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STANDAR KOMPETENSI 12:   

Memahami tatacara berbagai shalat sunnah. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

12.1. Menyebutkan pengertian dan ketentuan  shalat sunnah berjama’ah dan 

munfarid. 

12.2. Menyebutkan contoh shalat sunnah berjama’ah dan munfarid. 

12.3. Mempraktikkan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

  
 
 
 
 
 
 

 

STANDAR KOMPETENSI   
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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 
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. 
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A. Shalat Sunnat Tahiyyatul Masjid, Tarawih, Witir, dan Dluha 
 
 
INDIKATOR 

Siswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian shalat tahiyatul masjid, tarawih, witir, dan dluha 
2. Menunjukkan dalil naqli tentang  shalat tahiyatul masjid, tarawih, witir, 
dan dluha 

3. Mempraktikkan shalat tahiyatul masjid, tarawih, witir, dan dluha 
4. Menjelaskan fungsi shalat  tahiyatul masjid, tarawih, witir, dan dluha 
dalam kehidupan. 

 

 
 

Perlu diperhatikan: 

Pada bab IV di kelas VII sudah dijelaskan masalah shalat dengan berbagai 
permasalahannya, termasuk tentang shalat sunnat. Shalat sunnat adalah 
shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan yang memiliki hikmah yang cukup 
besar terutama untuk menutup kemungkinan kekurangan yang ada pada 
shalat fardu (shalat wajib) dan tentunya pahala yang sangat besar dari Allah 
Swt. Ada dua macam shalat sunnat yang sudah dijelaskan di kelas VII, yaitu 
shalat sunnat rawatib dan shalat sunnat dua hariraya. Di kelas VIII ini akan 
dikaji macam-macam shalat sunnat yang lain, yaitu shalat sunnat tahiyyatul 
masjid, shalat sunnat tarawih, shalat sunnat witir, dan shalat sunnat dhuha. 
Berbagai kajian tentang shalat sunnat ini diharapkan dapat memberikan 
pengertian yang lebih lengkap kepada kalian semua mengenai shalat sunnat, 
sehingga mereka dapat melakukan atau mempraktekkannya di waktu-waktu 
yang ditentukan. Di antara kalian mungkin sudah ada yang sering 
mempraktekkan shalat-shalat sunnat tersebut, namun juga mungkin ada 
yang belum pernah mempraktekkannya. Shalat sunnat pertama hingga ketiga 
mungkin tidak asing bagi kalian karena pada bulan Ramadhan kalian selalu 
diprogramkan untuk melakukan shalat-shalat sunnat tersebut. Sedang yang 
terakhir mungkin belum kalian lakukan, bahkan mungkin kalian belum 
mengenalnya. Pada bagian inilah kalian diajak untuk mengkajinya lebih 
mendalam sehingga kalian dapat mempraktekkannya. 

 
Untuk mengkaji lebih jauh macam-macam shalat sunnat tersebut akan 

diuraikan di bawah ini satu persatu mulai dari shalat sunnat tahiyyatul masjid 
hingga shalat sunnat dhuha, mulai dari pengertiannya dan cara-caranya. 
 
1. Shalat Sunnat Tahiyyatul Masjid 
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Gambar orang yang masuk masjid atau yang lain yang sesuai 

 

 

 

Tahiyyatul masjid berarti menghormati masjid. Dengan demikian shalat 
sunnat Tahiyyatul Masjid berarti shalat sunnat dua rekaat yang dilakukan untuk 
menghormati masjid.  Shalat ini disunnatkan bagi orang yang memasuki masjid 
sebelum ia duduk. Nabi Saw. menganjurkan kepada setiap orang yang memasuki 
masjid untuk melakukan shalat sunnat dua rekaat sebelum ia duduk. Dalam hal ini 
Nabi Saw. bersabda: 

 

لَم ِإَذا َدَخـَل َأَحـدُُكُم ْالَمْسـِجَد فَــَال َيْجِلـُس َحتـى ُيَصـلى   رَْكَعتَـــْيِن َعـْن أَبِـْي قـَتَـاَدَة قَــاَل َرُسـْوُل اِهللا َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَســ
  ).رواه البخارى ومسلم(

 
Artinya: “Dari Abu Qatadah, Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila salah seorang di 
antara kamu memasuki masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua 
rekaat”. (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
 

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdullah diceritakan bahwa 
ada seorang sahabat yang bernama Sulaik pada hari Jum’at datang ke masjid, dan 
di kala itu Rasulullah Saw. sedang berkhutbah. Ia langsung duduk. Maka 
Rasulullah bersabda kepadanya: “Hai Sulaik, bangun dan shalatlah dua rekaat dan 
perpendeklah kedua rekaat itu”. Kemudian beliau bersabda: “Apabila salah seorang 
di antaramu datang di hari Jum’at sementara imam sedang berkhutbah, maka 
hendaklah ia shalat dua rekaat dan hendaknya ia memperingkas kedua rekaat itu.” 
(HR. Muslim).  

Hadits di atas mengisyaratkan pentingnya shalat Tahiyyatul Masjid ini. Pada 
waktu imam sedang khutbah pun, seseorang yang baru masuk ke masjid tetap 
dianjurkan untuk melakukannya, padahal mendengarkan khutbah juga merupakan 
kesempurnaan dari shalat Jum’at. Hukum melakukan shalat Tahiyyatul Masjid ini 
adalah sunnah muakkad (sunnah yang dikuatkan). Shalat ini juga dianjurkan bagi 
seseorang yang baru datang dari bepergian, terutama bepergian jauh, sebelum 
pulang ke rumahnya. 

Syarat dan rukun serta sunnah-sunnah melakukan shalat sunnat Tahiyyatul 
Masjid 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. Jumlah rekaat shalat 
sunnat ini hanya dua. Tidak ada bacaan-bacaan khusus atau doa-doa khusus 
terkait dengan shalat sunnat ini. 

Adapun contoh lafal niatnya: 

  ُأَصلى ُسنًة َتِحيَة ْالَمْسِجِد رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah untuk menghormat masjid dua rekaat karena 
Allah Ta’ala.” 
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Shalat Tahiyyatul Masjid ini merupakan salah satu dari shalat-shalat sunnat 

yang dilakukan Nabi Saw. dan dianjurkan kepada umatnya sebagai upaya untuk 
membiasakan diri memberikan penghormatan kepada masjid, sebuah tempat suci 
untuk menghadap atau beribadah kepada Allah Swt. Nabi tidak pernah memberikan 
penghargaan yang lebih selain terhadap masjid, sehingga tidak ada shalat sunnat 
yang dilakukan Nabi untuk menghormati tempat lain. Hal ini mengisyaratkan  
bahwa masjid merupakan tempat yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di 
samping merupakan tempat suci, masjid juga merupakan pusat kegiatan umat 
Islam dalam rangka beribadah kepada Allah maupun aktivitas-aktivitas lain 
(muamalah) dalam rangka syi’ar atau dakwah Islam. Masjid juga dapat digunakan 
sebagai pusat pendidikan Islam sebagaimana yang pernah juga dilakukan oleh Nabi. 
Dan tentunya masih banyak fungsi masjid yang lain yang terkait dengan aktivitas-
aktivitas ibadah maupun muamalah (hubungan sosial). 

 
 
 

2. Shalat Sunnat Tarawih 

 
Gambar orang shalat tarawih berjamaah di masjid 

silahkan dipilihkan yang sesuai, bisa di Makkah, di masjid-masjid di Indonesia 
atau safari tarawih,dll. 

 

 
 
Kata tarawih merupakan bentuk jamak dari kata tarwih yang artinya 

menyenangkan atau istirahat. Dinamai Shalat Tarawih karena shalat sunnat ini 
dilakukan dengan menyenangkan (santai) dan di sela-selanya ada istirahat, yaitu 
setelah 4 rekaat, baik 2 rekaat salam sehingga 2 kali salam baru istirahat, maupun 
4 rekaat langsung baru salam. Shalat sunnat ini juga sering dinamai dengan shalat 
Lail yang berarti shalat malam. Shalat sunnat ini dilakukan pada waktu malam 
pada bulan Ramadlan. Waktu melakukannya adalah setelah shalat Isya’ sampai 
terbit fajar (waktu shubuh). 

Hukum melakukan shalat ini adalah sunnah muakkad (sangat dianjurkan) 
baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah hadits dijelaskan: 

 

َمـٍة فـَيَـُقـْوُل َمـْن قَـاَم َرَمَضـاَن َكاَن َرُسْوُل اِهللا َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَم يـَُرغـُب ِفـى ِقيَـاِم َرَمَضـاَن ِمـْن َغْيـِر َأْن يَـْأُمَر ِفْيـِه ِبَعزِيْ 
َم ِمْن َذنِْبِه  ريرةرواه البخارى ومسلم عن أىب ه(ِإْيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تـََقد.(  

 
Artinya: “Rasulullah Saw. menganjurkan untuk melakukan (shalat malam/tarawih) 
pada bulan Ramadlan, tanpa menyuruhnya sebagai suatu keharusan (kewajiban), 
kemudian beliau bersabda: “Barang siapa mengerjakan shalat tarawih pada bulan 
Ramadlan karena iman dan mengharapkan pahala (ikhlas), niscaya akan diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). 
 

Dari hadits di atas jelaslah bahwa shalat malam (shalat tarawih) sangat 
dianjurkan oleh Nabi, karena begitu besar manfaatnya bagi yang melakukan. Jika 
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shalat tarawih ini dilakukan dengan didasari iman yang benar dan keikhlasan yang 
tinggi semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan 
ampunan yang besar yakni semua dosa yang telah lalu akan diampuni sehingga 
bersih kembali seperti bayi yang baru lahir. Namun demikian, Nabi tidak 
mewajibkan shalat tarawih ini. Karena itu, menurut para ulama hukum melakukan 
shalat tarawih ini adalah sunnah muakkad, artinya anjuran yang sangat dikuatkan.  

Shalat tarawih ini boleh dilakukan dengan sendiri-sendiri atau juga dengan 
berjamaah. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah dijelaskan: 
“Bahwa Rasulullah Saw. pada suatu malam melakukan shalat tarwih di masjid, lalu 
diikuti orang banyak. Kemudian beliau melakukan shalat itu pada malam berikutnya, 
dan semakin banyak orang yang mengikutinya. Kemudian berkumpullah orang-orang 
itu pada malam ketiga dan malam keempat, tetapi Rasulullah Saw. tidak datang 
kepada mereka. Pada paginya beliau bersabda: “Saya lihat apa yang kamu lakukan 
(tadi malam) dan tidak ada yang menghalangiku untuk datang kepadamu, kecuali 
saya takut shalat itu diwajibkan kepadamu. Kejadian itu terjadi pada bulan 
Ramadlan” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dengan hadits ini jelaslah bahwa shalat 
tarawih itu boleh dilakukan dengan sendirian atau dengan berjamaah, namun 
menurut jumhur (kebanyakan) ulama melakukannya dengan berjamaah adalah 
lebih utama. 

Adapun jumlah rakaat shalat tarawih ada tiga pendapat berdasarkan riwayat 
yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa shalat tarawih itu 8 rekaat, 
atau 11 rekaat beserta shalat witir yang 3 rekaat. Kedua shalat sunnat ini 
merupakan satu kesatuan shalat malam di bulan Ramadlan yang jumlah rekaatnya 
11 rekaat. Dasar penetapan jumlah rekaat ini adalah sebuah hadits yang 
diriwayatkan dari ‘Aisyah. Dijelaskan: 

 

َعَلــى ِإْحــَدى َعْشــَرَة رَْكَعــًة  َعــْن َعاِئَشــَة أَنـَهــا قَالَــْت َماَكــاَن النِبــي َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَم يَزِيْــُد ِفــى َرَمَضــاَن َوَال فــِى َغْيــرِهِ 
  ).أخرج البخاري وغريه(

 
Artinya: “Dari ‘Aisyah, dia berkata: “Nabi Saw. melakukan (shalat malam) pada 
bulan Ramadlan atau lainnya tidak lebih dari sebelas rekaat.” (Hadits dikeluarkan 
oleh al-Bukhari dan lainnya). 
 
Pendapat kedua mengatakan bahwa bilangan rekaat shalat malam (tarawih dan 
witir) adalah 23 rekaat, 20 rekaat tarawih dan 3 rekaat witir. Pendapat ini 
didasarkan pada keterangan bahwa setelah kaum Muslim melakukannya bersama 
Nabi di masjid 8 rekaat, mereka melakukan lagi di rumah. Karena itu, pada masa 
Khalifah ‘Umar bin Khaththab disepakati untuk melakukan shalat tarawih itu 20 
rekaat dan disambung dengan witir 3 rekaat. ‘Umar juga melakukannya dengan 
berjamaah. Inilah yang hingga sekarang dilakukan di Masjidil Haram Makkah. 
Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa jumlah rekaat shalat tarawih itu 36 
rekaat. Pendapat ini didasarkan pada amalan Khalifah Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Dari 
tiga pendapat ini, dua pendapat (pertama dan kedua) -lah yang banyak 
dipraktekkan oleh kaum Muslim hingga sekarang, termasuk di Indonesia. Sedang 
pendapat yang ketiga, yakni yang 36 rekaat, hanya dipraktekkan di beberapa 
tempat saja, seperti di Madinah. 

Adapun cara melakukannya, untuk yang 11 rekaat dikerjakan dulu shalat 
tarawihnya 4 rekaat salam 4 rekaat salam, lalu shalat witir 3 rekaat salam. Namun 
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demikian, ada juga yang mempraktekkannya 2 rekaat salam 2 rekaat salam hingga 
8 rekaat lalu disambung witir 3 rekaat. Adapun yang 23 rekaat dilakukan dengan 2 
rekaat salam 2 rekaat salam hingga selesai 20 rekaat, lalu disambung dengan witir 
3 rekaat; ada yang langsung 3 rekaat salam dan ada juga yang 2 rekaat salam dan 1 
rekaat salam. Namun, dari hadits Nabi yang lain dijelaskan bahwa beliau biasa 
melakukan shalat lail 2 rekaat salam 2 rekaat salam. Beliau bersabda: “Shalat 
malam itu dua rekaat-dua rekaat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Cara-cara umum 
yang terkait dengan syarat dan rukun serta sunnah-sunnah shalat tarawih, sama 
seperti shalat pada umumnya. Tidak ada bacaan khusus yang dianjurkan dalam 
shalat. Contoh lafal niatnya seperti berikut: 

  
  ُأَصلى ُسنَة التـَراِوْيِح رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah tarawih dua rekaat karena Allah Ta’ala.” 
 
Niat di atas adalah untuk yang 2 rekaat. Sedang untuk yang 4 rekaat seperti 
berikut: 
 

  ِح َأْرَبَع رََكَعاٍت ِللِه تـََعالىَ ُأَصلى ُسنَة التـَراِويْ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah tarawih empat rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 
Jika shalat tarawih ini dilakukan dengan berjamaah maka dalam niat perlu 

ditegaskan apakah menjadi imam atau menjadi ma’mum. Sebagai contoh seperti 
berikut: 

 

  َمْأُمْوًما ِللِه تـََعالىَ / َأْرَبَع رََكَعاٍت ِإَماًما / ُأَصلى ُسنَة التـَراِوْيِح رَْكَعتَـْيِن 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah tarawih dua rekaat sebagai imam/ma’mum 
karena Allah Ta’ala.” 
 

Hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan shalat tarawih ini cukup 
banyak. Sebagaimana hadits Nabi di depan, bahwa orang yang melakukan shalat 
tarawih (shalat malam) dengan didasari iman dan ikhlas akan diampuni semua 
dosanya yang telah lalu. Di samping itu, shalat tarawih ini banyak memotivasi diri 
untuk lebih banyak berbuat kebaikan, karena biasanya pada bulan Ramadlan kaum 
Muslim di berbagai tempat selalu marak dan menyambutnya dengan antusias 
untuk melakukan shalat tarawih dengan berjamaah ditambah dengan aktivitas-
aktivitas lain seperti ceramah tarawih dan diteruskan dengan tadarus al-Quran. 
Ibadah Ramadlan ini juga sebagai sarana untuk menyambung tali silaturrahim di 
kalangan umat Islam, terutama jika shalat ini dilakukan dengan berjamaah di 
masjid. Pelaksanaan shalat tarawih yang marak di masjid-masjid selama bulan 
Ramadlan, di samping untuk memakmurkan masjid juga berfungsi sebagai syi’ar 
atau dakwah Islam di hadapan umat-umat yang beragama lain. 

Untuk kesempurnaan pelaksanaan shalat tarawih ini, Nabi juga 
menganjurkan untuk memperbanyak bacaan kalimah thayyibah (bacaan-bacaan 
yang baik), seperti bacaan tasbih dan doa-doa yang isinya permintaan ampun 
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kepada Allah atas dosa-dosa kita. Di antara doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi 
adalah seperti berikut: 

 

 َك َعُفوِإن ُهما يَا َكرِْيمُ اَللْالَعْفَو فَاْعُف َعن ـاِهِدْينَ . ُتِحبنَـا َمـَع الش َوَصـلى . رَبـَنا َأَمنا ِبَما أَنـَْزْلَت َواتـبَـْعَنا الرُسـْوَل فَاْكُتبـْ
  .اهللاُ َعلَى ُمَحمٍد َوَعلَى أَِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَم َوْالَحْمُد ِللِه َرب ْالَعاَلِمْينَ 

  
Artinya: “Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Memaafkan, Engkau mencintai pemaafan, 
maka maafkanlah kami Ya Allah Yang Maha Mulia. Ya Tuhan kami, kami beriman 
kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu, maka 
masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Semoga Allah 
memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan 
sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 

 
3. Shalat Sunnat Witir 

Kata witir berasal dari bahasa Arab witr yang berarti ganjil. Dari makna ini 
maka shalat sunnat witir (shalat witir saja) berarti shalat sunnat yang rekaatnya 
ganjil. Jumlah rekaat shalat witir sekurang-kurangnya satu rekaat dan sebanyak-
banyaknya sebelas rekaat. Waktu mengerjakan shalat witir adalah sesudah shalat 
‘Isya’ sampai terbit fajar (waktu shubuh). Kalau shalat tarawih hanya dikerjakan 
pada malam bulan Ramadlan, maka shalat witir ini dikerjakan di semua malam. 
Dalam sebuah hadits dijelaskan: 

 

ْليَـْفَعـْل َوَمـْن َأَحـب َأْن يـُـْوتَِر َعْن أَِبى أيـَوٍب قَاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ْالِوتْـُر َحـق َفَمـْن َأَحـب َأْن يـُـْوتَِر ِبَخْمـٍس فَـ 
ْليَـْفَعْل  ْليَـْفَعْل َوَمْن َأَحب َأْن يـُْوتَِر ِبَواِحَدٍة فـَ   ).والنسائى رواه أبو داود(بَِثَالٍث فـَ

  
Artinya: “Adi abu Ayyub, Nabi Saw. bersabda: “Witir itu hak, maka siapa yang suka 
mengerjakan witir dengan lima rekaat, kerjakanlah, siapa yang suka mengerjakan 
witir dengan tiga rekaat, kerjakanlah, dan siapa yang suka mengerjakan witir 
dengan satu rekaat, kerjakanlah.” (HR. Abu Daud dan Nasa’I). 

 
Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari ‘Aisyah dijelaskan: 
 

ْكَعًة ُيَسلُم بـَْيَن ُكل ى َعْشَرَة َر َكاَن النِبى َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيَصلى بـَْيَن َأْن يـَْفُرَغ ِمْن َصَالِة ْالِعَشاِء ِإلَى ْالَفْجِر ِإْحدَ 
  ).رواه البخارى ومسلم(رَْكَعتَـْيِن َويـُْوتُِر ِبَواِحَدٍة 

  
Artinya: “Nabi Saw. melakukan shalat di antara shalat ‘Isya’ sampai fajar sebanyak 
sebelas rekaat. Beliau memberi salam tiap-tiap dua rekaat dan penghabisannya satu 
rekaat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 
 

Dengan dua hadits di atas dapat dipahami bahwa shalat witir itu harus ganjil 
rekaatnya. Waktunya harus malam, di antara shalat ‘Isya’ dan fajar (shubuh). 
Adapun rekaatnya berkisar antara satu rekaat hingga sebelas rekaat. Dengan 
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demikian jumlah rekaat witir itu bisa 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rekaat. Demikian 
menurut para ulama. 

Cara umum melakukan shalat witir sama seperti shalat lainnya. Bacaan al-
Quran sesudah surat al-Fatihah yang dianjurkan dalam shalat witir berdasarkan 
amalan Nabi Saw. adalah pada rekaat pertama Sabbihisma Rabbikal A’la, pada 
rekaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rekaat ketiga Qul Huwallahu Ahad. 
Ayat-ayat itu dibaca jika rekaat witir itu 3 rekaat. Jika lebih dari itu, maka pada 
rekaat-rekaat sebelumnya tidak ada ketentuan dari Nabi. Dalam shalat witir ini juga 
disunnatkan membaca doa Qunut, yaitu pada rekaat terakhir setelah ruku’ atau 
sebelum sujud yang pertama. 

Terkait dengan rekaatnya, shalat witir bisa dilakukan 2 rekaat salam 2 rekaat 
salam, dan yang terakhir satu rekaat salam. Ada juga yang mengerjakan untuk yang 
terakhir 3 rekaat salam tanpa tahiyyat/tasyahud awal. Bahkan ada juga yang 
melakukannya dengan 5 rekaat atau 7 rekaat sekaligus dengan satu salam. Adapun 
contoh lafal niat untuk shalat witir seperti berikut: 

 

  ُأَصلى ُسنَة ْالِوْتِر رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah witir dua rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 
Niat di atas untuk yang rekaatnya 2. Adapun untuk yang rekaatnya 3 dan 

satu seperti berikut: 

  َالَث رََكَعاٍت ِللِه تـََعالىَ ُأَصلى ُسنَة ْالِوْتِر ثَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah witir tiga rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 

  ُأَصلى ُسنَة ْالِوْتِر رَْكَعًة ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah witir satu rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 
Adapun doa yang biasa dibaca untuk shalat witir adalah seperti berikut: 
 

ــْبَحاَن ْالَمِلــِك ْالُقــدْوسِ  . َأْســتَـْغِفُر اهللاَ . َأْشــَهُد َأْن َال ِإلَــَه َإال اهللاُ . ُســبـْوٌح قُــدْوٌس رَبـنَــا َوَرب ْالَمالَِئَكــِة َوالــرْوح× ٣. ُس
َوَأُعـْوُذ بِـَك ِمْنـَك َال ُأْحِصـى . أَللُهم ِإنى َأُعْوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك َوِبُمَعافَاِتَك ِمْن ُعُقْوبَِتكَ . ِمَن النارِ  َأْسأَُلَك ْالَجنَة َوَأُعْوُذ ِبكَ 

  .ثـََناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثـْنَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ 
 
Artinya: “Maha Suci Allah yang Maha Merajai dan Maha Suci (dibaca tiga kali). Maha 
Suci Tuhan kami dan Tuhan para malaikat dan Malaikat Jibril. Saya bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah. Saya minta ampun kepadamu ya Allah. Saya memohon 
kepadamu Ya Allah surga dan memohon perlindungan-Mu dari neraka. Ya Allah, saya 
berlindung kepada-Mu dengan keridoan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan 
keselamatan-Mu dari siksa-Mu. Dan saya berlindung kepada-Mu dari diri-Mu, tidak 
dapat saya hitung pujian kepada-Mu, sebagaimana yang dapat Engkau lakukan 
terhadap diri-Mu sendiri.” 
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Hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan shalat witir adalah untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Allah dan mengisi waktu-waktu luang kita, terutama di 
waktu malam yang sunyi di saat orang-orang sedang tidur, dengan memperbanyak 
ibadah dan berdoa kepada Allah. Bilangan rekaat witir harus ganjil. Hal ini lebih 
menekankan kepada kita bahwa Allah itu ganjil (satu) dan mencintai sesuatu yang 
ganjil. Demikian bunyi hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an-Nasa’I, 
at-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Karena itulah, shalat witir ini merupakan 
shalat yang banyak mendapat perhatian dari Allah. Setiap malam kita dianjurkan 
untuk melakukannya, meskipun hanya satu rekaat saja. Nabi Saw. juga bersabda: 
“Sesungguhnya Allah Swt. telah menambahkan kalian dengan satu shalat, yang 
shalat itu lebih baik untuk dirimu daripada unta yang merah, yakni shalat witir. 
Waktu pelaksanaannya Allah berikan kepadamu dari sehabis ‘Isya’ hingga terbit 
fajar.” (HR. Ahmad. At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah). 

Shalat witir juga termasuk rangkaian ibadah malam (shalat lail) seperti shalat 
tarawih (khusus di bulan Ramadlan) dan tahajud (akan dijelaskan di belakang). 
Dalam al-Quran Allah menganjurkan umat Islam untuk melakukan ibadah malam 
ini, seperti dalam surat al-Isra’ (17) ayat 79 dan surat az-Zumar (39) ayat 9..  
Rasulullah Saw. juga menganjurkan agar kita selalu mengerjakan shalat malam ini, 
seperti terlihat dalam hadits berikut: 

 

رواه  الطـرباىن والبـزار (َذِلَك ِوتْـًرا  َأَمَرنَا َرُسْوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َأْن ُنَصلى ِمَن اللْيِل َما َقل َأْو َكثـَُر َوَنْجَعُل َأِخرَ 
   ).عن مسرة بن جندب

  
Artinya: “Rasulullah memerintahkan kepada kita agar mengerjakan shalat lail 
sedikit atau banyak, dan hendaklah menjadikan shalat witir sebagai 
penghabisannya.” (HR. ath-Thabarani dan Bazzar dari Samrah bin Jundub). 
 

Melaksanakan shalat witir di akhir malam adalah lebih baik bagi orang yang 
yakin akan bisa bangun malam. Namun, bagi orang yang tidak yakin akan bisa 
bangun malam, maka sebaiknya dia melakukannya di awal malam atau sebelum 
tidur. 
 
4. Shalat Sunnat Dluha 

 
 

Gambar matahari yang mulai naik di arah timur yang menunjukkan  
waktu dluha 

 
 

 
Kata dluha dalam bahasa Arab berarti waktu dluha, yaitu waktu ketika 

matahari mulai naik sekira sepenggalah atau setinggi satu tombak. Berdasarkan 
arti ini, maka shalat dluha berarti shalat sunnat yang dilakukan pada waktu dluha. 
Waktu dluha adalah waktu pagi mulai meningginya matahari sekira satu tombak 
hingga matahari berada di tengah-tengah langit (sebelum tergelincir). Kalau 
dikaitkan dengan waktu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, waktu dluha ini 
kira-kira jam 6.30 sampai 11.30 WIB. Untuk waktu dluha di pulai lain tentunya 
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menyesuaikan dengan keadaan matahari, bisa lebih dari jam itu atau bisa juga 
kurang. Waktu yang terbaik untuk shalat dluha ini adalah ketika matahari sudah 
terasa menyengat (panas). Demikian hadits Nabi yang diriwayatkan Muslim. 

Jumlah rekaat shalat dluha ini tidak ada batasan yang pasti. Berdasarkan 
hadits Nabi, jumlah rekaat dluha ini paling sedikit 2 rekaat. Bisa juga shalat ini 
dikerjakan dengan 4 rekaat dengan 2 kali salam, dan bahkan ada yang mengatakan 
sampai 12 rekaat dengan 2 rekaat salam 2 rekaat salam. Adapun hukum 
melakukan shalat dluha adalah sunnah muakkad (sunnah yang dikuatkan). Hal ini 
didasarkan pada beberapa hadits Nabi Saw., di antaranya adalah hadits di bawah 
ini. 

 

بَِثَالٍث ِبِصَياِم َثالَثَِة أَياٍم ِفـي ُكـل َشـْهٍر َورَْكَعتَـى الضـَحى َوَأْن َعْن أَِبى ُهَريـَْرَة قَاَل َأْوَصاِنى َخِلْيِلى َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم 
  ).رواه البحارى ومسلم(ُأْوتَِر قـَْبَل َأْن أَنَاَم 

 
Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Telah berpesan kepadaku Rasulullah Saw. 
dengan tiga macam pesan: 1) puasa tiga hari setiap bulan, 2) sembahyang dluha dua 
rekaat, dan 3) sembahyang witir sebelum tidur.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 
 
Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh shahabat Anas, Nabi Saw. bersabda: 
 

  ).رواه الرتمذى وابن ماجة( َلُه َقْصًرا ِفى ْالَجنِة َمْن َصلى الضَحى ِاثـَْنَتى َعْشَرَة رَْكَعًة بـََنى اهللاُ 
 
Artinya: “Barang siapa sembahyang dluha dua belas rekaat, Allah akan 
membuatkan baginya istana di surga.” (HR. At-tirmidzi dan Ibnu Majah). 
 

Dari dua hadits Nabi di atas, jelaslah bahwa shalat dluha itu sangat 
dianjurkan oleh Nabi. Shalat dluha ini sama utamanya seperti puasa tiga hari setiap 
bulan Qamariyah dan shalat witir sebelum tidur. Allah juga menjanjikan akan 
membangunkan sebuah istana di surga bagi otang yang melakukan shalat dluha 
hingga 12 rekaat. Karena itulah para ulama berpendapat bahwa shalat dluha ini 
hukumnya sunnah muakkad. 

Cara melakukan shalat dluha tidak berbeda dengan melakukan shalat-shalat 
sunnat lainnya, atau shalat pada umumnya. Syarat dan rukunnya sama, begitu 
juga yang membatalkannya. Shalat ini tidak dianjurkan untuk dilakukan dengan 
berjama’ah. Karena itu, shalat ini sebaiknya dilakukan dengan sendirian. Shalat ini 
boleh dilakukan hanya 2 rekaat saja, atau lebih hingga 12 rekaat, dengan ketentuan 
2 rekaat salam 2 rekaat salam. Waktunya juga boleh memilih selama dalam rentang 
waktu yang dibolehkan sebagaimana disebutkan di atas. 

Adapun contoh lafal niat untuk shalat dluha seperti berikut: 
 

  ُأَصلى ُسنَة ْالضَحى رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah dluha dua rekaat karena Allah Ta’ala.” 
 
Adapun hikmah yang dapat diperoleh bagi orang yang melakukan shalat 

dluha digambarkan dalam beberapa hadits Nabi, di antaranya seperti berikut: “Pada 
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setiap pagi, setiap sendi tubuh Bani Adam harus bersedekah. Setiap tasbih bisa 
menjadi sedekah. Setiap tahmid bisa menjadi sedekah. Setiap tahlil bisa menjadi 
sedekah. Setiap takbir bisa menjadi sedekah. Setiap amar ma’ruf nahi munkar juga 
bisa menjadi sedekah. Semua tu dapat diganti dengan  dua rekaat yang dilakukan 
pada waktu dluha” (HR. Muslim). 

Nabi juga bersabda: “Barang siapa melakukan shalat Shubuh berjama’ah, 
kemudian duduk dan berdzikir kepada Allaha hingga terbit matahari, kemudian ia 
shalat dua reka’at, ia akan memperoleh pahala ibadah haji dan umrah, sempurna, 
sempurna, dan sempurna” (HR. at-Tirmidzi). 

 

MUTIARA HIKMAH 

Nabi Saw. bersabda: “Sembahyang yang sebaik-baiknya ialah sembahyang seseorang 
di rumahnya, terkecuali sembahyang fardlu lima waktu” (HR. Jama’ah kecuali Ibnu 

Majah). 
 
Nabi Saw. juga bersabda: “Sesungguhnya yang mula-mula difardlukan Allah atas 
manusia dalam urusan agama mereka ialah sembahyang dan yang mula-mula 
diperhitungkan nanti adalah sembahyang. Allah berkata, Lihatlah olehmu sembahyang 
hamba-Ku, maka jika ia sempurna ditulis sempurna, dan jika ia kurang, Allah berkata, 
Adakah hamba-hamba-Ku sembahyang sunnat? Maka jika ada baginya sembahyang 
sunnat, disempurnakanlah yang wajib dengan yang sunnat” (HR. Abu Ya’la).  

 

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

huruf a, b, c, atau d! 
 
1. Shalat sunnat yang dianjurkan bagi seseorang yang memasuki masjid di sebut 
… 

a. shalat li syukril masjid   b. shalat li dukhulil masjid 
c. shalat tahiyyatul masjid   d. shalat li salamil masjid 

 
2. Jumlah rekaat untuk shalat tahiyyatul masjid adalah … 

a. 2 rekaat     c. 4 rekaat 
c. 3 rekaat     d. 1 rekaat 

 
3. Hukum melakukan shalat tahiyyatul masjid berdasarkan hadits-hadits Nabi Saw.    
adalah … 
a. sunnah ab’ad    b. sunnah haiat 
c. sunnah muakkad   d. sunnah ghairu ab’ad 

 
4. Yang termasuk ke dalam shalat lail (shalat malam) di bawah ini adalah … 

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

 
5. Di antara pendapat yang salah tentang shalat tarawih di bawah ini adalah … 

a. shalat tarawih dapat dikerjakan dengan 2 rekaat salam 2 rekaat salam 
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b. shalat tarawih dapat dikerjakan dengan 4 rekaat salam 4 rekaat salam 
c. shalat tarawih tidak boleh dikerjakan dengan sendirian dan harus berjama’ah 
d. shalat tarawih bisa dikerjakan sampai 20 rekaat atau 36 rekaat. 

 
6. Waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan shalat tarawih adalah … 

a. pada pertengahan malam yang terakhir pada bulan Ramadlan 
b. setelah shalat ‘Isya’ hingga terbit fajar pada bulan Ramadlan 
c. setelah shalat ‘Isya’ hingga sebelum sahur pada bulan Ramadlan 
d. pada awal malam bulan Ramadlan setelah shalat ‘Isya’ 

 
7. Jika seseorang belum melakukan shalat malam pada bulan Ramadlan padahal 

fajar sudah hampir tiba, maka yang sebaiknya dilakukan adalah … 
a. segera melakukan shalat tarawih secukupnya meskipun waktunya sudah 
habis 

b. segera melakukan shalat witir satu rekaat saja 
c. segera makan sahur dan tidak perlu melakukan shalat malam 
d. tidak perlu melakukan rangkaian ibadah malam dan segera mempersiapkan 
diri untuk shalat shubuh. 

 
8. Shalat sunnat yang selalu dikerjakan dalam jumlah yang ganjil disebut … 

a. shalat ganjil    b. shalat tarawih 
c. shalat mutlak    d. shalat witir 

 
9. Ketentuan jumlah rekaat shalat witir yang benar berikut ini, kecuali … 

a. shalat witir harus dikerjakan dengan jumlah ganjil 
b. shalat witir boleh dikerjakan satu rekaat salam, tiga rekaat salam, lima 
rekaat salam 

c. shalat witir harus dikerjakan dua rekaat salam dua rekaat salam dan 
terakhir satu rekaat salam 

d. pada rekaat terakhir dari shalat witir boleh ditambah bacaat qunut setelah 
ruku’ 

 
10. Waktu yang terbaik untuk melakukan shalat witir adalah … 

a. sesudah shalat ‘Isya’ sebelum tidur meskipun dimungkinkan bangun malam 
b. di akhir malam sesudah tidur jika yakin akan bangun malam 
c. sesudah shalat ‘Isya’ langsung dengan berjama’ah 
d. sesudah shalat tarawih dengan berjama’ah. 

 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 
 
1. Shalat tahiyyatul masjid adalah shalat sunnat yang dianjurkan untuk … masjid. 
2. Shalat tahiyyatul masjid sebaiknya dilakukan … duduk di masjid. 
3. Hukum melakukan shalat witir adalah … 
4. Bacaat al-Quran yang dianjurkan setelah bacaan surat al-Fatihah pada rekaat 

pertama shalat witir adalah … 
5. Sedang bacaan yang dianjurkan pada rekaat ketiga shalat witir adalah … 
6. Orang yang terbiasa melakukan shalat witir, jika dia ketinggalan untuk 

melakukannya maka dia dibolehkan … 
7. Jumlah rekaat tarawih bisa …, atau …, maupun … 
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8. Pelaksanaan shalat tarawih dengan berjama’ah mulai dilakukan pada waktu 
pemerintahan Khalifah … 

9. Dari segi bahasa kata witir berarti … 
10.  Amalan shalat tarawih dengan 36 rekaat sekarang ini dilakukan di kota … 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan singakat dan tepat! 
 
1. Bagaimana cara melakukan shalat witir jika rekaatnya ada tiga? 
2. Tunjukkan satu dalil naqli yang menunjukkan pentingnya shalat tahiyyatul 

masjid! 
3. Mengapa Nabi menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan shalat 

tahiyyatul masjid? 
4. Jelaskan makna shalat tarawih dari segi bahasa maupun dari segi istilah! 
5. Tuliskan doa khusus yang dianjurkan dibaca setelah selesai shalat witir! 
 
D. Proyek! 
 
1. Untuk tugas individu, buatlah laporan singkat mengenai pelaksanaan shalat 
tarawih dan witir di tempatmu (mushalla/masjid) masing-masing dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada kedua shalat tersebut! 

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

 

 
 
D. Shalat Sunnat Tahiyyatul Masjid, Tarawih, Witir, dan Dluha 
 
 
INDIKATOR 

Siswa mampu: 
5. Menjelaskan pengertian shalat tahiyatul masjid, tarawih, witir, dan dluha 
6. Menunjukkan dalil naqli tentang  shalat tahiyatul masjid, tarawih, witir, 
dan dluha 

7. Mempraktikkan shalat tahiyatul masjid, tarawih, witir, dan dluha 
8. Menjelaskan fungsi shalat  tahiyatul masjid, tarawih, witir, dan dluha 
dalam kehidupan. 

 

 
 

Perlu diperhatikan: 

Pada bab IV di kelas VII sudah dijelaskan masalah shalat dengan berbagai 
permasalahannya, termasuk tentang shalat sunnat. Shalat sunnat adalah 
shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan yang memiliki hikmah yang cukup 
besar terutama untuk menutup kemungkinan kekurangan yang ada pada 
shalat fardu (shalat wajib) dan tentunya pahala yang sangat besar dari Allah 
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Swt. Ada dua macam shalat sunnat yang sudah dijelaskan di kelas VII, yaitu 
shalat sunnat rawatib dan shalat sunnat dua hariraya. Di kelas VIII ini akan 
dikaji macam-macam shalat sunnat yang lain, yaitu shalat sunnat tahiyyatul 
masjid, shalat sunnat tarawih, shalat sunnat witir, dan shalat sunnat dhuha. 
Berbagai kajian tentang shalat sunnat ini diharapkan dapat memberikan 
pengertian yang lebih lengkap kepada kalian semua mengenai shalat sunnat, 
sehingga mereka dapat melakukan atau mempraktekkannya di waktu-waktu 
yang ditentukan. Di antara kalian mungkin sudah ada yang sering 
mempraktekkan shalat-shalat sunnat tersebut, namun juga mungkin ada 
yang belum pernah mempraktekkannya. Shalat sunnat pertama hingga ketiga 
mungkin tidak asing bagi kalian karena pada bulan Ramadhan kalian selalu 
diprogramkan untuk melakukan shalat-shalat sunnat tersebut. Sedang yang 
terakhir mungkin belum kalian lakukan, bahkan mungkin kalian belum 
mengenalnya. Pada bagian inilah kalian diajak untuk mengkajinya lebih 
mendalam sehingga kalian dapat mempraktekkannya. 

 
Untuk mengkaji lebih jauh macam-macam shalat sunnat tersebut akan 

diuraikan di bawah ini satu persatu mulai dari shalat sunnat tahiyyatul masjid 
hingga shalat sunnat dhuha, mulai dari pengertiannya dan cara-caranya. 
 
5. Shalat Sunnat Tahiyyatul Masjid 

 

 
 
 

Gambar orang yang masuk masjid atau yang lain yang sesuai 

 

 

 

Tahiyyatul masjid berarti menghormati masjid. Dengan demikian shalat 
sunnat Tahiyyatul Masjid berarti shalat sunnat dua rekaat yang dilakukan untuk 
menghormati masjid.  Shalat ini disunnatkan bagi orang yang memasuki masjid 
sebelum ia duduk. Nabi Saw. menganjurkan kepada setiap orang yang memasuki 
masjid untuk melakukan shalat sunnat dua rekaat sebelum ia duduk. Dalam hal ini 
Nabi Saw. bersabda: 

 

َحتـى ُيَصـلى   رَْكَعتَـــْيِن  َعـْن أَبِـْي قـَتَـاَدَة قَــاَل َرُسـْوُل اِهللا َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَســلَم ِإَذا َدَخـَل َأَحـدُُكُم ْالَمْسـِجَد فَــَال َيْجِلـسُ 
  ).رواه البخارى ومسلم(

 
Artinya: “Dari Abu Qatadah, Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila salah seorang di 
antara kamu memasuki masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua 
rekaat”. (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
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Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdullah diceritakan bahwa 
ada seorang sahabat yang bernama Sulaik pada hari Jum’at datang ke masjid, dan 
di kala itu Rasulullah Saw. sedang berkhutbah. Ia langsung duduk. Maka 
Rasulullah bersabda kepadanya: “Hai Sulaik, bangun dan shalatlah dua rekaat dan 
perpendeklah kedua rekaat itu”. Kemudian beliau bersabda: “Apabila salah seorang 
di antaramu datang di hari Jum’at sementara imam sedang berkhutbah, maka 
hendaklah ia shalat dua rekaat dan hendaknya ia memperingkas kedua rekaat itu.” 
(HR. Muslim).  

Hadits di atas mengisyaratkan pentingnya shalat Tahiyyatul Masjid ini. Pada 
waktu imam sedang khutbah pun, seseorang yang baru masuk ke masjid tetap 
dianjurkan untuk melakukannya, padahal mendengarkan khutbah juga merupakan 
kesempurnaan dari shalat Jum’at. Hukum melakukan shalat Tahiyyatul Masjid ini 
adalah sunnah muakkad (sunnah yang dikuatkan). Shalat ini juga dianjurkan bagi 
seseorang yang baru datang dari bepergian, terutama bepergian jauh, sebelum 
pulang ke rumahnya. 

Syarat dan rukun serta sunnah-sunnah melakukan shalat sunnat Tahiyyatul 
Masjid 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. Jumlah rekaat shalat 
sunnat ini hanya dua. Tidak ada bacaan-bacaan khusus atau doa-doa khusus 
terkait dengan shalat sunnat ini. 

Adapun contoh lafal niatnya: 

  ُأَصلى ُسنًة َتِحيَة ْالَمْسِجِد رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah untuk menghormat masjid dua rekaat karena 
Allah Ta’ala.” 
 

Shalat Tahiyyatul Masjid ini merupakan salah satu dari shalat-shalat sunnat 
yang dilakukan Nabi Saw. dan dianjurkan kepada umatnya sebagai upaya untuk 
membiasakan diri memberikan penghormatan kepada masjid, sebuah tempat suci 
untuk menghadap atau beribadah kepada Allah Swt. Nabi tidak pernah memberikan 
penghargaan yang lebih selain terhadap masjid, sehingga tidak ada shalat sunnat 
yang dilakukan Nabi untuk menghormati tempat lain. Hal ini mengisyaratkan  
bahwa masjid merupakan tempat yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di 
samping merupakan tempat suci, masjid juga merupakan pusat kegiatan umat 
Islam dalam rangka beribadah kepada Allah maupun aktivitas-aktivitas lain 
(muamalah) dalam rangka syi’ar atau dakwah Islam. Masjid juga dapat digunakan 
sebagai pusat pendidikan Islam sebagaimana yang pernah juga dilakukan oleh Nabi. 
Dan tentunya masih banyak fungsi masjid yang lain yang terkait dengan aktivitas-
aktivitas ibadah maupun muamalah (hubungan sosial). 

 
 
 

6. Shalat Sunnat Tarawih 

 
Gambar orang shalat tarawih berjamaah di masjid 
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silahkan dipilihkan yang sesuai, bisa di Makkah, di masjid-masjid di Indonesia 
atau safari tarawih,dll. 

 

 
 
Kata tarawih merupakan bentuk jamak dari kata tarwih yang artinya 

menyenangkan atau istirahat. Dinamai Shalat Tarawih karena shalat sunnat ini 
dilakukan dengan menyenangkan (santai) dan di sela-selanya ada istirahat, yaitu 
setelah 4 rekaat, baik 2 rekaat salam sehingga 2 kali salam baru istirahat, maupun 
4 rekaat langsung baru salam. Shalat sunnat ini juga sering dinamai dengan shalat 
Lail yang berarti shalat malam. Shalat sunnat ini dilakukan pada waktu malam 
pada bulan Ramadlan. Waktu melakukannya adalah setelah shalat Isya’ sampai 
terbit fajar (waktu shubuh). 

Hukum melakukan shalat ini adalah sunnah muakkad (sangat dianjurkan) 
baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah hadits dijelaskan: 

 

َمـٍة فـَيَـُقـْوُل َمـْن قَـاَم َرَمَضـاَن َكاَن َرُسْوُل اِهللا َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَم يـَُرغـُب ِفـى ِقيَـاِم َرَمَضـاَن ِمـْن َغْيـِر َأْن يَـْأُمَر ِفْيـِه ِبَعزِيْ 
َم ِمْن َذنِْبِه  ريرةرواه البخارى ومسلم عن أىب ه(ِإْيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تـََقد.(  

 
Artinya: “Rasulullah Saw. menganjurkan untuk melakukan (shalat malam/tarawih) 
pada bulan Ramadlan, tanpa menyuruhnya sebagai suatu keharusan (kewajiban), 
kemudian beliau bersabda: “Barang siapa mengerjakan shalat tarawih pada bulan 
Ramadlan karena iman dan mengharapkan pahala (ikhlas), niscaya akan diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). 
 

Dari hadits di atas jelaslah bahwa shalat malam (shalat tarawih) sangat 
dianjurkan oleh Nabi, karena begitu besar manfaatnya bagi yang melakukan. Jika 
shalat tarawih ini dilakukan dengan didasari iman yang benar dan keikhlasan yang 
tinggi semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan 
ampunan yang besar yakni semua dosa yang telah lalu akan diampuni sehingga 
bersih kembali seperti bayi yang baru lahir. Namun demikian, Nabi tidak 
mewajibkan shalat tarawih ini. Karena itu, menurut para ulama hukum melakukan 
shalat tarawih ini adalah sunnah muakkad, artinya anjuran yang sangat dikuatkan.  

Shalat tarawih ini boleh dilakukan dengan sendiri-sendiri atau juga dengan 
berjamaah. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah dijelaskan: 
“Bahwa Rasulullah Saw. pada suatu malam melakukan shalat tarwih di masjid, lalu 
diikuti orang banyak. Kemudian beliau melakukan shalat itu pada malam berikutnya, 
dan semakin banyak orang yang mengikutinya. Kemudian berkumpullah orang-orang 
itu pada malam ketiga dan malam keempat, tetapi Rasulullah Saw. tidak datang 
kepada mereka. Pada paginya beliau bersabda: “Saya lihat apa yang kamu lakukan 
(tadi malam) dan tidak ada yang menghalangiku untuk datang kepadamu, kecuali 
saya takut shalat itu diwajibkan kepadamu. Kejadian itu terjadi pada bulan 
Ramadlan” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dengan hadits ini jelaslah bahwa shalat 
tarawih itu boleh dilakukan dengan sendirian atau dengan berjamaah, namun 
menurut jumhur (kebanyakan) ulama melakukannya dengan berjamaah adalah 
lebih utama. 

Adapun jumlah rakaat shalat tarawih ada tiga pendapat berdasarkan riwayat 
yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa shalat tarawih itu 8 rekaat, 
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atau 11 rekaat beserta shalat witir yang 3 rekaat. Kedua shalat sunnat ini 
merupakan satu kesatuan shalat malam di bulan Ramadlan yang jumlah rekaatnya 
11 rekaat. Dasar penetapan jumlah rekaat ini adalah sebuah hadits yang 
diriwayatkan dari ‘Aisyah. Dijelaskan: 

 

َعَلــى ِإْحــَدى َعْشــَرَة رَْكَعــًة  َعــْن َعاِئَشــَة أَنـَهــا قَالَــْت َماَكــاَن النِبــي َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَم يَزِيْــُد ِفــى َرَمَضــاَن َوَال فــِى َغْيــرِهِ 
  ).أخرج البخاري وغريه(

 
Artinya: “Dari ‘Aisyah, dia berkata: “Nabi Saw. melakukan (shalat malam) pada 
bulan Ramadlan atau lainnya tidak lebih dari sebelas rekaat.” (Hadits dikeluarkan 
oleh al-Bukhari dan lainnya). 
 
Pendapat kedua mengatakan bahwa bilangan rekaat shalat malam (tarawih dan 
witir) adalah 23 rekaat, 20 rekaat tarawih dan 3 rekaat witir. Pendapat ini 
didasarkan pada keterangan bahwa setelah kaum Muslim melakukannya bersama 
Nabi di masjid 8 rekaat, mereka melakukan lagi di rumah. Karena itu, pada masa 
Khalifah ‘Umar bin Khaththab disepakati untuk melakukan shalat tarawih itu 20 
rekaat dan disambung dengan witir 3 rekaat. ‘Umar juga melakukannya dengan 
berjamaah. Inilah yang hingga sekarang dilakukan di Masjidil Haram Makkah. 
Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa jumlah rekaat shalat tarawih itu 36 
rekaat. Pendapat ini didasarkan pada amalan Khalifah Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Dari 
tiga pendapat ini, dua pendapat (pertama dan kedua) -lah yang banyak 
dipraktekkan oleh kaum Muslim hingga sekarang, termasuk di Indonesia. Sedang 
pendapat yang ketiga, yakni yang 36 rekaat, hanya dipraktekkan di beberapa 
tempat saja, seperti di Madinah. 

Adapun cara melakukannya, untuk yang 11 rekaat dikerjakan dulu shalat 
tarawihnya 4 rekaat salam 4 rekaat salam, lalu shalat witir 3 rekaat salam. Namun 
demikian, ada juga yang mempraktekkannya 2 rekaat salam 2 rekaat salam hingga 
8 rekaat lalu disambung witir 3 rekaat. Adapun yang 23 rekaat dilakukan dengan 2 
rekaat salam 2 rekaat salam hingga selesai 20 rekaat, lalu disambung dengan witir 
3 rekaat; ada yang langsung 3 rekaat salam dan ada juga yang 2 rekaat salam dan 1 
rekaat salam. Namun, dari hadits Nabi yang lain dijelaskan bahwa beliau biasa 
melakukan shalat lail 2 rekaat salam 2 rekaat salam. Beliau bersabda: “Shalat 
malam itu dua rekaat-dua rekaat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Cara-cara umum 
yang terkait dengan syarat dan rukun serta sunnah-sunnah shalat tarawih, sama 
seperti shalat pada umumnya. Tidak ada bacaan khusus yang dianjurkan dalam 
shalat. Contoh lafal niatnya seperti berikut: 

  
  ُأَصلى ُسنَة التـَراِوْيِح رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah tarawih dua rekaat karena Allah Ta’ala.” 
 
Niat di atas adalah untuk yang 2 rekaat. Sedang untuk yang 4 rekaat seperti 
berikut: 
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  ِح َأْرَبَع رََكَعاٍت ِللِه تـََعالىَ ُأَصلى ُسنَة التـَراِويْ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah tarawih empat rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 
Jika shalat tarawih ini dilakukan dengan berjamaah maka dalam niat perlu 

ditegaskan apakah menjadi imam atau menjadi ma’mum. Sebagai contoh seperti 
berikut: 

 

  َمْأُمْوًما ِللِه تـََعالىَ / َأْرَبَع رََكَعاٍت ِإَماًما / ُأَصلى ُسنَة التـَراِوْيِح رَْكَعتَـْيِن 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah tarawih dua rekaat sebagai imam/ma’mum 
karena Allah Ta’ala.” 
 

Hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan shalat tarawih ini cukup 
banyak. Sebagaimana hadits Nabi di depan, bahwa orang yang melakukan shalat 
tarawih (shalat malam) dengan didasari iman dan ikhlas akan diampuni semua 
dosanya yang telah lalu. Di samping itu, shalat tarawih ini banyak memotivasi diri 
untuk lebih banyak berbuat kebaikan, karena biasanya pada bulan Ramadlan kaum 
Muslim di berbagai tempat selalu marak dan menyambutnya dengan antusias 
untuk melakukan shalat tarawih dengan berjamaah ditambah dengan aktivitas-
aktivitas lain seperti ceramah tarawih dan diteruskan dengan tadarus al-Quran. 
Ibadah Ramadlan ini juga sebagai sarana untuk menyambung tali silaturrahim di 
kalangan umat Islam, terutama jika shalat ini dilakukan dengan berjamaah di 
masjid. Pelaksanaan shalat tarawih yang marak di masjid-masjid selama bulan 
Ramadlan, di samping untuk memakmurkan masjid juga berfungsi sebagai syi’ar 
atau dakwah Islam di hadapan umat-umat yang beragama lain. 

Untuk kesempurnaan pelaksanaan shalat tarawih ini, Nabi juga 
menganjurkan untuk memperbanyak bacaan kalimah thayyibah (bacaan-bacaan 
yang baik), seperti bacaan tasbih dan doa-doa yang isinya permintaan ampun 
kepada Allah atas dosa-dosa kita. Di antara doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi 
adalah seperti berikut: 

 

 َك َعُفوِإن ُهما يَا َكرِْيمُ اَللْالَعْفَو فَاْعُف َعن ـاِهِدْينَ . ُتِحبنَـا َمـَع الش َوَصـلى . رَبـَنا َأَمنا ِبَما أَنـَْزْلَت َواتـبَـْعَنا الرُسـْوَل فَاْكُتبـْ
  .اهللاُ َعلَى ُمَحمٍد َوَعلَى أَِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَم َوْالَحْمُد ِللِه َرب ْالَعاَلِمْينَ 

  
Artinya: “Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Memaafkan, Engkau mencintai pemaafan, 
maka maafkanlah kami Ya Allah Yang Maha Mulia. Ya Tuhan kami, kami beriman 
kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu, maka 
masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Semoga Allah 
memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan 
sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 

 
7. Shalat Sunnat Witir 

Kata witir berasal dari bahasa Arab witr yang berarti ganjil. Dari makna ini 
maka shalat sunnat witir (shalat witir saja) berarti shalat sunnat yang rekaatnya 
ganjil. Jumlah rekaat shalat witir sekurang-kurangnya satu rekaat dan sebanyak-
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banyaknya sebelas rekaat. Waktu mengerjakan shalat witir adalah sesudah shalat 
‘Isya’ sampai terbit fajar (waktu shubuh). Kalau shalat tarawih hanya dikerjakan 
pada malam bulan Ramadlan, maka shalat witir ini dikerjakan di semua malam. 
Dalam sebuah hadits dijelaskan: 

 

ْليَـْفَعـْل َوَمـْن َأَحـب َأْن يـُـْوتَِر َعْن أَِبى أيـَوٍب قَاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ْالِوتْـُر َحـق َفَمـْن َأَحـب َأْن يـُـْوتَِر ِبَخْمـٍس فَـ 
ْليَـْفَعْل  ْليَـْفَعْل َوَمْن َأَحب َأْن يـُْوتَِر ِبَواِحَدٍة فـَ   ).والنسائى رواه أبو داود(بَِثَالٍث فـَ

  
Artinya: “Adi abu Ayyub, Nabi Saw. bersabda: “Witir itu hak, maka siapa yang suka 
mengerjakan witir dengan lima rekaat, kerjakanlah, siapa yang suka mengerjakan 
witir dengan tiga rekaat, kerjakanlah, dan siapa yang suka mengerjakan witir 
dengan satu rekaat, kerjakanlah.” (HR. Abu Daud dan Nasa’I). 

 
Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari ‘Aisyah dijelaskan: 
 

ْكَعًة ُيَسلُم بـَْيَن ُكل ى َعْشَرَة َر َكاَن النِبى َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيَصلى بـَْيَن َأْن يـَْفُرَغ ِمْن َصَالِة ْالِعَشاِء ِإلَى ْالَفْجِر ِإْحدَ 
  ).رواه البخارى ومسلم(رَْكَعتَـْيِن َويـُْوتُِر ِبَواِحَدٍة 

  
Artinya: “Nabi Saw. melakukan shalat di antara shalat ‘Isya’ sampai fajar sebanyak 
sebelas rekaat. Beliau memberi salam tiap-tiap dua rekaat dan penghabisannya satu 
rekaat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 
 

Dengan dua hadits di atas dapat dipahami bahwa shalat witir itu harus ganjil 
rekaatnya. Waktunya harus malam, di antara shalat ‘Isya’ dan fajar (shubuh). 
Adapun rekaatnya berkisar antara satu rekaat hingga sebelas rekaat. Dengan 
demikian jumlah rekaat witir itu bisa 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rekaat. Demikian 
menurut para ulama. 

Cara umum melakukan shalat witir sama seperti shalat lainnya. Bacaan al-
Quran sesudah surat al-Fatihah yang dianjurkan dalam shalat witir berdasarkan 
amalan Nabi Saw. adalah pada rekaat pertama Sabbihisma Rabbikal A’la, pada 
rekaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rekaat ketiga Qul Huwallahu Ahad. 
Ayat-ayat itu dibaca jika rekaat witir itu 3 rekaat. Jika lebih dari itu, maka pada 
rekaat-rekaat sebelumnya tidak ada ketentuan dari Nabi. Dalam shalat witir ini juga 
disunnatkan membaca doa Qunut, yaitu pada rekaat terakhir setelah ruku’ atau 
sebelum sujud yang pertama. 

Terkait dengan rekaatnya, shalat witir bisa dilakukan 2 rekaat salam 2 rekaat 
salam, dan yang terakhir satu rekaat salam. Ada juga yang mengerjakan untuk yang 
terakhir 3 rekaat salam tanpa tahiyyat/tasyahud awal. Bahkan ada juga yang 
melakukannya dengan 5 rekaat atau 7 rekaat sekaligus dengan satu salam. Adapun 
contoh lafal niat untuk shalat witir seperti berikut: 

 

  ُأَصلى ُسنَة ْالِوْتِر رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah witir dua rekaat karena Allah Ta’ala.” 
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Niat di atas untuk yang rekaatnya 2. Adapun untuk yang rekaatnya 3 dan 

satu seperti berikut: 

  َالَث رََكَعاٍت ِللِه تـََعالىَ ُأَصلى ُسنَة ْالِوْتِر ثَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah witir tiga rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 

  ُأَصلى ُسنَة ْالِوْتِر رَْكَعًة ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah witir satu rekaat karena Allah Ta’ala.” 

 
Adapun doa yang biasa dibaca untuk shalat witir adalah seperti berikut: 
 

ــْبَحاَن ْالَمِلــِك ْالُقــدْوسِ  . َأْســتَـْغِفُر اهللاَ . َأْشــَهُد َأْن َال ِإلَــَه َإال اهللاُ . ُســبـْوٌح قُــدْوٌس رَبـنَــا َوَرب ْالَمالَِئَكــِة َوالــرْوح× ٣. ُس
َوَأُعـْوُذ بِـَك ِمْنـَك َال ُأْحِصـى . أَللُهم ِإنى َأُعْوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك َوِبُمَعافَاِتَك ِمْن ُعُقْوبَِتكَ . ِمَن النارِ  َأْسأَُلَك ْالَجنَة َوَأُعْوُذ ِبكَ 

  .ثـََناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثـْنَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ 
 
Artinya: “Maha Suci Allah yang Maha Merajai dan Maha Suci (dibaca tiga kali). Maha 
Suci Tuhan kami dan Tuhan para malaikat dan Malaikat Jibril. Saya bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah. Saya minta ampun kepadamu ya Allah. Saya memohon 
kepadamu Ya Allah surga dan memohon perlindungan-Mu dari neraka. Ya Allah, saya 
berlindung kepada-Mu dengan keridoan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan 
keselamatan-Mu dari siksa-Mu. Dan saya berlindung kepada-Mu dari diri-Mu, tidak 
dapat saya hitung pujian kepada-Mu, sebagaimana yang dapat Engkau lakukan 
terhadap diri-Mu sendiri.” 
 

Hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan shalat witir adalah untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Allah dan mengisi waktu-waktu luang kita, terutama di 
waktu malam yang sunyi di saat orang-orang sedang tidur, dengan memperbanyak 
ibadah dan berdoa kepada Allah. Bilangan rekaat witir harus ganjil. Hal ini lebih 
menekankan kepada kita bahwa Allah itu ganjil (satu) dan mencintai sesuatu yang 
ganjil. Demikian bunyi hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an-Nasa’I, 
at-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Karena itulah, shalat witir ini merupakan 
shalat yang banyak mendapat perhatian dari Allah. Setiap malam kita dianjurkan 
untuk melakukannya, meskipun hanya satu rekaat saja. Nabi Saw. juga bersabda: 
“Sesungguhnya Allah Swt. telah menambahkan kalian dengan satu shalat, yang 
shalat itu lebih baik untuk dirimu daripada unta yang merah, yakni shalat witir. 
Waktu pelaksanaannya Allah berikan kepadamu dari sehabis ‘Isya’ hingga terbit 
fajar.” (HR. Ahmad. At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah). 

Shalat witir juga termasuk rangkaian ibadah malam (shalat lail) seperti shalat 
tarawih (khusus di bulan Ramadlan) dan tahajud (akan dijelaskan di belakang). 
Dalam al-Quran Allah menganjurkan umat Islam untuk melakukan ibadah malam 
ini, seperti dalam surat al-Isra’ (17) ayat 79 dan surat az-Zumar (39) ayat 9..  
Rasulullah Saw. juga menganjurkan agar kita selalu mengerjakan shalat malam ini, 
seperti terlihat dalam hadits berikut: 
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رواه  الطـرباىن والبـزار (َذِلَك ِوتْـًرا  َأَمَرنَا َرُسْوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َأْن ُنَصلى ِمَن اللْيِل َما َقل َأْو َكثـَُر َوَنْجَعُل َأِخرَ 
   ).عن مسرة بن جندب

  
Artinya: “Rasulullah memerintahkan kepada kita agar mengerjakan shalat lail 
sedikit atau banyak, dan hendaklah menjadikan shalat witir sebagai 
penghabisannya.” (HR. ath-Thabarani dan Bazzar dari Samrah bin Jundub). 
 

Melaksanakan shalat witir di akhir malam adalah lebih baik bagi orang yang 
yakin akan bisa bangun malam. Namun, bagi orang yang tidak yakin akan bisa 
bangun malam, maka sebaiknya dia melakukannya di awal malam atau sebelum 
tidur. 
 
8. Shalat Sunnat Dluha 

 
 

Gambar matahari yang mulai naik di arah timur yang menunjukkan  
waktu dluha 

 
 

 
Kata dluha dalam bahasa Arab berarti waktu dluha, yaitu waktu ketika 

matahari mulai naik sekira sepenggalah atau setinggi satu tombak. Berdasarkan 
arti ini, maka shalat dluha berarti shalat sunnat yang dilakukan pada waktu dluha. 
Waktu dluha adalah waktu pagi mulai meningginya matahari sekira satu tombak 
hingga matahari berada di tengah-tengah langit (sebelum tergelincir). Kalau 
dikaitkan dengan waktu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, waktu dluha ini 
kira-kira jam 6.30 sampai 11.30 WIB. Untuk waktu dluha di pulai lain tentunya 
menyesuaikan dengan keadaan matahari, bisa lebih dari jam itu atau bisa juga 
kurang. Waktu yang terbaik untuk shalat dluha ini adalah ketika matahari sudah 
terasa menyengat (panas). Demikian hadits Nabi yang diriwayatkan Muslim. 

Jumlah rekaat shalat dluha ini tidak ada batasan yang pasti. Berdasarkan 
hadits Nabi, jumlah rekaat dluha ini paling sedikit 2 rekaat. Bisa juga shalat ini 
dikerjakan dengan 4 rekaat dengan 2 kali salam, dan bahkan ada yang mengatakan 
sampai 12 rekaat dengan 2 rekaat salam 2 rekaat salam. Adapun hukum 
melakukan shalat dluha adalah sunnah muakkad (sunnah yang dikuatkan). Hal ini 
didasarkan pada beberapa hadits Nabi Saw., di antaranya adalah hadits di bawah 
ini. 

 

بَِثَالٍث ِبِصَياِم َثالَثَِة أَياٍم ِفـي ُكـل َشـْهٍر َورَْكَعتَـى الضـَحى َوَأْن َعْن أَِبى ُهَريـَْرَة قَاَل َأْوَصاِنى َخِلْيِلى َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم 
  ).رواه البحارى ومسلم(ُأْوتَِر قـَْبَل َأْن أَنَاَم 

 
Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Telah berpesan kepadaku Rasulullah Saw. 
dengan tiga macam pesan: 1) puasa tiga hari setiap bulan, 2) sembahyang dluha dua 
rekaat, dan 3) sembahyang witir sebelum tidur.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 
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Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh shahabat Anas, Nabi Saw. bersabda: 
 

  ).رواه الرتمذى وابن ماجة( َلُه َقْصًرا ِفى ْالَجنِة َمْن َصلى الضَحى ِاثـَْنَتى َعْشَرَة رَْكَعًة بـََنى اهللاُ 
 
Artinya: “Barang siapa sembahyang dluha dua belas rekaat, Allah akan 
membuatkan baginya istana di surga.” (HR. At-tirmidzi dan Ibnu Majah). 
 

Dari dua hadits Nabi di atas, jelaslah bahwa shalat dluha itu sangat 
dianjurkan oleh Nabi. Shalat dluha ini sama utamanya seperti puasa tiga hari setiap 
bulan Qamariyah dan shalat witir sebelum tidur. Allah juga menjanjikan akan 
membangunkan sebuah istana di surga bagi otang yang melakukan shalat dluha 
hingga 12 rekaat. Karena itulah para ulama berpendapat bahwa shalat dluha ini 
hukumnya sunnah muakkad. 

Cara melakukan shalat dluha tidak berbeda dengan melakukan shalat-shalat 
sunnat lainnya, atau shalat pada umumnya. Syarat dan rukunnya sama, begitu 
juga yang membatalkannya. Shalat ini tidak dianjurkan untuk dilakukan dengan 
berjama’ah. Karena itu, shalat ini sebaiknya dilakukan dengan sendirian. Shalat ini 
boleh dilakukan hanya 2 rekaat saja, atau lebih hingga 12 rekaat, dengan ketentuan 
2 rekaat salam 2 rekaat salam. Waktunya juga boleh memilih selama dalam rentang 
waktu yang dibolehkan sebagaimana disebutkan di atas. 

Adapun contoh lafal niat untuk shalat dluha seperti berikut: 
 

  ُأَصلى ُسنَة ْالضَحى رَْكَعتَـْيِن ِللِه تـََعالىَ 

Artinya: “Saya berniat shalat sunnah dluha dua rekaat karena Allah Ta’ala.” 
 
Adapun hikmah yang dapat diperoleh bagi orang yang melakukan shalat 

dluha digambarkan dalam beberapa hadits Nabi, di antaranya seperti berikut: “Pada 
setiap pagi, setiap sendi tubuh Bani Adam harus bersedekah. Setiap tasbih bisa 
menjadi sedekah. Setiap tahmid bisa menjadi sedekah. Setiap tahlil bisa menjadi 
sedekah. Setiap takbir bisa menjadi sedekah. Setiap amar ma’ruf nahi munkar juga 
bisa menjadi sedekah. Semua tu dapat diganti dengan  dua rekaat yang dilakukan 
pada waktu dluha” (HR. Muslim). 

Nabi juga bersabda: “Barang siapa melakukan shalat Shubuh berjama’ah, 
kemudian duduk dan berdzikir kepada Allaha hingga terbit matahari, kemudian ia 
shalat dua reka’at, ia akan memperoleh pahala ibadah haji dan umrah, sempurna, 
sempurna, dan sempurna” (HR. at-Tirmidzi). 

 

MUTIARA HIKMAH 

Nabi Saw. bersabda: “Sembahyang yang sebaik-baiknya ialah sembahyang seseorang 
di rumahnya, terkecuali sembahyang fardlu lima waktu” (HR. Jama’ah kecuali Ibnu 

Majah). 
 
Nabi Saw. juga bersabda: “Sesungguhnya yang mula-mula difardlukan Allah atas 
manusia dalam urusan agama mereka ialah sembahyang dan yang mula-mula 
diperhitungkan nanti adalah sembahyang. Allah berkata, Lihatlah olehmu sembahyang 
hamba-Ku, maka jika ia sempurna ditulis sempurna, dan jika ia kurang, Allah berkata, 



                                                           Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 SMP 104

Adakah hamba-hamba-Ku sembahyang sunnat? Maka jika ada baginya sembahyang 
sunnat, disempurnakanlah yang wajib dengan yang sunnat” (HR. Abu Ya’la).  

 

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

huruf a, b, c, atau d! 
 
11. Shalat sunnat yang dianjurkan bagi seseorang yang memasuki masjid di sebut 
… 

a. shalat li syukril masjid   b. shalat li dukhulil masjid 
c. shalat tahiyyatul masjid   d. shalat li salamil masjid 

 
12. Jumlah rekaat untuk shalat tahiyyatul masjid adalah … 

a. 2 rekaat     c. 4 rekaat 
c. 3 rekaat     d. 1 rekaat 

 
13. Hukum melakukan shalat tahiyyatul masjid berdasarkan hadits-hadits Nabi 
Saw.    adalah … 
a. sunnah ab’ad    b. sunnah haiat 
c. sunnah muakkad   d. sunnah ghairu ab’ad 

 
14. Yang termasuk ke dalam shalat lail (shalat malam) di bawah ini adalah … 

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

 
15. Di antara pendapat yang salah tentang shalat tarawih di bawah ini adalah … 

e. shalat tarawih dapat dikerjakan dengan 2 rekaat salam 2 rekaat salam 
f. shalat tarawih dapat dikerjakan dengan 4 rekaat salam 4 rekaat salam 
g. shalat tarawih tidak boleh dikerjakan dengan sendirian dan harus berjama’ah 
h. shalat tarawih bisa dikerjakan sampai 20 rekaat atau 36 rekaat. 

 
16. Waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan shalat tarawih adalah … 

e. pada pertengahan malam yang terakhir pada bulan Ramadlan 
f. setelah shalat ‘Isya’ hingga terbit fajar pada bulan Ramadlan 
g. setelah shalat ‘Isya’ hingga sebelum sahur pada bulan Ramadlan 
h. pada awal malam bulan Ramadlan setelah shalat ‘Isya’ 

 
17. Jika seseorang belum melakukan shalat malam pada bulan Ramadlan padahal 

fajar sudah hampir tiba, maka yang sebaiknya dilakukan adalah … 
e. segera melakukan shalat tarawih secukupnya meskipun waktunya sudah 
habis 

f. segera melakukan shalat witir satu rekaat saja 
g. segera makan sahur dan tidak perlu melakukan shalat malam 
h. tidak perlu melakukan rangkaian ibadah malam dan segera mempersiapkan 
diri untuk shalat shubuh. 

 
18. Shalat sunnat yang selalu dikerjakan dalam jumlah yang ganjil disebut … 
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a. shalat ganjil    b. shalat tarawih 
c. shalat mutlak    d. shalat witir 

 
19. Ketentuan jumlah rekaat shalat witir yang benar berikut ini, kecuali … 

e. shalat witir harus dikerjakan dengan jumlah ganjil 
f. shalat witir boleh dikerjakan satu rekaat salam, tiga rekaat salam, lima 
rekaat salam 

g. shalat witir harus dikerjakan dua rekaat salam dua rekaat salam dan 
terakhir satu rekaat salam 

h. pada rekaat terakhir dari shalat witir boleh ditambah bacaat qunut setelah 
ruku’ 

 
20. Waktu yang terbaik untuk melakukan shalat witir adalah … 

e. sesudah shalat ‘Isya’ sebelum tidur meskipun dimungkinkan bangun malam 
f. di akhir malam sesudah tidur jika yakin akan bangun malam 
g. sesudah shalat ‘Isya’ langsung dengan berjama’ah 
h. sesudah shalat tarawih dengan berjama’ah. 

 
E. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 
 
10. Shalat tahiyyatul masjid adalah shalat sunnat yang dianjurkan untuk … masjid. 
11. Shalat tahiyyatul masjid sebaiknya dilakukan … duduk di masjid. 
12. Hukum melakukan shalat witir adalah … 
13. Bacaat al-Quran yang dianjurkan setelah bacaan surat al-Fatihah pada rekaat 

pertama shalat witir adalah … 
14. Sedang bacaan yang dianjurkan pada rekaat ketiga shalat witir adalah … 
15. Orang yang terbiasa melakukan shalat witir, jika dia ketinggalan untuk 

melakukannya maka dia dibolehkan … 
16. Jumlah rekaat tarawih bisa …, atau …, maupun … 
17. Pelaksanaan shalat tarawih dengan berjama’ah mulai dilakukan pada waktu 

pemerintahan Khalifah … 
18. Dari segi bahasa kata witir berarti … 
10.  Amalan shalat tarawih dengan 36 rekaat sekarang ini dilakukan di kota … 
 
F. Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan singakat dan tepat! 
 
6. Bagaimana cara melakukan shalat witir jika rekaatnya ada tiga? 
7. Tunjukkan satu dalil naqli yang menunjukkan pentingnya shalat tahiyyatul 

masjid! 
8. Mengapa Nabi menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan shalat 

tahiyyatul masjid? 
9. Jelaskan makna shalat tarawih dari segi bahasa maupun dari segi istilah! 
10. Tuliskan doa khusus yang dianjurkan dibaca setelah selesai shalat witir! 
 
D. Proyek! 
 
3. Untuk tugas individu, buatlah laporan singkat mengenai pelaksanaan shalat 
tarawih dan witir di tempatmu (mushalla/masjid) masing-masing dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada kedua shalat tersebut! 
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4. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-teman kalian tentang hikmah 
yang dapat dipetik dari perintah melakukan shalat sunnat tahiyyatul masjid, 
tarawih, dan witir, terutama terkait dengan kehidupan kita umat Islam, dan  
jangan lupa, buatlah laporannya dan serahkan kepada guru agama kalian! 

 
 
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! 

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 
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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 

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). 
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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 
 
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, 
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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 
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. 
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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: 

  ِ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 
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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 
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 
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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 
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 
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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). 
 

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. 
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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 
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 
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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! 
 
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 

 

 


