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KATA PENGANTAR 

Buku Materi FIQIH ini disusun guna memenuhi kebutuhan bahan 

pembelajaran bidang FIQIH di lingkungan sekolah/madrasah yang selama ini 

memakai bahan pelajaran susunan Al Ustadz Abdullah  

Selanjutnya, kami selaku penyusun, mencoba mengetik ulang materi 

tersebut, lalu kami tambah beberapa materi yang dianggap perlu, terutama bila 

dihubungkan dengan Silabus Fiqih yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 

Kami selaku penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak 

kelemahan, oleh karena itu saran guna perbaikan sangat kami harapkan. 

Penyusun 
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STANDAR KOMPETENSI & KOMPETENSI DASAR 

Semester 1 

Standar Kompetensi : Mengenal lima rukun Islam 
Kompetensi Dasar : 1. Menyebutkan lima rukun Islam 

     2. Menghafalkan syahadatain dan artinya 

Standar Kompetensi : Mengenal tata cara bersuci  
Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan pengertian bersuci  

     2. Menjelaskan tata cara bersuci 

     3. Menirukan tata cara menyucikan najis. 

     4. Membiasakan hidup suci dan bersih dalam  
            kehidupan sehari-hari 

Semester 2 

Standar Kompetensi : Mengenal tata cara wudu 
Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan tata cara wudu 

     2. Mempraktikkan tata cara wudu 

     3. Menghafal doa wudu 

Standar Kompetensi : Mengenal tata cara salat fardlu 
Kompetensi Dasar : 1. Menyebutkan macam-macam salat Fardlu 

     2. Mempraktikan gerakan salat fardu 

     3. Menghafal bacaan salat fardu 
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MATERI 1 
RUKUN ISLAM

Setiap orang Islam, harus tahu Rukun Islam. 

Rukun Islam ada 5, yaitu : 

1. Syahadat 

2. Sholat 

3. Zakat 

4. Shaum 

5. Haji 

Rukun Islam berasal dari kata Rukun dan Islam. 

Rukun artinya dasar atau pondasi. 

Islam adalah nama agama yang diridloi oleh Alloh SWT. 

Rukun Islam artinya dasar agama Islam. 

Seseorang disebut orang Islam kalau melaksanakan seluruh Rukun Islam. 
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Rukun Islam ada 5, yaitu : 

1. mengucapkan syahadat 

2. melaksanakan sholat 

3. membayar zakat 

4. shaum pada bulan romadlon 

5. melaksanakan ibadah haji 

Setiap orang Islam harus melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 
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MATERI 2 
S Y A H A D A T

Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. 

Bacaan dua kalimat syahadat adalah : 

!  

!  

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain ALLOH, 

dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rosul utusan ALLOH 

Setiap orang yang melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik, setiap hari 

pasti membaca syahadat, karena syahadat selalu dibaca tiap kali orang Islam 

melaksanakan sholat, yaitu ketika membaca tasyahud.  

Selain tasyahud, orang Islam membaca syahadat juga ketika selesai wudlu atau 

sedang mengumandangkan adzan. 
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MATERI 3 
S H O L A T

Rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat.  

Sholat artinya berdo’a. Sholat adalah sebuah bentuk ibadah kepada Alloh SWT 

yang dimulai dengan Takbirotul Ihrom dan diakhiri dengan Salam. 

Syarat sholat yaitu : 

- sudah bersuci (berwudlu) 

- menghadap qiblat 

Gerakan sholat selengkapnya adalah : 

1.Takbirotul ihrom 

2.Membaca Iftitah 

3.Membaca al Fatihah 

4.Membaca salah satu ayat/surat dalam al Quran 

5.Ruku 

6.I’tidal 

7.Sujud 

8.Duduk antara dua sujud 

9.Tasyahud / tahiyat 

10.Salam 
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Sholat dikenal juga dengan sembahyang, tetapi kita sebaiknya menyebut ibadah 

tersebut dengan sholat saja, sesuai penamaannya dalam Al Quran. 

Sholat ada 2 macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnat. 

Sholat wajib disebut juga sholat fardlu. 

Sholat fardlu harus dilaksanakan oleh semua orang Islam, baik tua maupun 

muda, laki-laki dan perempuan, ketika sehat maupun sedang sakit. 

Dalam satu hari, orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu.  

Sedangkan sholat sunnat dilaksanakan mengiringi sholat wajib yang dilaksanakan 

sebagai agar menambah pahala serta menghapus dosa-dosa kecil. 

Sholat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. 

Sholat yang wajib dilaksanakan ada 5 waktu, yaitu sholat : 

- Subuh 

- Dluhur 

- Ashar 

- Maghrib 

- Isya  
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1. Sholat Subuh dilaksanakan di waktu fajar (kira-kira pukul setengah lima 

pagi) dengan jumlah rokaat sebanyak 2 roka’at 

2. Sholat Dluhur dilaksanakan di tengah hari (dimulai saat matahari tepat di 

atas kepala kita) dengan jumlah rokaat sebanyak 4 roka’at 

3. Sholat Ashar dilaksanakan saat matahari mulai turun ke arah barat (kira-kira 

pukul 3 sore) dengan jumlah rokaat sebanyak 4 roka’at 

4. Sholat Maghrib dilaksanakan saat matahari mulai terbenam (kira-kira pukul 

6 sore) dengan jumlah rokaat sebanyak 3 roka’at 

5. Sholat Isya dilaksanakan saat mulai malam (kira-kira pukul 7 malam) 

dengan jumlah rokaat sebanyak 4 roka’at 
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MATERI 4 
BACAAN SHOLAT

Dalam sebuah hadits, Rosululloh SAW bersabda : 

Apabila kamu hendak sholat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap 

qiblat & mulailah bertakbir. 

Takbir dalam sholat dinamakan Takbirotul Ihrom. 

Takbirotul Ihrom adalah gerakan mengangkat tangan di atas bahu dan sejajar 

dengan telinga yang menandai dimulainya sholat. 

Caranya ialah kedua tangan diangkat dia atas bahu, ujung jari sejajar dengan 

telinga sambil mengucapkan : 

َهللاَُّ أَْكَبُر 
(Allohu Akbar) 

Alloh Maha Besar 

!  
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Setelah mengucapkan takbirotul ihrom, tidak boleh lagi ngobrol, makan, minum 

atau berbicara. yang boleh dilakukan hanya membaca bacaan-bacaan sholat 

saja. 

LATIHAN 

َهللاَُّ أَْكَبُر - َهللاَُّ أَْكَبُر - َهللاَُّ أَْكَبُر  

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Alloh  Maha  Besar 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

!  
!  13



Setelah melakukan Takbirotul Ihrom, maka dilanjutkan dengan membaca do’a 

iftitah. 

Iftitah artinya pembukaan. Do’a iftitah adalah do’a memulai sholat, dan hanya 

dibaca di roka’at pertama saja. 

Bacaan do’a iftitah adalah : 

أَللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِْنيْ َوبنَْيَ َخطَايَاَي 
َكَما بَاَعْدَت بنَْيَ امْلَْشِرِق َوامْلَْغرِِب 

 أَلَلُهمَّ نَقِِّنيْ ِمْن َخطَايَاَي َكَما 
يُنَقَّ الثَّْوُب اأْلَبْيَُض ِمَن الدَّنَِس 

 اَللَُّهمَّ اْغِسْلِنيْ ِمْن َخطَايَاَي 
ِبامْلَاِء َوالثَّْلجِ َواْلبَرَِد 
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Setelah takbirotul Ihrom dan membaca do’a Iftitah, maka bacaan selanjutnya 

adalah membaca al Fatihah yang diawali dengan membaca bacaan taawudz, 

yaitu :  

ِجْیِم  ْیَطاِن الرَّ أَُعْوُذ ِبا6ِ ِمَن الشَّ

Setelah membaca ta’awudz, maka dilanjutkan dengan membaca al Fatihah. 

Adapun bacaan al Fatihah adalah sebagai berikut : 

!  
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MATERI 5 
Z  A  K  A  T

Rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. 

!  

Perintah mengeluarkan zakat hanya ditujukan kepada orang yang mampu dan 

memiliki harta. 

Orang yang mampu mengeluarkan zakat disebut Muzakki. 

Orang yang tidak mampu dan orang miskin tidak wajib mengeluarkan zakat. 

Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dititipkan oleh Alloh kepada 

kita untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 

Zakat bertujuan untuk mensucikan harta kita, karena ditakutkan harta kita 

bercampur dengan harta yang sebenarnya bukan milik kita.  

Zakat juga bertujuan menggembirakan para faqir miskin. 
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Faqir miskin adalah orang yang setiap hari kekurangan, sehingga terkadang tidak 

memiliki uang untuk membeli makanan. 

Zakat ada dua macam, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. 

Zakat maal adalah zakat harta.  

Contoh zakat maal adalah zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat perhiasan 

mas, dan sebagainya. 

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada setiap bulan Romadlon.  

Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh muzakki berupa makanan pokok.  

Bagi kita orang Indonesia, karena makanan pokok kita adalah beras, maka zakat 

fitrah yang sebaiknya dikeluarkan adalah beras sebanyak dua setengah kilogram 

tiap orang. 

Zakat dititipkan di lembaga zakat untuk dikumpulkan dan disalurkan kepada orang 

yang berhak menerimanya sesuai ketentuan agama. 
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MATERI 6 
S  H  A  U  M

Rukun Islam yang keempat adalah Shaum pada bulan romadlon. 

Orang-orang sering menyebut shaum dengan dengan sebutan puasa.  

Kita sebagai orang Islam yang baik sebaiknya menyebut ibadah ini dengan 

sebutan Shaum saja, karena sebutan puasa itu dipakai oleh agama lain seperti 

agama Budha dan Hindu. 

Shaum adalah menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dari mulai waktu 

Subuh sampai tiba waktu Maghrib pada setiap bulan Romadlon. 

Shaum di bulan romadlon dilaksanakan selama sebulan penuh yang diakhiri 

dengan Hari Raya ‘Idul Fitri atau disebut juga lebaran. 

Selain shaum, pada setiap bulan Romadlon juga, ummat Islam ramai-ramai 

melaksanakan sholat Tarawih di Masjid sebanyak 11 roka’at yang dilaksanakan 

setelah sholat Isya dan biasanya diselingi dengan khutbah dari penceramah. 
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MATERI 7 
H   A   J   I

Rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke kota Mekkah. 

!  

Ibadah haji yang wajib cukup satu kali saja dalam seumur hidup. 

Melaksanakan ibadah haji wajib bagi yang mampu melaksanakannya. 

Yang dimaksud dengan mampu adalah : 

1. mampu dalam perjalanan (tidak sakit-sakitan) 

2. mampu dalam biaya (baik biaya transportasi, maupun biaya hidup selama di 

Mekkah) 

3. mampu & sehat secara akal (tidak gila) 
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MATERI 8 
BACAAN SHOLAT

Dalam materi sebelumnya, telah dipelajari gerakan dan bacaan sholat sebagai 

berikut : 1. Takbirotul Ihrom 

2. Membaca Iftitah 

3. Mambaca Fatihah 

Setelah selesai membaca al Fatihah yang ditutup dengan mengucapkan kalimat 

AAMIIN, maka dilanjutkan dengan membaca salah satu surat yang dihafal dari Al 

Quran 

Gerakan dan bacaan sholat berikutnya adalah Ruku’. 

!  

Ruku’ adalah gerakan membungkukkan badan ke depan sambil membaca do’a 

ruku, yaitu : 

!  
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ُسبَْحانََك اَللَُّهمَّ َربَّنَا َوِبَحْمِدَك  اَللَُّهمَّ 

اِْغِفْر لِي 

Gerakan yang benar saat Ruku’ adalah : 

1. Badan dibungkukkan ke depan 

2. Pandangan mata mengarah ke tempat sujud 

3. Telapak tangan direnggangkan dan bertumpu ke lutut 

4. Lakukan Ruku’ dengan tenang (Tumaninah) 

Setelah selesai melaksanakan ruku maka dilanjutkan dengan melakukan i’tidal. 

!  

I’tidal adalah berdiri tegak setelah melakukan ruku sambil mengucapkan do’a 

i’tidal, yaitu : 
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َسِمَع َهللاَُّ لَِمْن َحِمَدهُ  
َنا َوَلَك اَْلَحْمُد  َربَّ

Gerakan yang benar saat I’tidal adalah : 

1. Berdiri dengan tegak 

2. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud 

3. Lakukan I’tidal dengan tenang (Tumaninah) 

Setelah melakukan i’tidal dengan tumaninah, maka dilanjutkan dengan sujud. 

!  

Bacaan dalam Sujud sama dengan yang dibaca saat Ruku’, yaitu : 

ُسبَْحانََك اَللَُّهمَّ َربَّنَا َوِبَحْمِدَك  اَللَُّهمَّ 

اِْغِفْر لِي 
Gerakan sujud yang benar adalah :  

1. Ketika hendak Sujud dari posisi berdiri, lutut harus terlebih dahulu 

menyentuh tanah, lalu telapak tangan. Jangan terbalik. 

2. Dahi dan hidung menyentuh tempat sujud.  
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3. Tangan berada disamping telinga sama seperti kita sedang melakukan 

Takbirotul Ihrom. 

4. Ujung siku diangkat sedikit. 

5. Jari-jari tangan dirapatkan. 

6. Ujung kaki ditekuk. 

7. Lakukan Sujud dengan tenang (Tumaninah). 
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MATERI 9 
BERSUCI / THOHAROH

Orang Islam adalah orang yang suka dengan kebersihan. 

Dimanapun dan kapanpun berada, orang Islam sangat mengutamakan 

kebersihan. 

Kebersihan dalam segala hal sangat dianjurkan, termasuk ketika akan 

melaksanakan ibadah. 

Menjaga kebersihan diri ketika akan melaksanakan ibadah disebut dengan 

bersuci. 

Bersuci adalah bersihnya badan dari segala kotoran. 

Kotoran bisa berupa air kencing, berak, ataupun hal-hal yang kotor lainnya. 

Bersuci dilakukan ketika kita akan melaksanakan sholat.  

Bersuci juga harus dilakukan apabila kita kentut atau ingin buang air besar pada 

saat melaksanakan sholat, karena sholat kita tidak sah apabila belum bersuci. 
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Bersuci dalam agama Islam disebut Thoharoh. 

Thoharoh ada dua cara, yaitu wudlu dan tayamum. 

Wudlu adalah bersuci dengan menggunakan air. 

!  
Urutan wudlu adalah sebagai berikut : 

1. Membasuh kedua telapak tangannya tiga kali  

2. Berkumur  

3. Menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar  

4. Membasuh wajah tiga kali 

5. Membasuh tangan kanannya hingga siku-siku tiga kali dan juga tangan 

kirinya.  

6. Mengusap kepalanya satu kali dengan kedua tangannya dari muka ke 

belakang dan dari belakang ke muka 

7. Membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki tiga kali dan kaki kirinya. 

Sedangkan tayamum adalah bersuci dengan menggunakan tanah/debu. Caranya 

adalah menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya dan meniupnya lalu 

mengusap wajah dan kedua telapak tangannya 
!  

!  25



!  

!  
!  26



SOAL LATIHAN SEMESTER 1 
1. Jumlah rukun Islam ada.......... 

a. 3   b. 4  c. 5  d. 6 

2. Melaksanakan sholat merupakan rukun islam yang.... 
a. ke 1  b. ke 2 c. ke 3 d. ke 4 

3. Zakat diberikan kepada.... 
a. orang kaya    b. orang miskin  
c. orang utan    d. orang kafir 

4. Sholat fardlu yang kita kerjakan sehari semalam ada... 
a. empat waktu    b. lima waktu 
c. enam waktu    d. tujuh waktu 

5. Sholat yang dikerjakan sebanyak 3 roka’at adalah... 
a. Maghrib  b. Isya c. Ashar d. Subuh 

6. Tidak makan dan minum dari Subuh sampai Maghrib dinamakan.... 
a. Syahadat  b. Shaum  
c. Zakat   d. Sholat 

7. Melaksanakan ibadah haji tempatnya di kota... 
a. Madinah   b. Jakarta  
c. Mekkah   d. London  

8. Shaum Romadlon dilaksanakan selama... 
a. sebulan   b. sehari 
c. seminggu  d. Setahun 

9. Sholat fardlu yang dilakukan pada waktu matahari mulai terbenam adalah 
sholat.... 
a. Maghrib  b. Isya c. Ashar d. Subuh 

10.Membuang sampah sebaiknya di.... 
a. selokan   b. halaman 
c. tong sampah  d. WC 

11.Rukun Islam yang keempat adalah.......... 
a. Sholat  b. Zakat c. Shaum d. Haji 

12.Sholat lima waktu merupakan... 
a. perintah orang tua  b. perintah ibu guru 
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c. perintah alloh   d. perintah kakek 

13.Shaum yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam dinamakan... 
a. Shaum Arafah   b. Shaum senin-kamis 
c. Shaum Syawwal  d. Shaum Romadlon 

14.Zakat yang dikeluarkan ketika akhir bulan Romadlon dinamakan.... 
a. zakat maal   b. zakat fitrah 
c. zakat harta   d. zakat tijaroh 

15.Alloh SWT menyukai orang yang... 
a. jorok b. bau c. kotor d. Bersih 

16.Sebelum sholat kita harus... 
a. berwudlu   b. berlari-lari dulu 
c. bertengkar   d. Tidur 

17.Orang Islam yang baik harus... 
a. senang bermain  b. senang bermusuhan 
c. rajin sholat & belajar  d. rajin menangis 

18.Alam dan seisinya disediakan oleh Alloh SWT untuk kebutuhan manusia, 
oleh karena itu kita harus..... 
a. merusaknya  b. bersyukur 
c. malas-malasan d. membakar semuanya 

19.Apabila masuk ke kamar mandi, maka dahulukanlah... 
a. kaki kanan   b. kaki kiri 
c. teriak-teriak   d. lari-lari 

20.Orang Islam harus hidup... 
a. bersih b. boros c. jorok d. kotor 
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MATERI 10 
BACAAN SHOLAT

Pada materi sebelumnya, telah dipelajari berbagai gerakan sholat mulai dari 

takbirotul ihrom, iftihah, fatihah, membaca salah satu ayat atau surat dari al Quran 

yang dilanjutkan dengan ruku, i’tidal dan sujud. 

Setelah selesai melaksanakan sujud, maka dilanjutkan dengan gerakan duduk 

antara 2 sujud. 

!  
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pada saat duduk kita membaca do’a : 

اَللَُّهمَّ اِْغِفْر لِي  َوارَْحْمِني  َواْهِدِني  
َوَعاِفِني  َواْرزُْقِني 

Cara duduk yang benar adalah : 

1. Duduk dengan tegak 

2. Pandangan mata diarahkan ke tempat sujud 

3. Telapak tangan dirapatkan 

4. Telapak tangan kanan disimpan di paha kanan, dan telapak kiri disimpan di 

paha kiri 

5. Kaki kiri sedikit diduduki, dan ujung jari kaki kanan dilipat 

6. Lakukan dengan tenang (Tumaninah) 

Setelah membaca bacaan yang dianjurkan tersebut lalu dilanjutkan dengan 

gerakan sujud yang kedua dengan gerakan dan bacaan sama seperti sujud 

sebelumnya. 

Setelah sujud kemudian berdiri tegak kembali bila belum selesai jumlah 

roka’atnya atau langsung tasyahud bila telah selesai. 
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MATERI 11 
W  U  D  L  U

Salah satu cara bersuci adalah wudlu. 

Wudlu adalah cara bersuci dengan ketentuan sebagaimana diajarkan Rosululloh 

SAW serta harus menggunakan air bersih. 

Cara berwudlu atau disebut juga rukun wudlu ada 7, yaitu : 

1. Mencuci kedua telapak tangan, masing-masing 3 kali 

2. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali 

3. Menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya lagi sebanyak 3 kali 

4. Membasuh wajah sebanyak 3 kali 

5. Membasuh tangan sampai ke siku, baik tangan kanan maupun kiri, masing-

masing 3 kali 

6. Membasuh seluruh kepala sampai bagian belakang sebanyak 1 kali yang 

diakhiri dengan membersihkan telinga sebanyak 1 kali 

7. Membasuh telapak kaki sampai mata kaki, baik yang kanan maupun yang 

kiri masing-masing sebanyak 3 kali 

Sebelum berwudlu disunnahkan membaca bismillahirrohmanir ohiim, dan setelah 

selesai berwudlu membaca do’a setelah wudlu yaitu kalimat Syahadat. 
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MATERI 12 
BACAAN SHOLAT

Setelah seluruh rangkaian sholat mulai dari Takbirotul Ihrom sampai sujud kita 

laksanakan, maka ketika selesai melaksanakan roka’at yang kedua atau pada 

akhir sholat,  dilakukanlah tasyahud atau disebut juga tahiyat. 

Bacaan tasyahud adalah : 

َباُت    یِّ َلَواُت  َوالطَّ ِحیَّاُت 6َِِّ  َوالصَّ اَلتَّ
ِبيُّ َوَرْحَمَة َهللاَِّ َوَبَرَكاُتُھ    َھا اَلنَّ الَُم َعَلْیَك أَیُّ اَلسَّ

الِِحیَن    الَُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَباِد َهللاَِّ اَلصَّ اَلسَّ
أَْشَھُد أَْن الَ إَِلَھ إِالَّ َهللاَُّ   

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُھ  َوأَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ
Setelah tasyahud, bacaan dilanjutkan dengan bacaan sholawat, yaitu : 

ٍد    ٍد  َوَعَلى آِل ُمَحمَّ اَللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َكَما َصلَّْیَت َعَلى آِل إِْبَراِھیَم   

ٍد    ٍد  َوَعَلى آِل ُمَحمَّ َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
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َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل إِْبَراِھیَم  
ِفي اَْلَعاَلِمیَن إِنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد 

Tasyahud ada 2 macam, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. 

Tasyahud awal dilaksanakan apabila kita melaksanakan sholat Dluhur, Ashar, 

Maghrib, dan Isya.  

Posisi duduk pada tasyahud awal sama seperti ketika pada posisi duduk antara 2 

sujud, namun jari telunjuknya digerakkan. 

!  

Tasyahud akhir dilaksanakan apabila kita selesai melaksanakan seluruh sholat.  
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Posisi duduk tasyahud akhir berbeda dengan posisi duduk tasyahud awal. 

!  

Posisi kaki duduk tasyahud akhir adalah sebagai berikut : 

!  
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MATERI 13 
SHOLAT FARDLU

Sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam ada 5 

waktu, yaitu sholat Subuh, sholat Dluhur, sholat Ashar, sholat Maghrib, dan sholat 

Isya. 

Sholat Wajid disebut juga sholat Fardlu. 

Yang disebut sholat Fardlu adalah :  

1. Sholat Subuh dilaksanakan sebanyak 2 roka’at yang dilakukan sekitar pukul 

04.30 pagi sampai terbitnya matahari sekitar pukul 05.30 pagi. 

2. Sholat Dluhur dilaksanakan sebanyak 4 roka’at yang dilakukan saat 

matahari berada di tengah-tengah mulai pukul 12 sampai pukul 3 sore. 

3. Sholat Ashar dilaksanakan sebanyak 4 roka’at yang dilakukan sekitar pukul 

3 sore sampai terbenamnya matahari yaitu sekitar pukul 6 sore. 

4. Sholat Maghrib dilaksanakan sebanyak 3 roka’at yang dilakukan setelah 

terbenamnya matahari sekitar pukul 6 sore sampai datangnya waktu sholat 

isya sekitar pukul 7 malam. 

5. Sholat Isya yang dilaksanakan sebanyak 4 roka’at dilakukan sekitar pukul 7 

malam sampai datangnya waktu subuh. 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MATERI 14 
BACAAN SHOLAT

Dalam materi yang dipelajari sebelumnya, telah diketahui bahwa sholat dimulai 

dari Takbirotul Ihrom dan diakhiri dengan Salam. 

Salam adalah penutup sholat. 

Salam dilakukan di akhir sholat, tepatnya setelah kita membaca Tasayahud & 

Sholawat. 

Bacaan salam adalah  : 

الَم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة َهللاَِّ َوَبَرَكاُتُھ  اَلسَّ
Membaca salam dilakukan sambil menengokkan kepala ke kanan, lalu 

menengokkan kepala ke sebelah kiri. 

!  

Maka selesailah rangkaian sholat yang kita laksanakan. 
!  
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MATERI 15 
DO’A SETELAH SHOLAT

Setelah selesai melaksanakan Sholat, maka kita dianjurkan untuk membaca do’a 

setelah sholat yang dinamakan wirid. 

Wirid yang dibaca adalah : 

اشتغفر هللا العظیم 
  

do’a tersebut diucapkan sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca do’a 

berikut : 

الَُم   الَُم َوِمْنَك اَلسَّ اَللَُّھمَّ أَْنَت اَلسَّ
 َتَباَرْكَت َیا َذا اَْلَجالَِل َواْإلِْكَراِم 

setelah selesai lalu membaca kalimah toyyibah sebagai berikut, masing-masing 

33 kali, yaitu : 

سبحان هللا  

الحمد 6  

هللا اكبر  
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lalu dilanjutkan dengan membaca do’a : 

الَ إَِلَھ إِالَّ َهللاَُّ َوْحَدهُ الَ َشِریَك َلُھ   
َلُھ اَْلُمْلُك  َوَلُھ اَْلَحْمُد  َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر  
  اَللَُّھمَّ الَ َماِنَع لَِما أَْعَطْیَت  َوالَ ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت  

َوالَ َیْنَفُع َذا اَْلَجدِّ ِمْنَك اَْلَجدُّ  

!  
!  38



MATERI 16 
A D Z A N

Sholat Fardlu terdiri dari 5 waktu. Setiap tiba waktu sholat, maka harus 

dikumandangkan adzan. 

Adzan dikumandangkan sebagai tanda telah tibanya waktu sholat fardlu. 

Saat adzan berkumandang, sebaiknya kita langsung bergegas untuk memenuhi 

panggilan tersebut, karena sebaik-baiknya sholat adalah pada awal waktu. 

Bacaan yang dikumandangkan pada waktu adzan adalah sebagai berikut : 

اهللَُّ أَْكبَُر اهللَُّ أَْكبَُر، اهللَُّ أَْكبَُر اهللَُّ أَْكبَُر 
أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ، أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ 

ًدا رَُسوُل  ًدا رَُسوُل اهللَِّ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
اهللَِّ 

اَلِة  اَلِة، َحيَّ َعَلى الصَّ َحيَّ َعَلى الصَّ
َحيَّ َعَلى اْلفَاَلحِ، َحيَّ َعَلى اْلفَاَلحِ 

اهللَُّ أَْكبَُر اهللَُّ أَْكبَُر 
اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ 
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Pada saat adzan sedang berkumandang, maka bagi kita yang mendengarkannya, 

harus menjawab bacaan adzan tersebut. 

Cara menjawab adzan adalah dengan mengucapkan kembali seluruh bacaan 

yang dikumandangkan mu’adzin, kecuali pada kalimat hayya ’alas sholah dan 

hayya ’alal falaah, maka kita mengucapkan : 

ال حول وال قّوة االّ ب هللاّ 
Setelah adzan, maka kita dianjurkan untuk membaca do’a setelah adzan, yaitu : 

ِة    امَّ ْعَوِة اَلتَّ اَللَُّھمَّ َربَّ َھِذِه اَلدَّ
الَِة اَْلَقاِئَمِة   َوالصَّ

ًدا اَْلَوِسیَلَة َواْلَفِضیَلَة     آِت ُمَحمَّ
َواْبَعْثُھ َمَقاًما َمْحُموًدا اَلَِّذي َوَعْدَتُھ  
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MATERI 17 
I Q O M A T

Setelah selesai adzan dan membaca do’a setelah adzan, maka sebelum 

dimulainya pelaksanaan sholat fardlu, dibacakan dahulu IQOMAT sebagai 

penanda sholat fardlu akan segera dilaksanakan. 

Adapun bacaan iqomat adalah : 

اهللَُّ أَْكبَُر  
أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ 

ًدا رَُسوُل اهللَِّ  أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
اَلِة  َحيَّ َعَلى الصَّ
َحيَّ َعَلى اْلفَاَلحِ 

اَلةُ  اَلةُ، َقْد َقاَمِت اَلصَّ َقْد َقاَمِت اَلصَّ
اهللَُّ أَْكبَُر اهللَُّ أَْكبَُر 

اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ 
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Soal Latihan Semester 2 
1. Yang termasuk rukun wudlu adalah.......... 

a. membasuh muka  b. menghadap qiblat 
c. memakai mukena  d. berlari-lari 

2. Do’a Iftitah dibaca setelah.... 
a. takbirotul ihrom  b. sujud  
c. ruku    d. Tasyahud 

3. Berdiri tegak setelah ruku dinamakan.... 
a. iqomat    b. i’tidal   
c. sujud    d. Tasyahud 

4. Yang membatalkan wudlu diantaranya... 
a. makan b. minum c. tidur d. Kentut 

5. Gerakan sholat setelah i’tidal disebut... 
a. fatihah b. ruku c. sujud d. tasyahud  

6. Allohu akbar adalah bacaan... 
a. takbirotul ihrom  b. ruku  
c. sujud    d. Tasyahud 

7. Memberikan salam pertama dalam sholat dengan menengokkan muka ke 
arah... 
a. kanan b. kiri  c. depan d. Belakang 

8. Pada saat i’tidal kita membaca... 
a. allohu akbar   
b. subhana robbial ‘adiim 
c. sami’allohu liman hamidah   
d. subhana robbial a’la 

9. Membasuh kepala sampai belakang termasuk rukun.... 
a. sholat b. tayamum c. wudlu d. Zakat 

10.Wudlu harus menggunakan air... 
a. air comberan   b. air lumpur 
c. air bersih   d. air kotor 

11.Membasuh dua telapak kaki sampai.... 
a. lutut b. mata kaki c. paha d. Jari 
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12.Membasuh dua tangan saat wudlu sampai... 
a. siku  b. pergelangan tangan 
c. ketiak  d. jari tangan 

13.Kita sebaiknya.........setelah wudlu 
a. berdo’a  b. bermain 
c. menangis d. Tertawa 

14.Anggota badan yang dibasuh pertama kali saat wudlu adalah... 
a. telapak tangan   b. muka 
c. telapak kaki   d. Rambut 

15.Bersuci dengan air yang bersih sebelum sholat disebut... 
a. tayamum b. wudlu c. ruku d. Sujud 

16.Apabila tidak ada air, maka wudlu boleh diganti dengan... 
a. tayamum b. sujud c. ruku d. Takbir 

17.Sebelum wudlu kita berdoa dengan membaca... 
a. alhamdulillahi robbil ‘alamiin c. allohu akbar 
b. bismillahir rohmanirr rohiim d. Subhanalloh 

18.Pada saat wudlu, sebaiknya kita mendahulukan anggota badan yang 
bagian... 

a. kanan b. kiri  c.atas d. Bawah 

19.Gerakan membungkukkan badan pada saat sholat dinamakan... 
a. takbir  b. ruku c. sujud d. i’tidal 

20.Ketika tasyahud kita harus menggerakkan... 
a. jari telunjuk   b. kaki 
c. kepala    d. tangan 
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