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KATA PENGANTAR 

Buku Materi Fiqih ini disusun guna memenuhi kebutuhan bahan 

pembelajaran bidang Fiqih di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah 

Dasar, serta Pendidikan Diniyah meliputi Diniyah Takmiliyah dan Diniyah 

Formal. 

Fiqih merupakan sistem atau seperangkat aturan syari'at yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf). Aturan tersebut terkait 

hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablum minallah), sesama manusia 

(hablum minannas) dan dengan makhluk lainnya (hablum ma`al ghairi) dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

Fiqih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan 

hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah 

dalam konteks ke-Indonesia-an, sehingga semua prilaku sehari-hari sesuai 

aturan dan bernilai ibadah. 

Kami selaku penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak 

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

Penyusun 
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 2 Semester I

KOMPETENSI INTI 1 
(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 
(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 
(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 
(Keterampilan)

1 . M e n e r i m a d a n 
menjalankan ajaran agama 
yang dianutnya  

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
p e r c a y a d i r i d a l a m 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, dan guru

3. Memahami pengetahuan 
f a k t u a l d e n g a n c a r a 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda- 
benda yang dijumpainya di 
rumah dan di sekolah 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam karya 
y a n g e s t e t i s , d a l a m 
g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
a n a k b e r i m a n d a n 
berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

1.1 Menerima bahwa adzan 
adalah panggilan Allah 
kepada hamba-Nya untuk 
melaksanakan shalat 

2.1 Menjalankan sikap 
t e p a t w a k t u d a l a m 
beraktivitas sehari-hari  

3.1 Menerapkan tata cara 
adzan dan iqamah 

4.1 Mempraktikkan tata 
cara adzan dan iqamah 

1.2 Menerima keagungan 
Allah yang tercermin pada 
lafadz adzan dan iqamah  

2.2 Menjalankan sikap 
tertib dan teratur dalam 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, dan guru

3 . 2 M e m a h a m i a r t i 
pent ingnya adzan dan 
iqamah 

4.2 Mengomunikasikan 
adzan dan iqamah 

1.3 Menerima kebenaran 
bahwa shalat fardlu adalah 
kewajiban setiap muslim  

2.3 Menjalankan perilaku 
d i s i p l i n s e b a g a i 
i m p l e m e n t a s i d a r i 
pengalaman menjalankan 
shalat fardlu 

3.3 Menerapkan gerakan 
dan bacaan shalat fardlu 

4.3 Mempraktikkan gerakan 
dan bacaan shalat fardlu 

1.4 Menjalankan shalat 
f a r d l u s e b a g a i c a r a 
beribadah kepada Allah 
Swt.  

2.4 Menjalankan perilaku 
d i s i p l i n s e b a g a i 
i m p l e m e n t a s i d a r i 
pengetahuan terhadap 
ketentuan shalat fardlu  
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda- 
benda yang dijumpainya di 
rumah dan di sekolah

3.4 Memaharni ketentuan 
s h a l a t f a r d l u y a n g 
mencerminkan perilaku 
a n a k b e r i m a n d a n 
berakhlak mulia 

4.4 Mengomunikasikan 
ketentuan shalat fardlu 

>>> !6



MATERI 1 : ADZAN 

 Adzan ialah isyarat pemberitahuan kepada umat Islam bahwa waktu 
shalat telah tiba. 

ِبيُّ صلى هللا علیھ وسلم  َقالَ َلَنا اَلنَّ
ْن َلُكْم أََحُدُكْم  َالةُ َفْلُیَؤذِّ  َوإَِذا َحَضَرِت اَلصَّ

Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah bersabda pada kami: "Bila waktu shalat 

telah tiba maka hendaklah seseorang di antara kamu menyeru adzan untukmu 

sekalian." Dikeluarkan oleh Imam Tujuh. 

 Secara bahasa adzan berarti pemberitahuan atau seruan. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At Taubah Ayat 3 : 

اِس ِ َوَرُسولِِھ إَِلى النَّ  َوأََذاٌن ِمَن هللاَّ
“dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia” 

  

 Adapun makna adzan secara istilah adalah seruan yang menandai 

masuknya waktu Shalat lima waktu dan dilafazhkan dengan lafazh-lafazh 
tertentu.  

 Adzan sebaiknya dikumandangkan dengan suara yang keras dan 

merdu, agar orang-orang mengetahui bahwa waktu Shalat telah tiba, serta 
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tergugah untuk segera berangkat ke masjid, namun tidak merasa terganggu 

oleh suara adzan tersebut. 

  
 Adzan boleh menggunakan speaker agar jangkauan suara adzan lebih 

luas, sehingga lebih banyak orang yang bisa mendengar adzan tersebut.  

 Orang yang mengumandankan adzan disebut muadzin. Seorang 
muadzin sebaiknya berlatih terlebih dahulu agar suara adzan yang 

dikumandangkan terdengar indah. 

 Adzan dan Iqomah merupakan di antara amalan yang utama di dalam 

Islam. Rasulullah SAW bersabda : 
“Imam sebagai penjamin dan muadzin (orang yang adzan) sebagai yang diberi 

amanah, maka Allah memberi petunjuk kepada para imam dan memberi ampunan 

untuk para muadzin” 

Syarat Adzan : 

1. Telah Masuk Waktu Shalat 

Syarat sah adzan yang pertama adalah telah masuknya waktu Shalat, 
sehingga adzan yang dilakukan sebelum waktu Shalat maka tidak sah.  

2. Dikumandangkan dengan bahasa arab 

3. Tidak boleh ada kesalahan dalam pengucapan lafadz adzan  

Hendaknya adzan terbebas dari kesalahan-kesalahan pengucapan yang 
hal tersebut bisa merubah makna adzan. Lafadz-lafadz adzan harus 

diucapkan dengan jelas dan benar. 

4. Lafadz-lafaznya diucapkan sesuai urutan 

Hendaknya lafadz-lafadz adzan diucapkan sesuai urutan sebagaimana 
dijelaskan dalam hadits-hadits yang sahih.  

5. Lafadz-lafadznya diucapkan bersambung 

Hendaknya antara lafazh adzan yang satu dengan yang lain diucapkan 

secara bersambung tanpa dipisah oleh sebuah perkataan ataupun 
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perbuatan di luar adzan. Akan tetapi diperbolehkan berkata atau berbuat 

sesuatu yang sifatnya ringan seperti bersin. 

6. Adzan diperdengarkan kepada orang sekitar masjid 
Adzan yang dikumandangkan oleh muadzin haruslah terdengar oleh orang 

lain, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengeraskan suara atau 

dengan alat pengeras suara. 

  

 Adzan memiliki keutamaan yang besar sehingga andai saja orang-

orang tahu keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan Adzan, 

pastilah orang-orang akan berebutan. Bahkan kalau perlu mereka melakukan 
undian untuk sekedar bisa mendapatkan kemuliaan itu. Hal itu atas dasar 

hadits nabi SAW : 

ِل ِف األَوَّ اُس َما فيِ اآلَذاِن َوالصَّ  َعْن أَِبي ُھَرْیَرَة أَنَّ َرُسْولَ ِهللا َقالَ َلْو َیْعَلُم النَّ
  ُثمَّ لَم َْیِجُدوا إِالَّ أَْن َیْسَتِھُموا َعَلْیِھ الَْسَتَھُموا

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Seandainya orang-orang 

tahu keutamaan adzan dan berdiri di barisan pertama shalat (shaff), dimana 

mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka 

mengundinya di antara mereka..” (HR. Bukhori) 

Sunnah Adzan : 

1.   Hendaklah muadzin telaş bersuci  

2.   Hendaklah ia berdiri menghadap qiblat 
3.   Memasukkan jari ke dalam telinganya 
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4.   Mengeraskan suaranya ketika adzan 

5.   Dianjurkan Muadzin mengucapkan 2 kali Takbir dalam sekali nafas 

 Adzan hanya dikumandangkan untuk Shalat fardlu saja. Lafadz Adzan 
adalah sebagai berikut : 

ُ أَْكَبُر ُ أَْكَبُر هللاَّ ُ أَْكَبُر، هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ  هللاَّ

ُ ُ، أَْشَھُد أَْن َال إَِلَھ إِالَّ هللاَّ  أَْشَھُد أَْن َال إَِلَھ إِالَّ هللاَّ
ِ ًدا َرُسولُ هللاَّ ِ، أَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ ًدا َرُسولُ هللاَّ  أَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ

َالِة َالِة، َحيَّ َعَلى الصَّ  َحيَّ َعَلى الصَّ
 َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح، َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح

ُ أَْكَبُر ُ أَْكَبُر هللاَّ  هللاَّ

ُ  َال إَِلَھ إِالَّ هللاَّ
"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar” 

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah” 

"Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah” 

"Mari menunaikan salat” 

"Mari meraih kemenangan” 

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar” 

"Tiada Tuhan selain Allah" 

 Orang yang mendengar adzan harus menjawab sebagaimana yang 

diucapkan oleh Muadzin. 

ِ – صلى هللا  َوَعْن أَِبي َسِعیٍد اَْلُخْدِريِّ – رضي هللا عنھ – َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ
َفٌق َعَلْیِھ ُن – ُمتَّ َداَء, َفقُولُوا ِمْثلَ َما َیقُولُ اَْلُمَؤذِّ  علیھ وسلم – – إَِذا َسِمْعُتْم اَلنِّ
Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 

kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan 

muazin.” (Muttafaqun ‘alaih) [HR. Bukhari, no. 611 dan Muslim, no. 383] 
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Bila muadzin mengucapkan takbir, maka jawablah dengan takbir, dan 

seterusnya. Kecuali bila muadzin mengumandangkan : 

َالِة َالِة، َحيَّ َعَلى الصَّ  َحيَّ َعَلى الصَّ
 َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح، َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح

  

Maka dijawab dengan : 

ِ̀  .َالَحْولَ َوَال قَُوَة ِأالَِبا
  

 Setelah adzan selesai dikumandangkan, sebaiknya kita mengucapkan 

do’a setelah adzan. Adapun do’a setelah adzan adalah  : 

َالِة اَْلَقاِئَمِة ِة  َوالصَّ امَّ ْعَوِة اَلتَّ   اَللَُّھمَّ َربَّ َھِذِه اَلدَّ
ًدا اَْلَوِسیَلَة َواْلَفِضیَلَة َواْبَعْثُھ َمَقاًما َمْحُموًدا اَلَِّذي َوَعْدَتُھ    آِت ُمَحمَّ

“Ya Tuhanku yang memelihara ajakan yang sempurna, dan Shalat yang akan 

didirikian. Berikanlah kepada Muhammad derajat yang tinggi dan pangkat yang 

mulia. Semoga tuhan memberikan kepada Muhammad tempat yang terpuji yang 

telah dijanjikan padanya” 

 Ketika terdengar adzan, sebaiknya kita langsung berwudlu dan 

mempersiapkan diri untuk melaksanakan Shalat, karena Shalat pada awal 
waktu itu lebih baik. 
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 Adzan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya, suatu hari 

Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sahabat untuk memusyawarahkan 

bagaimana cara memberitahu masuknya waktu shalat dam mengajak orang 
ramai agar berkumpul ke masjid untuk melakukan shalat berjamaah.  

  

 Di dalam musyawarah itu ada beberapa usulan. Ada yang 

mengusulkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu shalat telah 
masuk. Apabila benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya 

memberitahu kepada umum.  

 Ada juga yang mengusulkan supaya ditiup terompet seperti yang biasa 

dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya 
dibunyikan lonceng seperti yang biasa dilakukan oleh orang Kristen. 

 Ada seorang sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu 

shalat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi dimana 
orang-orang bisa dengan mudah melihat ke tempat itu, atau setidak-tidaknya 

asapnya bisa dilihat orang walaupun ia berada ditempat yang jauh. Yang 

melihat api itu dinyalakan hendaklah datang menghadiri shalat berjamaah.  

 Lantas, ada usul dari Umar bin Khattab jikalau ditunjuk seseorang yang 
bertindak sebagai pemanggil kaum Muslim untuk Shalat pada setiap 

masuknya waktu shalat. Kemudian saran ini bisa diterima oleh semua orang 

dan Nabi Muhammad SAW juga menyetujuinya. Lafadz adzan tersebut 

diperoleh berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid yang dikisahkan sebagai 
berikut :  

"Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk shalat dimusyawarahkan, suatu 

malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang menenteng 

sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya apakah ia ada 

maksud hendak menjual lonceng itu. Jika memang begitu aku memintanya untuk 
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menjual kepadaku saja. Orang tersebut malah bertanya," Untuk apa? Aku 

menjawabnya, "Bahwa dengan membunyikan lonceng itu, kami dapat memanggil 

kaum muslim untuk menunaikan shalat." Orang itu berkata lagi, "Maukah kau 

kuajari cara yang lebih baik?" Dan aku menjawab "Ya!" Lalu dia berkata lagi dan 

kali ini dengan suara yang amat lantang : 

ُ أَْكَبُر ُ أَْكَبُر هللاَّ ُ أَْكَبُر، هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ  هللاَّ

ُ ُ، أَْشَھُد أَْن َال إَِلَھ إِالَّ هللاَّ  أَْشَھُد أَْن َال إَِلَھ إِالَّ هللاَّ
ِ ًدا َرُسولُ هللاَّ ِ، أَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ ًدا َرُسولُ هللاَّ  أَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ

َالِة َالِة، َحيَّ َعَلى الصَّ  َحيَّ َعَلى الصَّ
 َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح، َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح

ُ أَْكَبُر ُ أَْكَبُر هللاَّ  هللاَّ

ُ  َال إَِلَھ إِالَّ هللاَّ
 Ketika esoknya aku bangun, aku menemui Nabi Muhammad.SAW, dan 

menceritakan perihal mimpi itu kepadanya, kemudian Nabi Muhammad. 

SAW, berkata, "Itu mimpi yang nyata !” 

 Berdirilah disamping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan 

kalimat itu. Dia harus mengumandangkan adzan seperti itu karena Bilal 

memiliki suara yang amat lantang." Lalu akupun melakukan hal itu bersama 
Bilal." Rupanya, mimpi serupa dialami pula oleh Umar ia juga 

menceritakannya kepada Nabi Muhammad, SAW. 
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PRAKTEK IBADAH 

1. Untuk siswa laki-laki, seluruhnya wajib menghafal lafadz Adzan dan 
mempraktekannya dengan suara lantang dan nada yang enak 

2. Untuk siswa perempuan wajib hafal namun cukup tahu saja agar bisa 

menjawab lafadz adzan saat sedang berkumandang 

3. Seluruh siswa wajib menghafal do’a setelah adzan, dan mempraktekannya 
dalam kehidupan sehari-hari 

Warnai gambar berikut ini… 
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MATERI 2 : IQOMAH 

 Iqomah secara bahasa adalah berarti menjadikan sesuatu itu tegak, 
sedangkan secara syari’at, iqomah adalah beribadah kepada Allah dengan 

menyebut lafazh-lafazh tertentu saat akan menegakkan Shalat.  

  

 Iqomah ialah pemberitahuan bahwa Shalat akan segera dimulai 
pelaksanaannya. 

  

 Hukum iqomah sama dengan hukum adzan, yaitu fardu kifayah, namun 

khusus ditujukan untuk laki-laki saja. 

 Bacaan Iqomah 

 َهللاُ اَْكَبُر

 اَْشَھُد اَْن الَِاَلَھ ِاالَّ هللاُ
ُسْولُ ِهللا ًدا رَّ  اَْشَھُد اَنَّ ُمَحمَّ
الَِة َحيَّ َعَلي الصَّ  
َحيَّ َعَلي اْلَفالَِح  

2xُالَة  َقْد َقاَمِت الصَّ
 َهللاُ اَْكَبُر

 الَ ِاَلَھ ِاالَّ هللاُ
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Beberapa ketentuan tentang iqomah : 

- Yang mengumandangkan iqomah sebaiknya adalah yang juga 
mengumandangkan adzan 

- Disunnahkan berdo’a antara adzan dan iqomah, karena merupakan 

waktu dikabulkannya do’a sebagaimana hadits : 

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

َعاَء الَ ُیَردُّ َبْیَن األََذاِن َواإلَِقاَمِة َفاْدُعوا  إِنَّ الدُّ
“Sesungguhnya do’a yang tidak tertolak adalah do’a antara adzan dan iqomah, 

maka berdo’alah (kala itu).” (HR. Ahmad) 

- Satu kali iqomah berlaku untuk satu shalat fardlu, maka bagi 

seseorang yang bepergian dan menjama’ shalat, maka untuk tiap-tiap 

shalat masing-masing satu iqomah 

PRAKTEK IBADAH 

1. Sama dengan praktek Adzan, untuk siswa laki-laki, seluruhnya wajib 

menghafal lafadz Iqomah dan mempraktekannya dengan suara lantang 

dan nada yang enak 

2. Untuk siswa perempuan cukup tahu saja 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MATERI 3 : SHALAT FARDLU 

 Shalat merupakan bentuk pengabdian manusia sebagai seorang 
makhluq kepada penciptanya (kholiq) yaitu Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

(SWT). Shalat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti do'a, sedangkan 

menurut istilah agama, shalat berarti serangkaian kegiatan ibadah yang 

dimulai dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan Salam. 
  

 Shalat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Selain 

menjadi salah satu rukun Islam juga menjadi batas pemisah antara 

keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah 

memberikan perhatian ekstra terhadap masalah shalat.  

  

 Nabi Muhammad SAW memberikan contoh pelaksanaannya secara 

detail, dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Ini semua 

menunjukkan pentingnya shalat dalam Islam. Harusnya ini sudah cukup 
sebagai motivasi bagi kita, kaum Muslimin untuk selalu bersemangat dalam 

melaksanakan shalat. Terlebih jika kita memperhatikan berbagai keitimewaan 

shalat, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan dalam 

melaksanakannya. 
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Perintah melaksanakan shalat banyak terdapat dalam Al Quran : 

اِكِعیَن َكاَة َواْرَكُعوْا َمَع الرَّ الََة َوآُتوْا الزَّ  َوأَقِیُموْا الصَّ
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang 

ruku.(Q.S. Al Baqoroh : 43) 

ْمِس إَِلى َغَسِق اللَّْیِل َوقُْرآََن اْلَفْجِر إِنَّ قُْرآََن اْلَفْجِر َكاَن َالَة لُِدلُوِك الشَّ  أَقِِم الصَّ
ْد ِبِھ َنافَِلًة َلَك َعَسى أَْن َیْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما  َمْشُھوًدا (78) َوِمَن اللَّْیِل َفَتَھجَّ

 َمْحُموًدا (79)
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan 

(dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh 

malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu 

sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat 

kamu ke tempat yang terpuji.” (QS. Al Isra’: 78-79). 

 Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad SAW telah memberikan 

peringatan keras kepada orang yang meninggalkan shalat. Shalat yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap Muslim sebanyak 5 (lima) kali, yaitu : 

1. Shalat Shubuh sebanyak 2 raka’at 
2. Shalat Dluhur sebanyak 4 raka’at 

3. Shalat ‘Ashar sebanyak 4 raka’at 

4. Shalat Maghrib sebanyak 3 raka’at 

5. Shalat ‘Isya sebanyak 4 raka’at 
  

 Dengan demikian jumlah shalat yang wajib dilaksanakan dalam sehari-

semalam sedikitnya 17 raka’at. 
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 Ibadah shalat harus dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru 

(tumaninah). Shalat juga tidak boleh dilakukan sambil mengobrol apalagi 

sambil makan, bercanda dan tertawa.  
  

 Setiap orang Islam baik yang sudah tua, masih muda, laki-laki dan 

perempuan, diwajibkan untuk melaksanakan Shalat, kecuali wanita yang 

sedang haidl.  

 Shalat harus tetap dilaksanakan walau sedang sakit. Khusus untuk 

yang sakit, Allah SWT memberi keringanan dengan memperbolehkan orang 

sakit tersebut melaksanakan Shalat dengan cara duduk atau berbaring 

sesuai kemampuannya. 

Keutamaan Shalat : 

• Shalat bisa membersihkan dosa-dosa  

Dari Jâbir ra mengatakan bahwa Rasûlullâh SAW bersabda : 

َلَواِت اْلَخْمِس َكَمَثِل َنَھٍر َجاٍر َغْمٍر َعَلى َباِب أََحِدُكْم َیْغَتِسلُ ِمْنُھ ُكلَّ   َمَثلُ الصَّ
اٍت   َیْوٍم َخْمَس َمرَّ

Shalat (fardhu) yang lima waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir 

melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air 

sungai itu setiap hari lima kali 
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• Shalat bisa menggugurkan dosa  

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra Rasûlullâh SAW bersabda : 

َلَواُت اْلَخْمُس َواْلُجُمَعُة إَِلى اْلُجُمَعِة َوَرَمَضاُن إَِلى َرَمَضاَن ُمَكفَِّراٌت َما   الصَّ
  َبْیَنُھنَّ إَِذا اْجَتَنَب اْلَكَباِئَر

Shalat yang lima waktu, Jumat yang satu ke Jumat lainnya, Ramadhan yang 

satu ke Ramadhan lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya 

selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. 

Syarat untuk melaksanakan shalat : 

• Beragama Islam 

• Sehat akal dan rohaninya 
• Telah bersuci  

• Bersih badan dan bersih tempat shalat 

• Menghadap qiblat 

  

  

 Selain syarat shalat, dikenal juga Rukun Shalat. Rukun Shalat adalah 
hal-hal yang wajib dilakukan ketika shalat dilaksanaka, yaitu : 

• Takbiratul ihram 

• Membaca Iftitah 

• Membaca al Fatihah 
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• Membaca salah satu ayat/surat dalam al Quran 

• Ruku 

• I’tidal 
• Sujud 

• Duduk antara dua sujud 

• Tasyahud / tahiyat 

• Salam 

 Shalat tidak sah dan harus diulangi apabila salah satu rukun 

ditinggalkan. Perintah melaksanakan shalat, terdapat dalam Al Quran, 

sedangkan gerakan dan bacaan Shalat yang harus kita lakukan telah 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terdapat dalam berbagai hadits shahih. 

Bacaan Shalat selengkapnya : 

- Takbiratul Ihram 

ُ اَْكَبُر  َهللاًّ

- Iftitah 

 أَللَُّھمَّ َباِعْد َبْیِنْي َوَبْیَن َخَطاَیاَي َكَما َباَعْدَت َبْیَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب
َنِس  ْوُب ْاألَْبَیُض ِمَن الدَّ  أَلَلُھمَّ َنقِِّنْي ِمْن َخَطاَیاَي َكَما ُیَنقَّ الثَّ

ْلِج َواْلَبَرِد   اَللَُّھمَّ اْغِسْلِنْي ِمْن َخَطاَیاَي ِباْلَماِء َوالثَّ

- Ta’udz 

ِجْیِم ْیَطاِن الرَّ ِ̀ ِمَن الشَّ  أَُعْوُذ ِبا
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- Al Fatihah 

ِحیــــــــِم ْحَمــــــــِن الرَّ   ِبْســــــــِم اللَّــــــــِھ الرَّ

ِ َربِّ اْلَعاَلِمیَن  َّ ِ̀  اْلَحْمُد 
ِحیِم  ْحَمِن الرَّ  الرَّ
یِن   َمالِِك َیْوِم الدِّ

اَك َنْسَتِعیُن  اَك َنْعُبُد َوإِیَّ  إِیَّ
َراَط اْلُمْسَتقِیَم   اْھِدَنا الصِّ

آلِّیَن   ِصَراَط الَِّذیَن أَْنَعْمَت َعَلْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِھْم َوالَالضَّ

- Setelah selesai membaca al Fatihah ditutup dengan mengucapkan 

kalimat AAMIIN 

- Dilanjutkan dengan membaca salah satu surat dari Al Quran 

- Ruku’ 

َنا َوِبَحْمِدَك  اَللَُّھمَّ ِاْغفِْر لِي  ُسْبَحاَنَك اَللَُّھمَّ َربَّ

- I’tidal 

ُ لَِمْن َحِمَدهُ   َسِمَع َهللاَّ
َنا َوَلَك اَْلَحْمُد  َربَّ

- Sujud. 

َنا َوِبَحْمِدَك  اَللَُّھمَّ ِاْغفِْر لِي  ُسْبَحاَنَك اَللَُّھمَّ َربَّ

- Duduk antara 2 sujud 

 اَللَُّھمَّ ِاْغفِْر لِي  َواْرَحْمِني  َواْھِدِني  َوَعافِِني  َواْرُزْقِني
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- Tasyahud 

َباُت یِّ َلَواُت  َوالطَّ ِ  َوالصَّ َّ ِ̀ اُت  ِحیَّ    اَلتَّ

ِ َوَبَرَكاُتُھ ِبيُّ َوَرْحَمَة َهللاَّ َھا اَلنَّ َالُم َعَلْیَك أَیُّ    اَلسَّ
الِِحیَن ِ اَلصَّ َالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَباِد َهللاَّ    اَلسَّ

ُ    أَْشَھُد أَْن َال إَِلَھ إِالَّ َهللاَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُھ  َوأَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ

ٍد ٍد  َوَعَلى آِل ُمَحمَّ    اَللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

   َكَما َصلَّْیَت َعَلى آِل إِْبَراِھیَم
ٍد ٍد  َوَعَلى آِل ُمَحمَّ    َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
  َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل إِْبَراِھیَم
َك َحِمیٌد َمِجیٌد  فِي اَْلَعاَلِمیَن إِنَّ

- Salam                       

ِ َوَبَرَكُتُھ الَُم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة هللاَّ  اَلسَّ

- Wirid 

 اشتغفر هللا العظیم
(sebanyak 3 kali) 

َالُم َالُم َوِمْنَك اَلسَّ   اَللَُّھمَّ أَْنَت اَلسَّ
 َتَباَرْكَت َیا َذا اَْلَجَالِل َواْإلِْكَرام 
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  سبحان هللا

  الحمد `
  هللا اكبر

(masing-masing sebanyak 33 kali) 

ُ َوْحَدهُ َال َشِریَك َلُھ    َال إَِلَھ إِالَّ َهللاَّ

  َلُھ اَْلُمْلُك  َوَلُھ اَْلَحْمُد  َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر
   اَللَُّھمَّ َال َماِنَع لَِما أَْعَطْیَت  َوَال ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت 

  َوَال َیْنَفُع َذا اَْلَجدِّ ِمْنَك اَْلَجدُّ

diakhiri dengan membaca do’a kebaikan untuk orang tua. 

َیا ِنى َصِغْیًرا  اللَُّھمَّ اْغفِْر لِى َولَِو الَِدىَّ َواْر َحْمُھَما َكَما َربَّ
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PRAKTEK IBADAH 

• Langkah Pertama 
Seluruh siswa harus hafal sampai lancar seluruh bacaan shalat, mulai 

Takbiratul Ihram sampai Salam, lalu dilanjutkan dengan bacaan dzikir dan 

do’a setelah shalat 

• Langkah Kedua 
Seluruh siswa diajarkan gerakan shalat yang benar, meliputi berdiri tegak 

menghadap qiblat, cara takbiratul ihram, bersedekap, ruku, i’tidal, sujud, 

tasyahud, salam, dan posisi duduk setelah shalat selesai 

• Langkah Ketiga 

Setiap siswa ditest seorang-seorang, baik bacaan maupun gerakan shalat 
agar sesuai dengan ketentuan syariat sesuai Al Quran dan As Sunnah 

• Langkah Keempat 

Praktek shalat berjama’ah di Masjid dibimbing oleh Guru 
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MATERI 4 : SHIFAT SHALAT NABI 

 Ibadah shalat bila dilakukan dengan ikhlas, khusu’ dan sungguh-
sungguh akan menjadi penyejuk hati, penghibur diri, dan penenang jiwa. 

Nabi Muhammad SAW bersabda : 

َالِة ةُ َعْیِني فِي الصَّ یُب، َوُجِعلَ قُرَّ َساُء َوالطِّ ْنَیا النِّ َب إَِليَّ ِمَن الدُّ  ُحبِّ
“Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi. Dan 

dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah shalat.” (HR. An-Nasa’i no. 3391 dan 

Ahmad 3: 128) 

Nabi bersabda : 

َالِة  قُْم َیا ِبَاللُ َفأَِرْحَنا ِبالصَّ
“Wahai Bilal, berdirilah. Nyamankanlah kami dengan mendirikan shalat.” (HR. Abu 

Dawud no. 4985) 

 Shalat merupakan dzikir, dan dengan berdzikir kepada Allah SWT, hati 

pun menjadi tenang. Shalat merupakan wahana interaksi antara seorang 

hamba dengan Rabb-nya. Maka agar interaksi tersebut berlangsung baik, 

maka perlu diperhatikan sifat shalat Nabi Muhammad SAW sebagaimana 
tercantum dalam hadits-hadits yang shahih. 

  

 Kita bisa melaksanakan shalat dimanapun kecuali di 2 tempat : kuburan 

dan kamar mandi berdasarkan hadits : 

ِبيِّ صلى هللا علیھ وسلم ( اَْألَْرُض ُكلَُّھا  َوَعْن أَِبي َسِعیٍد رضي هللا عنھ َعْن اَلنَّ
ْرِمِذيُّ  َوَلُھ ِعلٌَّة اَم )  َرَواهُ اَلتِّ  َمْسِجٌد إِالَّ اَْلَمْقَبَرَة َواْلَحمَّ

Bumi itu seluruhnya bisa menjadi tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. 
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 Agar khusu’ saat melaksanakan shalat, jangan lupa untuk menyiapkan 

sutrah (pembatas) pada tempat shalat kita. Sutrah bisa berupa garis tempat 

sujud, sajadah, atau benda-benda yang kita siapkan sebagai pembatas, agar 
tidak ada yang lewat ke depan tempat sujud kita saat sedang melaksanakan 

shalat, sebagaimana hadits : 

ِ صلى هللا  َوَعْن َسْبَرَة ْبِن َمْعَبٍد اَْلُجَھِنيِّ رضي هللا عنھ َقالَ : َقالَ َرُسولُ َهللاَّ
 علیھ وسلم ( لَِیْسَتِتْر أََحُدُكْم فِي َصَالِتِھ َوَلْو ِبَسْھٍم )  أَْخَرَجُھ اَْلَحاِكُم

Hendaknya seseorang di antara kamu membuat batas pada waktu sholat walaupun 

hanya dengan anak panah. Dikeluarkan oleh Hakim. 

 Juga dianjurkan untuk menghilangkan gambar di hadapan kita 

sekiranya akan mengganggu kekhusuan shalat sebagaimana hadits dari 

Anas sebagai berikut : 

ُ َعْنَھا- َسَتَرْت ِبِھ َجاِنَب َبْیِتَھا َفَقالَ  َوَعْنُھ َقالَ : ( َكاَن قَِراٌم لَِعاِئَشَة -َرِضَي َهللاَّ

ُھ َال َتَزالُ َتَصاِویُرهُ ا قَِراَمِك َھَذا  َفإِنَّ ِبيُّ صلى هللا علیھ وسلم أَِمیِطي َعنَّ  اَلنَّ

   َتْعِرُض لِي فِي َصَالِتي )  َرَواهُ اَْلُبَخاِريُّ
Adalah tirai milik 'Aisyah ra menutupi samping rumahnya. Maka Nabi SAW berkata 

kepadanya: Singkirkanlah tiraimu ini dari kita karena sungguh gambar-gambarnya 

selalu mengangguku dalam sholatku. 

  

 Saat bersiap akan melaksanakan shalat, perlu memperhatikan sabda 

Nabi Muhammad SAW sebagai berikut : 

ِبيَّ صلى هللا علیھ وسلم َقالَ :   َعْن أَِبي ُھَرْیَرَة رضي هللا عنھ أَنَّ اَلنَّ
ْر  ُثمَّ ِاْقَرْأ َما َالِة َفأَْسِبِغ اَْلُوُضوَء  ُثمَّ ِاْسَتْقِبِل اَْلقِْبَلَة  َفَكبِّ  ( إَِذا قُْمُت إَِلى اَلصَّ

َر َمَعَك ِمْن اَْلقُْرآِن  ُثمَّ ِاْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكًعا  ُثمَّ ِاْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدلَ َقاِئًما   َتَیسَّ
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 ُثمَّ اُْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجًدا  ُثمَّ ِاْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجالًِسا  ُثمَّ اُْسُجْد َحتَّى

 َتْطَمِئنَّ َساِجًدا  ُثمَّ ِاْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجالًِسا  ُثمَّ اُْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجًدا  ُثمَّ
ْبَعُة  َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ َوِالْبِن َماَجْھ  ِاْفَعلْ َذلَِك فِي َصَالِتَك ُكلَِّھا )  أَْخَرَجُھ اَلسَّ

 ِبإِْسَناِد ُمْسلٍِم ( َحتَّى َتْطَمِئنَّ َقاِئًما )
"Jika engkau hendak mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudlu' lalu 

menghadaplah qiblat, lalu takbir, kemudian bacalah (ayat) al-Quran yang mudah 

bagimu lalu ruku'lah hingga engkau tenang (tu’maninah) dalam ruku' kemudian 

bangunlah hingga engkau tegak berdiri lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam 

sujud kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk lalu sujudlah 

hingga engkau tenang dalam sujud. Lakukanlah hal itu dalam dalam sholatmu 

seluruhnya."  

 Berdasarkan hadits diatas, ada beberapa sifat shalat Nabi SAW yang 

harus kita ikuti, diantaranya : 

1. Menyempurnakan wudlu 
2. Menghadap qiblat 

3. Saat membaca surat Al Quran, pilih yang mudah 

4. Tumaninah saat ruku dan sujud 

 Tumaninah adalah diam sejenak dalam sebuah gerakan setelah 

melakukan gerakan sebelumnya, kira-kira setelah semua anggota badan 

tetap (tidak bergerak) dengan kadar lamanya waktu setara dengan membaca 

bacaan kalimat tasbih (subhanallah). 

 Hal yang jangan dilupakan adalah gerakan-gerakan yang dilakukan 

saat shalat harus bersumber dari hadits-hadits yang shahih sebagai berikut : 

ِبيَّ صلى هللا علیھ اِعِديِّ رضي هللا عنھ َقالَ : ( َرأَْیُت اَلنَّ  َوَعْن أَِبي ُحَمْیٍد اَلسَّ

َر َجَعلَ َیَدْیِھ َحْذَو َمْنِكَبْیِھ  َوإَِذا َرَكَع أَْمَكَن َیَدْیِھ ِمْن ُرْكَبَتْیِھ  ُثمَّ  وسلم إَِذا َكبَّ
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 َھَصَر َظْھِرِه  َفإَِذا َرَفَع َرْأَسُھ ِاْسَتَوى َحتَّى َیُعوَد ُكلُّ َفَقاٍر َمَكاَنُھ  َفإَِذا َسَجَد
 َوَضَع َیَدْیِھ َغْیَر ُمْفَتِرٍش َوَال َقاِبِضِھَما  َواْسَتْقَبلَ ِبأَْطَراِف أََصاِبِع ِرْجَلْیِھ
ْكَعَتْیِن َجَلَس َعَلى ِرْجلِِھ اَْلُیْسَرى َوَنَصَب اَْلُیْمَنى   اَْلقِْبَلَة  َوإَِذا َجَلَس فِي اَلرَّ

َم ِرْجَلُھ اَْلُیْسَرى َوَنَصَب اَْألُْخَرى  َوَقَعَد َعَلى ْكَعِة اَْألَِخیَرِة َقدَّ  َوإَِذا َجَلَس فِي اَلرَّ

 َمْقَعَدِتِھ )  أَْخَرَجُھ اَْلُبَخاِريُّ
Aku melihat Rasulullah SAW :  

- takbir beliau mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya 

- bila ruku' beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya 

kemudian meratakan punggungnya  

- bila mengangkat kepalanya beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang 

punggungnya kembali ke tempatnya  

- bila sujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak 

mencengkeram dan mengepalkan jari-jarinya dan menghadapkan ujung 

jari-jari kakinya ke arah kiblat bila duduk 

- pada rakaat kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan 

(menegakkan) kaki kanan  

- bila duduk pada rakaat terakhir beliau majukan kakinya yang kiri dan 

meluruskan kaki yang kanan dan beliau duduk di atas pinggulnya. 

(Hadits Riwayat Al Bukhary) 

ِبيِّ صلى هللا علیھ  َوَعْن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر رضي هللا عنھ َقالَ : ( َصلَّْیُت َمَع اَلنَّ
ِ َوَبَرَكاُتُھ " َوَعْن َالم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة َهللاَّ  وسلم َفَكاَن ُیَسلُِّم َعْن َیِمیِنِھ : " اَلسَّ

ِ َوَبَرَكاُتُھ )   َرَواهُ أَُبو َداُوَد ِبَسَنٍد َصِحیٍح َالُم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة َهللاَّ  ِشَمالِِھ : " اَلسَّ
Aku pernah shalat bersama Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam beliau salam ke 

sebelah kanan dan kiri dengan (ucapan): Assalamu'alaykum wa rahmatullaahi wa 

barakaatuh (artinya = Semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan 

berkah-Nya). 
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 Berdasarkan hadits diatas, maka saat mengucapkan salam dalam 

shalat, kita sebaiknya mengucapkan kalimat salam dengan lengkap. 

LATIHAN SOAL 

1. Semua permukuaan bumi bisa digunakan sebagai tempat shalat, 
kecuali……. 

2. Sebutkan fungsi sutrah dalam shalat…. 

3. Mengapa kita dianjurkan meniadakan gambar di depan tempat 

shalat kita ? 

4. Apa yang dimaksud dengan tumaninah ? 
5. Bagaimana ucapan salam dalam shalat yang benar menurut 

hadits ? 
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 2 Semester II

KOMPETENSI INTI 1 
(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 
(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 
(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 
(Keterampilan)

1 . M e n e r i m a d a n 
menjalankan ajaran agama 
yang dianutnya  

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
p e r c a y a d i r i d a l a m 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, dan guru 

3. Memahami pengetahuan 
f a k t u a l d e n g a n c a r a 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda- 
benda yang dijumpainya di 
rumah dan di sekolah 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam karya 
y a n g e s t e t i s , d a l a m 
g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
a n a k b e r i m a n d a n 
berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

1.5 Menjalankan shaiat 
berjamaah sebagai sunah 
Rasul  

2.5 Menjalankan sikap 
patuh dan tanggung jawab 
dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru

3.5 Menerapkan tata cara 
shalat berjamaah 

4.5 Mempraktikkan shalat 
b e r j a m a a h d a l a m 
kehidupan sehari-hari  

1.6 Menerima hikmah dan 
k e u t a m a a n s h a l a t 
berjamaah  

2.6 Menjalankan sikap 
peduli dan toleran dalam 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, dan guru

3.6 Memahami ketentuan 
shalat berjamaah  

4.6 Mengomunikasikan 
ketentuan shalat berjamaah  

1.7 Menerima bahwa zikir 
dapat menenteramkan hati  

2.7 Menjalankan sikap 
p e r c a y a d i r i d a n 
menghargai orang lain 
sebagai implementasi dari 
mempelajari zikir 

3 .7 Menerapkan z i k i r 
setelah shalat fardlu  

4.7 Mempraktikkan zikir 
setelah shalat fardlu  

1.8 Menerima kebenaran 
bahwa Allah adalah tempat 
memohon pertolongan

2.8 Menjalankan sikap 
optimis dan percaya diri 
dalam kehidupan sehari-
hari 

3 . 8 M e n e r a p k a n d o a 
setelah shalat fardlu  

4.8 Mempraktikkan doa 
setelah shalat fardlu
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MATERI 5 : SHALAT BERJAMA’AH 

 Shalat berjama’ah ialah shalat yang dilakukan bersama-sama, minimal 
dua orang. 

  

 Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda : 

  .َصَالةُ اْلَجَماَعِة أَْفَضلُ ِمْن َصَالِة اْلَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِرْیَن َدَرَجًة 
Shalat berjama’ah itu lebih utama 27 (dua puluh tujuh) derajat daripada shalat 

sendirian 

 Pada saat akan dilaksanakan shalat berjama’ah, maka salah seorang  

diantara mereka menjadi imam dan yang lainnya menjadi ma’mum. Orang 

yang menjadi imam adalah orang yang lebih fasih bacaan Al Qurannya 
dibanding yang lain. 

  

 Hukum shalat berjama’ah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad 

artinya sangat dianjurkan. 

>>> !32



َالِة   َوالَِّذْي َنْفِسْي ِبَیِدِه َلَقْد َھـَمْمُت أَْن آُمَر ِبَحَطٍب لُِیْحَطَب ، ُثمَّ آُمَر ِبالصَّ
َق َعَلْیِھْم اَس ، ُثمَّ أَُخـالَِف إَِلـٰى ِرَجاٍل َفأَُحرِّ َن َلـَھا، ُثمَّ آُمَر َرُجًال َفَیُؤمَّ النَّ  َفُیَؤذَّ

ُھ َیـِجُد َعْرًقا َسِمْیًنا أَْو  ُبُیْوَتـُھْم. َوالَِّذْي َنـْفِسـْي ِبَیِدِه ، َلْو َیْعَلُم أََحُدُھْم أَنَّ
ـِْن ، َلَشِھَد اْلِعَشاَء   .ِمْرَمـاَتْیـِن َحَسَنـَتی

Demi (Allâh) Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sesungguhnya aku berniat 

menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu aku menyuruh adzan untuk shalat. 

Kemudian kusuruh seorang laki-laki mengimami orang-orang. Setelah itu, 

kudatangi orang-orang yang tidak menghadiri shalat jama’ah dan kubakar rumah-

rumah mereka. Demi (Allâh) Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, andai salah 

seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan memperoleh daging gemuk atau 

(dua kaki hewan berkuku belah) yang baik, niscaya ia akan mendatangi shalat 

‘Isya’ 

 Bagi laki-laki, shalat berjama’ah di Masjid lebih utama daripada shalat 

di rumah, sedangkan bagi perempuan shalat di rumah lebih utama. 

 Beberapa ketentuan dalam shalat berjama’ah :  

• Imam memimpin shalat dengan suara nyaring agar terdengar oleh ma’mum 

• Bila Imam mengucapkan sami’Allahu liman hamidah, maka ma’mum 
mengucapkan robbana lakal hamdu bersama-sama dengan Imam. 

• Jika suatu saat Imam lupa gerakan shalat, maka ma’mum mengingatkan 

Imam dengan cara mengucapkan subhanallah bagi laki-laki, dan menepuk 

tangan bagi perempuan.  
• Ma’mum tidak boleh membarengi atau mendahului gerakan shalat Imam 

 

ُروا َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا  َر َفَكبِّ َما ُجِعلَ اْإلَِماُم لِیْؤَتمَّ ِبِھ َفَال َتْخَتلِفوا َعَلْیِھ َفإَِذا َكبَّ  إِنَّ
َنا َوَلَك اْلَحْمُد َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا ُ لَِمْن َحِمَدهُ َفقُولُوا اللَُّھمَّ َربَّ   َوإَِذا َقالَ َسِمَع هللاَّ
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Sesungguhnya imam itu untuk diikuti maka jangan menyelisihinya. Apabila ia takbir 

maka takbirlah. Dan apabila ruku maka rukulah, dan apabila ia mengucapkan 

samiallahu limanhamidah, maka ucapkan : rabbana walakal hamdu, dan apabila ia 

sujud maka sujudlah kalian. [Muttafaq ‘alaih] 

  

• Pada saat shalat berjama’ah, bahu atau kaki antara satu ma’mum dengan 

mam’um lainnya harus menempel.  

الِة فِّ ِمْن َتَماِم الصَّ وا ُصفُوَفُكْم , َفإِنَّ َتْسِوَیَة الصَّ  َسوُّ
“Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan 

shalat” (HR. Bukhari no.690, Muslim no.433). 

Posisi Imam dan Ma’mum dalam shalat berjama’ah : 

- Kalau ma’mum hanya seorang, maka ma’mum berdiri di sebelah kanan 

sejajar dengan imam 

!⧫ 
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- Kalau ma’mum 2 (dua) orang atau lebih, maka ma’mum harus berdiri di 

belakang Imam 

! 
⧫⧫⧫ 

- Bila barisan pertama sudah penuh, maka barisan kedua dimulai dari 

tengah 

! 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

⧫⧫ 

- Apabila ada shaf wanita, maka membuat shaf tersendiri di belakang 
shaf laki-laki 

! 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

"""" 
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 Tidak boleh berdiri sendirian di belakang shaf (barisan). Apabila yang 

sendirian tadi tidak mendapat tempat, maka dia harus menarik dengan halus 

seorang dari barisan di depannya untuk berdiri bersama dengannya, dan 
apabila datang orang lain, maka shaf yang kosong tadi harus diisi kembali 

 Seorang Imam tidak boleh menyusahkan makmumnya dengan bacaan 

yang panjang dan lama, sebagaimana hadits berikut ini : 

ِعْیَف َو ْالَكِبْیَر، َو إَِذا قِْیَم َو الضَّ اِس َفْلُیَخفِّْف َفإِنَّ فِْیِھُم السَّ  إَِذا َصلَّى أََحُدُكْم لِلنَّ
  َصلَّى لَِنْفِسِھ َفْلُیِطلْ َما َشاَء

“Jika salah seorang kalian shalat bersama manusia, maka hendaklah (dia) 

meringankan bacaannya, karena pada mereka ada yang sakit, lemah dan orang 

tua. (Akan tetapi), jika dia shalat sendiri, maka berlamalah sekehandaknya”  

 Khusus mengenai barisan shaf, ada perbedaan keutamaan antara shaf 

laki-laki dengan shaf wanita sebagaimana hadits berikut : 

َھا آِخُرَھا َوَخْیُر ُصفُوِف الِنَساِء آِخُرَھا  لَُھا َوَشرُّ  َخْیُر ُصفُوِف الِرَجاِل أَوِّ
لَُھا َھا أَوَّ  َوَشرُّ

“Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang 

terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya 

adalah yang pertama.” (HR. Muslim no.440). 
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MATERI 6 : QIBLAT 

 Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.  

 Allah Ta’ala berfirman: 

  َوِمْن َحْیُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke 

arah Masjidil-Haram. [al-Baqarah/2:149].  

 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda kepada seseorang 

yang melakukan shalat sembarangan : 

ْر  َالِة َفأَْسِبْغ اْلُوُضوَء ُثمَّ اْسَتْقِبلْ اْلقِْبَلَة َفَكبِّ   إَِذا قُْمَت إَِلى الصَّ
Jika engkau berdiri untuk melakukan shalat, maka sempurnakanlah wudhu`, 
kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah!  

  

 Demikian pula umat Islam telah ijma’ (bersepakat) tentang kewajiban 

menghadap kiblat ketika shalat. Oleh karena itu, orang yang berada di dekat 

Ka’bah wajib menghadap langsung bangunan Ka’bah itu.  

>>> !37



 Adapun bagi yang jauh dari Ka’bah, maka cukup dengan menghadap 

ke arahnya, sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas. Misalnya, seseorang 

yang berada di sebelah utara Ka’bah, seperti kota Madinah, maka kiblatnya 
adalah arah selatan, yaitu yang ada antara timur dan barat. Tidak perlu 

menghitung derajat kemiringannya untuk mengarah ke Ka’bah, sebagaimana 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

  َما َبْیَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب قِْبَلٌة 
Arah antara timur dan barat adalah kiblat.  

Sejarah Kiblat 
 Sejarah mencatat bahwa shalat lima waktu pertama kali disyariatkan 

pada tahun 11 kenabian Muhammad Saw. Pada waktu itu, shalat yang 

pertama kali dikerjakan Nabi adalah Zuhur. Sementara itu, wudhu sudah 
disyariatkan sebelum adanya kewajiban salat lima waktu. Ada riwayat yang 

menyatakan bahwa wudhu disyariatkan pada tahun 10 kenabian. Saat itu, 

ka’bah merupakan kiblat untuk shalat.  

  

 Sekitar tahun 14 kenabian, Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. 

Tahun 14 kenabian ini bertepatan dengan awal hijrah Nabi. Pada bulan Rajab 

tahun ke-2 Hijriyah, barulah Nabi dan umat Islam mengalihkan kiblat shalat 
ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Harapannya, umat Yahudi mau 

terketuk untuk memeluk Islam, karena umat Islam sendiri mengikuti kiblat 

mereka.  
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 Peralihan kiblat ke arah Baitul Maqdis itu, menurut Imam Thabari, 

merupakan wahyu langsung dari Allah, dan Nabi dibebaskan untuk memilih 

kiblat antara Ka’bah atau Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi memilih Baitul Maqdis 
dengan alasan tersebut.  

  

 Umat Yahudi sendiri, menurut Ibnu Asyur, sebenarnya tidak diwajibkan 

menghadap Baitul Maqdis, berbeda dengan umat Islam dimana menghadap 

kiblat merupakan syarat sahnya shalat. 

 Karena umat Yahudi selalu mencemooh umat Islam pada waktu itu 

dengan berkata, “Umat Islam itu memiliki ajarannya sendiri yang berbeda 

dengan agama kita umat Yahudi, tapi kenapa mereka shalatnya menghadap 

Baitul Maqdis?” Tidak rela umat Islam dicemoohkan demikian, akhirnya Allah 

menurunkan wahyu pada Nabi yang memerintahkan untuk menghadap 
Masjidil Haram kembali. 

  

 Perlu diketahui, istilah Masjidil Haram dalam ayat 114 surah al-Baqarah 

merujuk pada Ka’bah. Ka’bah dalam masyarakat Arab Jahiliyah dikenal 
dengan nama Baitul Haram atau Haram Makkah. Jadi istilah Masjidil Haram 

yang merujuk ke Ka’bah merupakan istilah islami.  

 Perpindahan kiblat, terjadi di suatu daerah, yang sekarang berdiri 
diatasnya masjid qiblatain di Madinah. Waktu itu Nabi sedang salat Dluhur 

sampai pada dua rakaat, kemudian perintah menghadap Ka'bah turun. 
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Akhirnya Nabi dan para sahabat berbalik arah kiblat dari Baitul Maqdis ke 

Masjidil Haram. 

  
  

 Hikmah peralihan kiblat sampai dua kali tersebut ditujukan untuk 
menguji keimanan umat Islam pada waktu itu. Mereka yang konsisten 

mengikuti Nabi akan selalu taat dan tidak curiga sedikit pun atas perlakuan 

Nabi yang kelihatannya inkonsisten. Selain itu, hal ini juga untuk 

memperlihatkan kepada Nabi bahwa hidayah itu mutlak milik Allah. Segala 
cara dan upaya apa pun yang dilakukan kepada umat Yahudi atau Nasrani 

untuk masuk agama Islam terlihat sia-sia bila Allah tidak menghendaki.  

Referensi : 
• https://almanhaj.or.id/2532-arah-kiblat-musafir-nazil-mengqashar-shalat-arti-hayya-alal-
falah.html 
• https://bincangsyariah.com/khazanah/sejarah-kiblat-umat-islam/ 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MATERI 7 : DZIKIR & DO’A SETELAH SHALAT  

 Allah berfirman dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 41 sebagai 
berikut : 

َ ِذْكًرا َكِثیًرا َھا الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا هللاَّ  َیا أَیُّ
“Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah dengan menyebut 

(nama-Nya) sebanyak-banyaknya.” 

 Dzikir bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.  

 Diantara waktu yang paling sering melakukan dzikir adalah setelah 

melaksanakan shalat 

  

 Dzikir berasal dari kata dzakaro yang artinya menyebut. Berdzikir 

artinya mengingat Allah SWT dengan menyebut nama Allah SWT atau 

membaca kalimah thoyyibah. 
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 Berdoa kepada Allah merupakan salah satu bentuk ibadah. Seluruh 

umat Islam diperintahkan untuk berdoa. Tujuan berdoa adalah untuk meminta 

dan memohon perlindungan dari Allah SWT. 
 Dzikir dan Doa dapat dilakukan kapan saja. Contoh dzikir adalah 

bacaan wirid yang biasa dilakukan setelah selesai melaksanakan Shalat 

fardlu, diantaranya : 

َ اْلَعِظْیَم  اَْسَتْغفُِر َهللاّ
Bacaan tersebut diucapkan sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan dengan 
membaca do’a berikut : 

َالُم َالُم َوِمْنَك اَلسَّ   اَللَُّھمَّ أَْنَت اَلسَّ

ْكَراِم   تَبَاَرْكَت یَا َذا اَْلَجَالِل َواْإلِ
“Ya Allah, Engkaulah Pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan. 

Mahasuci Engkau, wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan.” 

 Setelah selesai lalu membaca kalimah tayyibah sebagai berikut, 

masing-masing 33 kali, yaitu : 
  سبحان هللا

D الحمد  

  هللا اكبر

lalu dilanjutkan dengan membaca do’a : 

ُ َوْحَدهُ َال َشِریَك لَھُ    َال إِلَھَ إِالَّ َهللاَّ

  لَھُ اَْلُمْلُك  َولَھُ اَْلَحْمُد  َوُھَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر

   اَللَُّھمَّ َال َمانَِع لَِما أَْعطَْیَت  َوَال ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت 

  َوَال یَْنفَُع َذا اَْلَجدِّ ِمْنَك اَْلَجدُّ
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“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan haq selain Allah. Tidak ada 

sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya-lah segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. 

Dan Dia Mahakuasa atas segala se-suatu. Ya Allah, tidak ada yang 
menghalangi apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang mampu memberi 

apa yang Engkau tahan. Tidaklah bermanfaat bagi pemilik kekayaan. Karena 

dari-Mu-lah kekayaan itu.” 

 Do’a yang bisa dibaca setelah selesai shalat, diantaranya : 

َیاِنْي َصِغْیَرا ُھمَّ اْغفِْرلِْي َولَِوالَِديَّ َواْرَحْمُھَماَكَماَربَّ  اَلّلٰ
"Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), 

sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil" 

 یَا ُمقَلَِّب اْلقُلُوِب ثَبِّْت قَْلبِى َعلَى ِدینَِك
“Wahai Zat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agama-
Mu” [HR. Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim] 

 

 Dr. Nashir bin ‘Abdirrahman bin Muhammad al-Juda’i menyatakan 
bahwa dzikir kepada Allah SWT memiliki keutamaan-keutamaan yang agung 

dan keberkahan-keberkahan yang melimpah, baik di dunia maupun di 

akhirat, antara lain:  
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• Keberkahan Duniawi, yaitu :  

• Ketenangan hati dan hilangnya rasa takut, sebagaimana firman Allah 

Ta’ala dalam Ar Ra’d ayat 28 : 

ِ َتْطَمِئنُّ اْلقُلُوُب    أََال ِبِذْكِر هللاَّ
“…Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” 

  

• Dzikir menguatkan ingatan, sehingga ia mampu melakukan sesuatu 

yang tidak mampu ia lakukan tanpa dengan berdzikir. 

• Keberkahan Ukhrawi, yaitu : 

• Pengguguran dosa-dosa dan pelipatgandaan pahala.  

• Majelis-majelis dzikir merupakan salah satu sebab turunnya 

ketenangan dan melimpahnya rahmat Allah SWT serta dikelilingi oleh 
para Malaikat. 

•

ْحَمُة َوَنَزَلْت“ ْتُھُم اْلَمالَِئَكُة َوَغِشَیْتُھُم الرَّ  الَ َیْقُعُد َقْوٌم َیْذُكُروَن َهللا إِالَّ َحفَّ

ِكیَنُة َوَذَكَرُھُم هللاُ فِیَمْن ِعْنَدهُ   ”.َعَلْیِھُم السَّ
“Tidaklah suatu kaum berkumpul dan berdzikir kepada Allah, melainkan Malaikat 

akan mengelilingi mereka, rahmat Allah akan meliputi mereka dan ketenangan 

akan menaungi mereka, serta Allah akan menyebut-nyebut (nama-nama) 

mereka di antara makhluk yang ada di sisi-Nya, yaitu mengakui (di hadapan 

para Malaikat).” 

• Keberkahan Duniawi Dan Ukhrawi Sekaligus.  

• Berdzikir kepada Allah (dzikrullaah) merupakan benteng yang kokoh 

dari tipu daya syaitan dan kejahatan-kejahatannya. 

Referensi : https://almanhaj.or.id/3320-keberkahan-dzikir-dan-keutamaan-

keutamaannya.html 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MATERI 8 : SHALAT JENAZAH 

 Setiap manusia pasti akan mati, oleh karena itu dalam Islam ada tata 
cara khusus yang mengatur bagaimana cara mengurus seseorang yang 

sudah meninggal. 

 Sebelum diShalatkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan 
berkenaan dengan orang yang meninggal atau disebut juga mayit atau 

jenazah. 

 Saat seseorang dalam kondisi menghadapi kematian, maka kita harus 

mencoba mentalqin, yaitu membantu agar orang yang akan meninggalkan 
dunia mengucapkan kalimat ُ  َال إَِلَھ إِالَّ هللاَّ

  

 Apabila telah meninggal, maka kewajiban kita sebagai ummat Islam 

adalah memandikannya dan mengkafaninya. 

 Apabila mayit atau jenazah telah dikafani (diberi kain kafan), maka 
kewajiban selanjutnya adalah menyolatkan dan terakhir menguburkan. 

 Shalat Jenazah merupakan salah satu ibadah shalat yang dilakukan 

umat Muslim jika ada Muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum 
melakukan Shalat jenazah ini adalah fardlu kifayah (kewajiban bersama). 
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 Cara memandikan mayit harus hati-hati. Seluruh badan mayit 

dimandikan dengan memakai sabun sampai bersih, lalu mayit dibungkus 

dengan kain kafan sebanyak 3 (tiga) lembar bagi mayit laki-laki, dan 5 (lima) 
lembar bagi mayit perempuan. Setelah selesai dikafani, lalu selanjutnya 

dishalatkan.  

 Adapun syarat-syarat agar bisa melaksanakan shalat jenazah adalah 
sebagai berikut: 

- Suci dari hadats besar dan kecil 

- Suci badan, pakaian dan tempatnya 

- Memiliki wudlu 

- Menghadap kiblat 

- Mayit sudah dimandikan dan dikafani 

 Tata cara shalat jenazah berbeda dengan shalat biasa.  

 Shalat Jenazah merupakan Shalat yang tidak perlu ruku’ dan sujud. 

Yang kita lakukan hanyalah berdiri menghadap kiblat lalu takbir sebanyak 

empat kali dengan diselingi bacaan dan doa tertentu lalu salam. 

 Bila mayitnya laki-laki, maka posisi Imam ada di bagian kepala mayit, 
dan jika mayitnya perempuan maka posisi Imam di bagian pusar mayit. 

>>> !46



 

Adapun cara dan bacaan shalat jenazah adalah sebagai berikut : 

- Bertakbir (ke-1) 

o Membaca ta’udz 

o Membaca Al Fatihah sampai Amin 

o Membaca shalawat 

- Bertakbir (ke-2) 

Membaca Do’a : 

ْع ُمْدَخَلُھ  اَللَُّھمَّ اْغفِْر َلُھ, َواْرَحْمُھ َوَعافِِھ, َواْعُف َعْنُھ, َوأَْكِرْم ُنُزَلُھ, َوَوسِّ

- Bertakbir (ke-3) 

Membaca Do’a : 

ِتَنا, َوَشاِھِدَنا, َوَغاِئِبَنا, َوَصِغیِرَنا, َوَكِبیِرَنا, َوَذَكِرَنا َنا, َوَمیِّ  اَللَُّھمَّ اْغفِْر لَِحیِّ

 َوأُْنَثاَنا
- Bertakbir (ke-4) 

Membaca Do’a : 

َھا َوأَْنَت َخَلْقَتَھا َوأَْنَت َھَدْیَتَھا لِِْإلْسالَ ِم َوأَْنَت َقَبْضَت ُروَحَھا  اللَُّھمَّ أَْنَت َربُّ

َھا َوَعالَ ِنَیِتَھا ِجْئَنا ُشَفَعاَء َفاْغفِْر َلَھا  َوأَْنَت أَْعَلُم ِبِسرِّ

- Salam 
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 Bila mayitnya masih kanak-kanak, maka dianjurkan kita membaca do’a 

ini pada saat saat selesai melaksanakan Shalat mayit : 

 اَللَُّھمَّ اْجَعْلُھ َلَنا َفَرًطا َو َسَلًفا َو أَْجًرا
"Ya Allah! Jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik 
serta pahala buat kami.” 
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