid dan bersama-sama meraih tujuan yang diinginkan, 
yakni keridoan Tuhan. Dalam ibadah haji ini umat Islam juga bisa melakukan 
berbagai aktivitas untuk menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam 
maupun negara-negara Islam, misalnya dalam menjalin hubungan ekonomi, 
hubungan politik, maupun yang lainnya. 
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c. Ibadah haji merupakan pembinaan moral umat Islam agar menjadi manusia 
yang bermoral. Selama melakukan iabdah haji semua jama’ah haji dilarang 
melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak dilarang di luar 
ibadah haji. Sebaliknya, jama’ah haji dianjurkan memperbanyak amalan-amalan 
yang shalih untuk menambah kualitas hajinya, seperti berdoa, membaca 
talbiyah, istighfar, dan lain sebagainya. Jika semua ini dipatuhi, maka jama’ah 
haji ini akan mendapatkan haji yang mabrur. 

d. Ibadah haji merupakan ibadah yang pahalanya sangat besar yang oleh Allah 
dijanjikan dengan surga. 

e. Ibadah haji juga merupakan proses mengenang sejarah perjalanan Nabi Ibrahim 
dan keluarganya dalam mengusir pengaruh-pengaruh buruk dari syaitan. Jika 
seseorang dapat melaksanakannya dengan benar, maka dia akan terbebas dari 
pengaruh-pengaruh syaitan sebagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya.  

 
Itulah beberapa hikmah dan fungsi haji dan umrah secara umum. Tentunya 

jika dikaji lebih mendapam semua ritual yang ada dalam ibadah haji, seperti wukuf, 
thawaf, sa’i, tahallul, dan juga wajib-wajib haji, maka akan semakin banyak hikmah 
yang dapat kita ambil. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memahami 
konsep haji ini dengan benar dan berusaha untuk dapat melaksanakannya dengan 
mempersiapkan diri sejak dini, misalnya dengan niat dan menabung atau dengan 
cara-cara lainnya.  

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Seorang guru spiritual memberi petuah kepada muridnya yang akan menunaikan 
ibadah haji: 

Pertama, koreksi dulu niat Anda. Apakah ingin berhaji karena semata-mata merasa 

mampu secara material belaka? Apakah karena memang sudah merasa mampu secara 
spiritual, yaitu sanggup melaksanakan syarat dan rukun haji secara benar, ketika 
menjalankan segenap rangkaian ritual haji, sejak miqat hingga usai melempar jumrah. 
Kedua,  ini yang lebih penting, jika selesai menempuh segala rangkaian ritual haji dan 

kembali ke rumah masing-masing, apakah akan sanggup meunaikan amanah sebagai 
seorang haji, yaitu hamba Allah yang telah sempurna menjalankan rukun Islam dari awal 
hingga akhir.  

Jika Anda baru mampu secara material saja mampu membayar ongkos naik haji 
(ONH) dan fisik kuat, ditambah hafal syarat dan rukun haji, tetapi belum siap mental 
karena setelah berhaji perilaku Anda tetap tetap sama dengan perilaku sebelum berhaji, 
kiranya Anda harus rela belajar lebih tekun lagi untuk memahami hakikat setiap ibadah.”  

 

 
 
 
  

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

huruf a, b, c, atau d! 
 
1.  Kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti … 
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a. berkunjung    b. pergi ke Makkah 
c. berdiam di suatu tempat  d. berputar-putar berkeliling kota 

 
2.  Yang membedakan haji dengan umrah adalah  … 

a. Thawaf     b. sa’i 
c. wukuf di Arafah   d. tahallul 

 
3.  Bentuk pelaksanaan ibadah haji yang mendahulukan umrah dulu baru haji 

disebut … 
a. ifrad     b. tamattu’ 
c. qiran     d. umrah haji 

 
4. Berikut ini yang tidak termasuk dalam wajib haji adalah … 

a. bermalam di Mina   b. melempar Jumrah ‘Aqabah 
c. bermalam di Arafah   d. melakukan thawaf wada’ 

 
5. Yang termasuk dalam larangan-larangan yang dikerjakan bagi orang yang 

melakukan ihram haji (berpakaian baju ihram) adalah … 
a. memakai baju atau kain berjahit bagi seorang perempuan 
b. duduk-duduk sambil ngobrol ketika melakukan wukuf di Arafah 
c. memotong kuku baik kuku tangan maupun kaki 
d. memakan daging ikan laut atau ikan air tawar 

 
 
B.   Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 
 
1. Ihram dari miqat termasuk ke dalam ... haji. 
2. Orang yang melakukan ibadah haji dengan cara haji tamattu’ maka diwajibkan 

membayar ... 
3. Jama’ah haji yang berasal dari Indonesia atau sekitarnya diwajibkan memulai 

melakukan ibadah haji (berpakaian ihram) dari kota ...  
4. Mencium Hajar Aswad termasuk ke dalam ... haji. 
5. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah selama tujuh kali dalam ibadah 

haji disebut ...  
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan singakat dan tepat! 
 
1. Apa yang dimaksud mampu yang menjadi syarat dalam melakukan ibadah haji? 
2. Jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji! 
3. Sebutkan macam-macam thawaf dalam ibadah haji dan kapan waktu 

pelaksanaannya! 
4. Apa yang dimaksud dengan dam dalam ibadah haji? 
5. Kapan waktu pelaksanaan ibadah haji dan umrah? 
  
D. Proyek! 
 
1. Untuk tugas individu, tulislah pengalaman kalian dalam mengikuti manasik haji  

dan umrah atau melihat pelaksanaan haji yang mencerminkan proses 
pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara utuh! 
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2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-teman kalian tentang hikmah 
yang dapat dipetik dari perintah melakukan ibadah haji dan umrah bagi 
kehidupan kalian sehari-hari, dan  jangan lupa, buatlah laporannya dan 
serahkan kepada guru agama kalian! 

 

 

C. Shalat Tahajjud dan Istikharah 

  

 
INDIKATOR 

Siswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian shalat tahajjud dan istikharah 
2. Menunjukan dalil naqli tentang shalat tahajjud dan istikharah 
3. Mempraktikan shalat tahajjud dan istikharah 
4. Menjelaskan fungsi shalat tahajjud dan istikharah dalam kehidupan 
 

 
 

Perlu diperhatikan: 

Di bab-bab terdahulu kalian sudah mempelajari berbagai ketentuan tentang 
shalat, baik shalat wajib (fardlu) maupun shalat sunnah. Kalian juga sudah 
mengkaji beberapa macam shalat sunnah. Di antara macam shalat  sunnah itu 
adalah shalat tahajjud dan shalat istikharah. Kedua macam shalat sunnah ini 
merupakan shalat sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan bagi Nabi Muhammad 
shalat tahajjud itu diwajibkan. Kedua shalat sunnah itu harus dilakukan pada 
waktu malam, yakni setelah shalat ‘Isya’ dan sebelum shalat Shubuh. Karena 
itulah, kedua shalat sunnah itu disebut dengan shalat malam. Meskipun kedua 
shalat itu dikerjakan pada waktu yang sama, tetapi tata cara, ketentuan, dan 
tujuannya berbeda. Untuk lebih detailnya tentang kedua shalat sunnah ini 
silahkan kalian mengikuti uraian di bawah. 
 

 
Di bawah ini akan diuraikan satu persatu mengenai shalat sunnah tahajjud 

dan shalat sunnah istikharah. Kedua uraian shalat sunnah ini merupakan 
rangkaian dari beberapa shalat sunnah yang sudah diuraikan pada buku 
sebelumnya. Karena itu, agar kalian lebih jelas dalam mengkaji kedua shalat 
sunnah ini, kalian harus membuka kembali buku sebelumnya yang menguraikan 
masalah shalat sunnah. 

 
 

1.  Shalat Tahajjud 

Untuk mengkaji permasalahan shalat tahajjud ini, di bawah akan diuraikan 
secara berturut-turut tentang pengertian shalat tahajjud dan dasar hukumnya, cara 
mempraktekkannya, dan fungsinya. 

 
a. Pengertian shalat tahajjud dan dasar hukumnya 
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Shalat tahajjud adalah shalat sunnah yang dikerjakan di waktu malam. 
Karena itu, shalat tahajjud ini sering disebut dengan shalat lail (shalat malam). 
Namun, shalat malam tidak hanya shalat tahajjud saja, tetapi juga shalat witir. 
Sedang shalat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadlan disebut shalat tarawih.  
Shalat tahajjud sangat dianjurkan untuk dikerjakan, mengingat banyaknya manfaat 
yang dapat diperoleh dari pelaksanaan shalat ini. Dalam al-Quran ada beberapa 
ayat yang menunjukkan pentingnya shalat tahajjud ini, di antaranya adalah QS. al-
Isra’ (17): 79, QS. adz-Dzariyat (51): 17-18, QS. az-Zumar (39): 9.  

 

ــــْد بِـــه ْيـــِل فَـتَـَهجــــ ةً لَـــافِ نَ  �َوِمـــَن النْ أَ  ىۤ ٰســـعَ  كَ ل  ــــرَ  كَ ثَـــعَ بْـ يـاًمـــقَ مَ  كَ ب ْا دً وْ ُمــــا حم
  )٧٩: اإلسراء(

 
Artinya: “Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu 
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat 
kamu ke tempat yang terpuji.” (QS. al-Isra’ (17): 79). 
 

-١٧: الـذاريات(َوبِْاَألْسـَحاِر ُهـْم َيْسـتَـْغِفُرْوَن . َكانـُْوا َقِلْيًال مَن الْيـِل َمـا يـَْهَجُعـْونَ 
١٨( 

 
Artinya: “Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam 
mereka memohon ampun (kepada Allah).” (QS. adz-Dzariyat (51): 17-18). 
 

: الزمــر(أَمـْن ُهـَو ٰقنِـٌت َءانَـآَء الْيـِل َسـاِجًدا وَقآِئًمـا حيْـَذُر ْاٰألِخـَرَة َويـَْرُجـْو َرْمحَـَة َربـِه 
٩( 

 
Artinya: “(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?” (QS. az-Zumar (39): 
9). 

 
 
Nabi Muhammad Saw. juga memberikan penjelasan mengenai keutamaan 

shalat tahajjud ini. Beliau bersabda: 
 

َُحـــرمِ 
ـــَياِم بـَْعـــَد َرَمَضـــاَن َشـــْهُر اِهللا ْامل ـــَالِة بـَْعـــَد اْلَفرِْيَضـــِة  ،أَْفَضـــُل الص َوأَْفَضـــُل الص

  )رواه مسلم عن أيب هريرة(َصَالُة اللْيِل 
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Artinya: “Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadlan adalah puasa di bulan 
Muharram. Dan shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.” 
(HR. Muslim dari Abu Hurairah). 
 

Waktu melaksanakan shalat tahajjud (shalat lail) sama seperti waktu shalat 
tarawih dan witir, yaitu pada waktu malam setelah shalat ‘Isya’ sampai dengan terbit 
fajar. Adapun waktu yang terbaik untuk melaksanakan shalat tahajjud adalah 
sepertiga malam yang terakhir. Terkait dengan hal ini Nabi Muhammad Saw. 
bersabda: 

 

أَقْــــَرُب َمـــا َيُكـــْوُن الـــرب ِمـــَن اْلَعْبـــِد ِيف َجـــْوِف اللْيـــِل ْاآلِخـــِر، فَـــِإِن اْســـَتَطْعَت َأْن 
  )رواه البخاري(َتُكْوَن ِممْن َيْذُكُر اَهللا ِيف تِْلَك الساَعِة َفُكْن 

 
Artinya: “Kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah pada pertengahan 
malam terakhir. Bila engkau mampu menjadi orang yang dapat berdzikir kepada 
Allah pada waktu itu, maka lakukanlah.” (HR. al-Bukhari). 
 
Hadits lain yang lebih mempertegas keutamaan shalat lail adalah sabda Nabi Saw.: 
“Tuhan kita ‘Azza wa Jalla turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal tersisa 
sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu Allah berfirman: “Siapa yang berdoa 
kepada-Ku, pasti Kukabulkan, siapa yang memohon kepada-Ku, pasti Kuberikan, 
siapa yang memohon ampunan kepada-Ku, pasti Kuampuni.” (HR. al-Bukhari dan 
Muslim). 

Untuk kesempurnaan shalat tahajjud ini, maka hendaknya shalat ini 
dilakukan setelah tidur. Sewaktu akan tidur, orang yang akan melakukan shalat 
tahajjud hendaklah berniat untuk bangun malam untuk melaksanakan shalat 
tersebut. Jika ia bangun maka hendaklah melakukan shalat tersebut, dan jika ia 
tidak dapat bangun, maka ia sudah mendapatkan pahala shalat malam dan 
tidurnya dihitung sedekah buat dirinya. Demikian penjelasan Nabi Saw. dalam salah 
satu haditsnya yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i. 

Jumlah rakaat shalat malam memang tidak dibatasi dalam rekaat tertentu. 
Boleh satu rekaat saja, yakni dengan hanya satu rekaat witir, dan boleh sebanyak 
mungkin rekaatnya. Nabi Saw. bersabda: “Shalat malam itu dua rekaat dua rekaat. 
Apabila salah seorang di antaramu khawatir akan kedapatan waktu shubuh, 
hendaknya ia berwitir satu rekaat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Namun yang 
paling utama adalah dengan mencukupkan sebelas rekaat. Terkait dengan ini, ada 
hadits yang diriwaratkan dari ‘Aisyah, ia berkata: “Tidak pernah Rasulullah Saw. 
melakukan shalat malam pada bulan Ramadlan atau bulan lainnya lebih dari sebelas 
rekaat. Beliau shalat empat rekaat, dan jangan kamu tanyakan bagus dan lamanya; 
kemudian beliau shalat empat rekaat, dan jangan kamu tanyakan bagus dan 
lamanya; kemudian beliau shalat tiga rekaat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

Jadi shalat malam itu bisa dilakukan hanya satu rekaat, yakni dengan satu 
rekaat witir saja, dan bisa juga beberapa rekaat dengan ketentuan dua rekaat salam 
dua rekaat salam lalu terakhir satu rekaat atau tiga rekaat witir. Namun dari hadits 
‘Aisyah di atas, bisa juga dilakukan dengan sebelas rekaat, yakni empat rekaat 
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salam empat rekaat salam (dengan niat shalat tahajjud) dan tiga rekaat salam 
(dengan niat shalat witir). 
  
 
b. Mempraktekkan shalat Tahajjud 

Sebagaimana disinggung di atas, waktu yang paling utama untuk melakukan 
shalat tahajjud adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Untuk mempraktekkan 
shalat tahajjud dengan baik, dapat dilakukan seperti berikut: 
1) Sebelum melakukan shalat tahajjud hendaknya tidur terlebih dahulu. Ketika 

hendak tidur hendaknya berniat untuk bangun di waktu malam untuk 
melakukannya (seperti disinggung di atas). 

2) Ketika bangun malam, hendaknya mengusap wajah untuk menghilangkan 
kantuk, misalnya dengan air, lalu berdzikir kepada Allah dan bersiwak (sikat 
gigi) lalu mengucapkan:  

 

 ــَو َعلــَي ُكــل ــُه احلَْْمــُد َوُه ــُك َو َل ــُه اْلُمْل ــُه، َل ــَه ِإال اهللاُ َوْحــَدُه َال َشــرِْيَك َل َال ِإٰل
ُســْبَحاَن اِهللا َواحلَْْمـــُد لِلــِه َوَال ِإٰلـــَه ِإال اهللاُ َواهللاُ َأْكبَـــُر َوَال َحـــْوَل . َشــْيٍء قَـــِديـْرٌ 

  .اَللُهم اْغِفْرِيل . َعِظْيمِ َوَال قـُوَة ِإال بِاِهللا اْلَعِلي اْل
 
Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-
Nya segala kerajaan, kepunyaan-Nya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain 
Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas 
kekuasaan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Allah, ampunilah 
dosaku. 
 
Itulah yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam hadits yang 
lain (HR. Muslim) Nabi juga biasa bangun malam, lalu mengusap wajahnya 
dengan tangan sambil membaca sepuluh ayat terakhir dari surat ‘Ali Imran. 

3) Setelah itu segeralah memenuhi persyaratan untuk melakukan shalat, seperti 
berwudlu dan lain-lain, lalu membuka shalat malam dengan shalat dua rekaat 
ringan, misalnya dengan shalat ba’dal wudlu’ atau yang lain. 

4) Setelah shalat dua rekaat yang ringan itu lakukanlah shalat tahajjud dengan 
ketentuan yang sudah dijelaskan di atas. Syarat dan rukun serta sunnah-
sunnah melakukan shalat tahajjud sama seperti shalat pada umumnya. Begitu 
juga, tatacara melakukannya tidak berbeda dengan shalat-shalat sunnat 
lainnya. Yang membedakannya dengan shalat-shalat sunnat lain hanyalah 
niatnya. Shalat ini dilakukan secara mandiri dan tidak dianjurkan untuk 
dilakukan dengan berjama’ah. Bahkan yang lebih baik shalat ini dikerjakan di 
rumah. Namun, sesekali boleh juga melakukan shalat ini dengan berjama’ah, 
misalnya dengan isteri atau suami. Tidak ada bacaan-bacaan khusus atau doa-
doa khusus terkait dengan shalat sunnat ini. 
Adapun contoh lafal niatnya: 
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  ِد رَْكَعتَـْنيِ لِلِه تـََعاىلَ ج تـهَ لا ُأَصلى ُسنةَ 
Artinya: “Saya berniat shalat sunnah tahajjud dua rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 

 لِلِه تـََعاىلَ اٍت عَ رَكَ أَْرَبَع ِد ج تـهَ ال ُأَصلى ُسنةَ 

 
Artinya: “Saya berniat shalat sunnah tahajjud empat rekaat karena Allah 
Ta’ala.” 
 
Untuk kesempurnaan shalat tahajjud ini hendaknya dilakukan dengan 
memperpanjang ruku’ dan sujudnya. Dan shalat ini hendaknya dibiasakan 
setiap malam. 

5)   Sebagai penutup dari rangkaian shalat malam, akhirilah shalat malam dengan 
shalat witir, bisa satu rekaat atau tiga rekaat. 

 
 

c.  Fungsi shalat Tahajjud 

Shalat malam, khususnya shalat tahajjud, termasuk shalat sunnah yang 
sangat dianjurkan (sunnah muakkadah). Tentu saja, setiap perbuatan yang 
diperintahkan mengandung hikmah bagi pelakunya. Begitu juga halnya dengan 
shalat tahajjud ini. Adapun beberapa hikmah atau fungsi penting dari shalat 
tahajjud adalah sebagai berikut: 
1) Shalat malam (tahajjud) merupakan ungkapan syukur seorang hamba kepada 

Tuhannya. Nabi Saw. saja yang jelas-jelas tidak memiliki dosa selalu melakukan 
shalat tahajjud (shalat malam) ini hingga kakinya bengkak-bengkak. Hal ini 
untuk menunjukkan rasa syukur beliau kepada Allah. Apalagi kita yang setiap 
harinya banyak berbuat dosa, sangat dianjurkan untuk melakukannya. 

2) Shalat malam merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat muhsin 
(orang yang berbuat baik) serta memperoleh rahmat dan surga dari Allah Swt. 

3) Shalat malam dapat menghapus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. 
Demikian bunyi hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 

4) Shalat malam adalah shalat yang paling utama setelah shalat wajib. Allah 
banyak menyebut keutamaan shalat malam ini dalam ayat-ayat al-Quran. Nabi 
Saw. juga menyatakan hal ini secara tegas dalam haditsnya. Karena itulah, 
hendaknya kita selalu melakukan shalat ini agar menjadi kebiasaan yang baik 
dalam pengamalan shalat kita. 

 
Tentu saja, masih banyak fungsi atau hikmah lain dari pelaksanaan shalat 

tahajjud (shalat malam) ini. Silahkan dibaca buku-buku (literatur) lain yang 
memberikan gambaran betapa besarnya hikmah shalat malam ini bagi kita. Yang 
terpenting bagi kita adalah bagaimana kita berusaha untuk membiasakan diri 
dengan shalat malam ini. Kebiasaan harus kita latih sejak dini. Karena itu, kalian 
memiliki kesempatan yang baik untuk berlatih dan membiasakan diri melakukan 
shalat malam ini, sehingga kalian akan terbiasa nantinya untuk bangun tengah 
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malam di saat orang-orang sedang tidur lelap untuk bermunajat dan berdoa kepada 
Allah sambil melakukan shalat malam ini. 

 
 

MUTIARA KISAH 

Al-Mughirah r.a. menceritakan, “Nabi Saw. biasa melakukan shalat malam hingga 
bengkak-bengkak kaki beliau.” Ada yang bertanya: “Kenapa engkau berbuat begitu wahai 
Rasulullah! Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang  
akan datang?” Beliau menjawab: “Apakah tidak selayaknya aku menjadi hamba yang 
bersyukur?” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

 
Diceritakan juga dari Abdullah bin Salam r.a., Ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, 

kaum Muslimin berkumpul mengerumuni beliau. Sebagian di antara mereka berkata: 
“Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang.” Aku pun 

ikut datang di tengah kerumunan orang banyak untuk dapat melihat beliau. Ketika wajah 
beliau terlihat jelas olehku, aku pun segera menyadari bahwa wajah beliau bukanlah 
seorang pendusta. Yang pertama kali terdengar olehku adalah ucapan beliau: “Wahai 
kaum Muslimin! Sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada fakir miskin, peliharalah 
hubungan silaturrahim, shalatlah di waktu malam ketika orang banyak sedang tertidur 
lelap, niscara kalian akan masuk surga dengan aman selamat.” (HR. Ahmad).  

 

 
 
 

2. Shalat Istikharah 

Untuk mengetahui permasalahan tentang shalat istikharah ini dengan baik, 
berikut akan diuraikan pengertian shalat istikharah dan dasar hukumnya, 
kemudian dijelaskan bagaimana cara melakukan shalat istikharah, dan terakhir 
akan diungkap fungsi atau hikmah dari pelaksanaan shalat istikharah. 

 
 
 

a. Pengertian shalat istikharah dan dasar hukumnya 

Kata ‘istikharah’ dalam bahasa Arab berarti meminta pilihan kebaikan. Dengan 
demikian, shalat istikharah berarti shalat yang dilakukan untuk meminta pilihan 
kebaikan dari Allah dalam segala urusan kita. Misalnya, ketika kita mendapatkan 
kesulitan untuk menentukan pilihan dalam memilih jodoh kita, hendaknya kita 
berdoa dan meminta kepada Allah untuk menentukan pilihan itu melalui shalat 
istikharah. Begitu juga halnya ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang 
lain, seperti dalam memilih pekerjaan, memilih sekolah, dan lain sebagainya.  

Shalat istikharah merupakan salah satu shalat sunnah yang memiliki sebab 
dan tujuan khusus. Sebab yang dimaksud adalah adanya kesulitan, yakni 
kebimbangan atau keragu-raguan dalam menentukan berbagai pilihan. Adapun 
tujuannya adalah untuk berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah memberi 
petunjuk dalam menentukan pilihan yang tepat. 

Tidak ditemukan dalam al-Quran ayat-ayat yang mengisyaratkan shalat 
istikharah ini. Yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan shalat istikharah ini 
adalah hadits Nabi Muhammad Saw. Di antara hadits yang dengan jelas 
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mengungkap shalat ini adalah satu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. at-
Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Diriwayatkan dari Jabir bin 
‘Abdillah, ia berkata: 

 

َكــاَن َرُســْوُل اِهللا َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَم يـَُعلُمَنــا ْاِالْســِتَخاَرَة ِيف ْاألُُمــْوِر ُكلَهــا َكَمــا 
 ْريِ َغـ نْ ِمـ ْنيِ تَــعَ كْ َر  عْ َكـْر يَـ لْ فَـ  رِ مْ يـَُعلُمَنا السْوَرَة ِمَن اْلُقْرآِن يـَُقْوُل ِإَذا َهـم َأَحـدُُكْم بِـاْألَ 

 نْ ِمـ كَ لُ أَ ْسـأَ وَ  كَ تِ رَ دْ قُ بِ  كَ رُ دِ قْ تَـ سْ أَ وَ  كَ مِ لْ عِ بِ  كَ رُ يْـ خِ تَ سْ أَ  ينْ إِ  لِيَـُقِل اللُهم  ُمث  ةِ ضَ يْ رِ لفَ اْ 
ـــغُ الْ  مُ ال َعـــ تَ نْـــأَ وَ  مُ َلـــعْ أَ  الَ وَ  مُ َلـــعْ تَـ وَ  رُ دِ ْقـــأَ  الَ وَ  رُ دِ ْقـــتَـ  كَ نـــإِ فَ  مِ يْ ِظـــعَ الْ  كَ لِ ْضـــفَ   بِ وْ يُـ
ـخَ  رَ ْمـا اْألَ ذَ ٰهـ ن أَ  مُ لَ عْ تَـ  تَ نْ كُ   نْ إِ  م هُ لل اَ   وْ ي أَ رِ ْمـأَ  ةِ بَـاقِ عَ ي وَ اِشـعَ مَ  وَ ِين يْـ دِ  ِيف ِيل  رٌ يـْ
َو ِإْن ُكْنـَت تـَْعلَـُم  هِ ْيـ فِ ِيل  كْ ارِ بَ   ُمث ِيل رْ س يَ  وَ ِيل  هُ رْ دُ اقْ فَ  هِ لِ آجِ ي وَ رِ مْ أَ  لِ اجِ  عَ ِيف  الَ قَ 

رِي َأْو قَــاَل ِيف َعاِجــِل أَْمــرِي َأن ٰهــَذا اْألَْمــَر َشــر ِيل ِيف ِديْــِين َوَمَعاِشــي َوَعاِقَبــِة أَْمــ
ـــاخلَْ  ِيلَ  رْ دُ اْقـــوَ  هُ ْنـــ عَ ِين فْ رِ اْصـــَوآِجِلـــِه َفاْصـــرِْفُه َعـــين وَ  أَْرِضـــِين قَـــاَل  ُمث  انَ َكـــ  ثُ ْيـــحَ  رَ يـْ

   )الرتمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجةرواه أمحد والبخاري و ( َوُيَسمي َحاَجَتهُ 
 
Artinya: “Adalah Rasulullah Saw. mengajarkan kepada kami istikharah (meminta 
pilihan) dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat 
dari al-Quran, beliau bersabda: “Apabila salah seorang di antaramu berniat 
melakukan satu urusan, maka shalatlah dua rekaat selain shalat fardlu (shalat 
sunnat), kemudian hendaklah berdoa: “Ya Allah sesungguhnya aku meminta pilihan 
dengan ilmu-Mu, meminta kekuasaan dengan kekuasaan-Mu, serta memohon dari 
keutamaan-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sementara kami 
tidak punya kuasa; sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui, sementara kami tidak 
memiliki ilmu apa-apa; sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Mengetahui hal-hal 
ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (... sebutkan urusan 
apa ...) baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, dan akhir dari urusanku – 
urusan yang cepat ataupun yang lambat - takdirkanlah bagiku dan mudahkanlah 
bagiku, kemudian berikanlah keberkahan bagiku dalam urusan ini. Dan jika Engkau 
mengetahui bahwa urusan itu jelek bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, dan 
akhir dari urusanku – urusan yang cepat ataupun yang lambat - maka jauhkanlah 
dariku, dan jauhkanlah diriku darinya, kemudian takdirkanlah bagiku kebaikan di 
mana pun berada, setelah itu berikanlah keridoan-Mu kepadaku”. Beliau bersabda: 
“Dan akan ditentukan hajatnya”.” (HR. Ahmad, al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, 
Abu Daud, dan Ibnu Majah). 
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Itulah hadits Nabi Saw. yang dengan tegas menjelaskan pentingnya melakukan 

shalat istikharah. Hadits itu juga mengisyaratkan tatacara melakukan shalat 
istikharah berserta doa yang bisa dibaca setelah selesai melakukannya. Dengan 
hadits itu juga para ulama kemudian menetapkan bahwa melaksanakan shalat 
istikharah hukumnya sunnah muakkad (sunnah yang dikuatkan).  

Tidak ada penjelasan khusus dari Nabi Saw. mengenai waktu pelaksanaan 
shalat istikharah ini. Artinya, shalat istikharah ini tidak memiliki waktu khusus 
sebagaimana shalat malam. Kapan pun shalat istikharah ini bisa dilakukan, ketika 
kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat sulit, kecuali pada waktu-waktu 
yang diharamkan. Adapun jumlah rekaatnya, berdasarkan hadits di atas, adalah 
dua rekaat saja. 

 
 
b. Memprakekkan shalat istikharah 

Shalat istikharah adalah shalat sunnah yang dianjurkan untuk selalu 
dilakukan setiap kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit ditetapkan. Untuk 
mempraktekkan shalat istikharah ini tidak ada perbedaan khusus dengan praktek 
shalat-shalat sunnah yang lain. 

Syarat dan rukun serta sunnah-sunnahnya sama seperti shalat pada 
umumnya. Begitu juga, tatacara melakukannya tidak berbeda dengan shalat-shalat 
sunnat lainnya. Yang membedakannya dengan shalat-shalat sunnat lain hanyalah 
niatnya. Shalat ini dilakukan secara mandiri dan tidak dianjurkan untuk dilakukan 
dengan berjamaah.  

Adapun contoh lafal niatnya: 

 

  رَْكَعتَـْنيِ لِلِه تـََعاىلَ  ْسِتَخاَرةِ الِ اْ  ُأَصلى ُسنةَ 
Artinya: “Saya berniat shalat sunnah istikharah dua rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 
Setelah selesai melakukan shalat istikharah dianjurkan untuk membaca doa 

seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi di atas. Namun jika tidak dapat berdoa 
dengan doa tersebut, boleh saja berdoa dengan bahasanya sendiri agar dapat 
dengan mudah mengutarakan maksud dan keinginannya. 
 
 
c. Fungsi shalat istikharah 

Shalat istikharah juga memiliki fungsi dan hikmah khusus bagi kita. Dari 
hadits Nabi di atas, jelaslah bahwa fungsi dari shalat istikharah ini yang paling 
pokok adalah untuk menghilangkan kebingungan dan kebimbangan dalam urusan 
kita. Shalat istikharah ini akan membantu kita dalam menentukan pilihan-pilihan 
dalam segala urusan kita. 

Manusia adalah makhluk yang lemah. Allahlah yang memiliki kekuasaan dan 
pengetahuan. Sebagai makhluk yang lemah, sangat wajar jika manusia memohon 
kepada Allah untuk dapat menetapkan berbagai urusan kita. Di sinilah kita dapat 
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melakukan shalat istikharah sambil berdoa agar Allah menetapkan urusan yang 
terbaik bagi kita. 

Sebagai siswa yang banyak dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu, kalian 
hendaknya membiasakan diri untuk melakukan shalat istikharah ini setiap kalian 
mendapatkan kebingungan atau kemimbangan dalam hal tersebut. Kalian akan 
memperoleh kemantapan dalam urusan kalian, baik melalui isyarat tertentu lewat 
mimpi, misalnya, atau melalui kemantapan hati kalian dengan berbagai alasan yang 
kalian miliki. 
 
 
 

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

huruf a, b, c, atau d! 
 
1.  Shalat sunnah di bawah ini yang termasuk shalat malam adalah … 

a. shalat witir     b. shalat tarawih 
c. shalat tahajjud   d. semua benar 

 
2.  Shalat malam yang jumlah rekaatnya ganjil adalah  … 

a. shalat istikharah   b. shalat tahajjud 
c. shalat witir    d. shalat hajat 

 
3. Tujuan utama dalam melakukan shalat istikharah adalah … 

a. memperoleh tambahan rizki b. terhindar dari berbagai musibah 
c. melipat gandakan pahala  d. memantapkan pada pilihan tertentu 

 
4.  Hukum melaksanakan shalat tahajjud bagi Nabi Muhammad Saw. adalah … 

a. wajib     b. sunnah muakkad 
c. sunnah ab’ad    d. fardu kifayah 

 
5.  Sedangkan bagi selain Nabi Muhammad Saw. hukum melakukan shalat 

tahajjud adalah … 
a. sunnah ghairu muakkad  b. sunnah muakkad 
c.   sunnah haiat   d. sunnah ab’ad 

 
 
B.   Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 
 
1.  Shalat malam yang dilakukan khusus pada bulan Ramadlan adalah ... 
2.  Shalat malam yang harus ganjil jumlah rekaatnya adalah .... 
3.  Rekaat minimal untuk shalat tahajjud adalah ...  
4.  Dari salah satu hadits Nabi, bahwa shalat malam itu dilakukan dengan ... 

rekaat ... rekaat. 
5.  Dasar ditetapkannya shalat sunnah istikharah hanya terdapat dalam ... 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan singakat dan tepat! 
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1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan shalat tahajjud? 
2. Tunjukkan satu hadits yang menganjurkan dilakukannya shalat tahajjud! 
3. Tulislah doa khusus yang diajarkan Nabi untuk shalat istikharah lengkap dengan 

terjemahnya! 
4. Bagaimana cara melakukan shalat tahajjud yang utama? 
5. Mengapa shalat tahajjud tidak diwajibkan bagi kita, padahal bagi Nabi Saw. 

wajib? 
 
D. Proyek! 
 
Diskusikan bersama teman-teman kalian tentang fungsi shalat tahajjud dan shalat 
istikharah dalam kehidupan kalian dan  jangan lupa, buatlah laporannya dan 
serahkan kepada guru agama kalian! 
 
 
 

D.  Shalat Jenazah 

 

 
INDIKATOR 

Siswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian dan hukum shalat jenazah 
2. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang shalat jenazah. 
3. Menjelaskan tata cara shalat jenazah 
4. Mempraktikkan shalat jenazah 

 

 


