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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 3 Semester I

KOMPETENSI INTI 1 

(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 

(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 

(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 

(Keterampilan)

1. Menerima, menjalankan, 
dan menghargai 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, guru, dan 
tetangganya  

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, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, 
d a l a m g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan peri laku 
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 Menjalankan shalat 
sunnah rawatib 

2.1 Menjalankan sikap rajin 
d a n t a n g g u n g j a w a b 
sebagai implementasi dari 
mempe l j a r i ke ten tuan 
shalat sunnah rawatib 

3.1 Memahami ketentuan 
shalat sunnah rawatib  

4.1 Mempratikkan tata cara 
shalat sunnah rawatib  

1.2 Menerima kebenaran 
b a h w a s h a l a t h a r u s 
dikerjakan dalam kondisi 
apapun  

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

3.2 Memahami ketentuan 
shalat jama' dan qasar  

4.2 Mempraktikkan tata 
cara shalat jama' dan qasar  

1.3 Menerima hikmah yang 
t e r k a n d u n g d a l a m 
ketentuan shalat bagi orang 
sakit 

2.3 Menjalankan sikap 
istikamah dan tanggung 
jawab dalam kehidupan 
sehari 

3.3 Menganalisis ketentuan 
shalat bagi orang yang 
sakit 

4.3 Mempraktikkan tata 
cara shalat bagi orang yang 
sakit  

1.4 Menerima hikmah yang 
t e r k a n d u n g d a l a m 
ketentuan shalat bagi 
musafir

2.4 Menjalankan sikap 
istikamah dan tanggung 
jawab dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
guru, dan tetangganya 

3.4 Menganalisis ketentuan 
shalat bagi musafir

4.4 Mempraktikkan tata 
cara shalat bagi musafir  
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Materi 1 :  Shalat Sunnah 

 Dalam ajaran Islam, selain shalat fardlu, ada juga yang dinamakan 

shalat sunnah, yang bertujuan untuk menambah pahala agar kita bisa 

menemani Rasulullah SAW di surga, sebagaimana hadits berikut ini  : 

 َعْن َرِبيَعَة بِْن َكْعٍب اأْلَْسَلِميِّ -رَِضى اهلَلَُّ َعنُْه- َقاَل : ( َقاَل لِي اَلنَِّبيُّ

 صلى اهلل عليه وسلم َسْل . فَُقْلُت : أَْسأَُلَك ُمرَافََقتََك ِفي اَْلَجنَِّة . فََقاَل :

 أََوَغيَْر ذَلَِك ? , ُقْلُت : ُهوَ ذَاَك , َقاَل : " فَأَِعنِّي َعَلى نَفِْسَك ِبَكثْرَِة
ُجوِد )  َرَواهُ ُمْسلٌِم   اَلسُّ

"Mintalah (padaku)." Aku menjawab: Aku memohon dapat menyertai baginda di 
syurga. Beliau bertanya: "Apakah ada yang lain?" Aku menjawab: Hanya itu saja. 
Beliau bersabda: "Tolonglah aku untuk mendoakan dirimu dengan banyak sujud."  

A. Pengertian Shalat Sunnah  

 Shalat secara bahasa bermakna do’a, sedangkan menurut istilah suatu 

ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari 

Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifatnya. 

Menurut ahli fiqih, sunnah adalah yang apabila kita mengerjakannya maka 

akan mendapat pahala 
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 Diantara keutamaan ibadah sunnah, seperti dalam sebuah hadits qudsi, 

dinyatakan : 

ُھ ، َفإَِذا أَْحَبْبُتُھ ُكْنُت َسْمَعُھ الَِّذى َوافِِل َحتَّى أُِحبَّ ُب إَِلىَّ ِبالنَّ  َوَما َیَزالُ َعْبِدى َیَتَقرَّ

 َیْسَمُع ِبِھ ، َوَبَصَرهُ الَِّذى ُیْبِصُر ِبِھ ، َوَیَدهُ الَِّتى َیْبُطُش ِبَھا َوِرْجَلُھ الَِّتى َیْمِشى

ُھ ُھ ، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِنى ألُِعیَذنَّ  ِبَھا ، َوإِْن َسأََلِنى ألُْعِطَینَّ

“Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri pada-Ku dengan amalan-amalan sunnah 
sehingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan memberi 
petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk 
pada penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangan 
yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kaki yang ia gunakan 
untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepada-Ku, pasti Aku mengabulkannya 
dan jika ia memohon perlindungan, pasti Aku akan melindunginya” (HR. Bukhari 
no. 2506). 

B. Dalil Shalat Sunnah 

 Allah SWT mensyari’atkan shalat sunnah dengan tujuan meningkatkan 

amal manusia serta guna menambal dan menutupi segala kekurangan dan 

kekhilafan dalam ibadah yang telah dilakukan. 

اَلةَ طَرَفَيِ النََّهاِر َوزَُلفًا ِمَن اللَّيِْل ۚ إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُذِْهنْبَ  َوأَِقمِ الصَّ

يِّئَاِت ۚ ذَٰلَِك ِذْكَرٰى لِلذَّاِكِريَن  السَّ

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 
sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi 

orang-orang yang ingat.” [Huud/11: 114]  
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 Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman : 

 فَِإذَا فَرَْغَت فَانَْصْب َوإَِلىٰ َربَِّك فَارَْغْب 

 “Apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu 
berharap.” [Al-Insyirah/94: 7-8]  

 Ibnu Mas‘ud ra berkata: “Apabila engkau telah selesai melaksanakan 

shalat-shalat wajib maka laksanakanlah shalat malam.” 

C. Macam-macam Shalat Sunnah 

1. Shalat Rawatib 

Salah satu shalat sunnah yang dianjurkan adalah shalat rawatib.  

Shalat Rawatib ialah shalat sunat yang dikerjakan beriringan dengan shalat 

fardlu, dilakukan sebelum atau sesudah shalat fardlu. 

Shalat yang dikerjakan sebelum shalat fardlu dinamakan rawatib qobliyyah, 

sedangkan yang dikerjakan sesudah shalat fardlu dinamakan rawatib 

ba’diyah.  

Shalat sunah rawatib dilakukan pada : 

1. Dua raka’at sebelum shalat Subuh 

2. Dua raka’at sebelum dan sesudah shalat Dluhur 

3. Dua raka’at sesudah shalat Maghrib 

4. Dua raka’at sesudah shalat Isya, serta 

5. Dua raka’at setelah Jum’at di rumah 
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 Hadits tentang shalat sunat rawatib adalah sebagai berikut : 

ِبيِّ صلى هللا علیھ ُ َعْنُھَما- َقالَ : ( َحفِْظُت ِمْن اَلنَّ  َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر -َرِضَي َهللاَّ

ْھِر , َوَرْكَعَتْیِن َبْعَدَھا , َوَرْكَعَتْیِن َبْعَد  وسلم َعْشَر َرَكَعاٍت : َرْكَعَتْیِن َقْبلَ اَلظُّ

ْبِح )   اَْلَمْغِرِب فِي َبْیِتِھ , َوَرْكَعَتْیِن َبْعَد اَْلِعَشاِء فِي َبْیِتِھ , َوَرْكَعَتْیِن َقْبلَ اَلصُّ

َفٌق َعَلْیِھ. َوفِي ِرَواَیٍة َلُھَما : ( َوَرْكَعَتْیِن َبْعَد اَْلُجْمَعِة فِي َبْیِتِھ )  .ُمتَّ

Aku menghapal dari Nabi SAW 10 rakaat yaitu: dua rakaat sebelum Dhuhur, 
dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua rakaat 
setelah Isya' di rumahnya, dan dua rakaat sebelum Shubuh. Muttafaq Alaihi. 
Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim yang lain: Dan dua rakaat setelah Jum'at 
di rumahnya. 

  

 Keutamaan apabila kita melaksanakan shalat sunat rawatib : 

• Sebagai penyempurna shalat fardlu 

• Dijanjikan akan mendapat kebaikan di dunia 

• Do’a kita akan mudah dikabulkan oleh Allah SWT 

• Akan mendapat pahala yang besar saat kita dihisab di hari Qiyamat 

  

Cara melaksanakan shalat Rawatib adalah : 

• Dilakukan setelah adzan berkumandang atau setelah selesai 
melaksanakan wirid shalat fardlu 

• Dilakukan secara sendiri-sendiri / munfarid 
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• Bacaannya tidak dikeraskan 

• Sebaiknya tempat melaksanakan shalat sunat Rowatib berbeda dengan 
tempat melaksanakan shalat fardlu (disunahkan untuk bergeser/
berpindah tempat dari tempat shalat sebelumnya) 

2. Shalat Malam  

Shalat malam sesuai namanya dilaksanakan pada malam hari. 

 َوَعْن أَِبي ُهَريْرَةَ رضي اهلل عنه َقاَل : َقاَل رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل

اَلِة بَْعَد اَْلفَِريَضِة َصاَلةُ اَللَّيِْل )   عليه وسلم ( أَفَْضُل اَلصَّ
 أَْخرََجُه ُمْسلٌِم

“Seutama-utama shalat selain shalat fardlu adalah shalat malam”. 

Shalat malam ini memiliki penamaan khusus. Bila dilaksanakan pada bulan 

Ramadlan, maka biasa disebut Tarawih, dan bila dilakukan pada bulan 

selain Ramadlan dinamakan Tahajud. 

Jumlah rakaat shalat malam adalah 11 raka’at, namun banyak juga di 

sekitar kita yang melaksanakan 23 raka’at, namun hadits yang paling 

shahih adalah 11 raka’at 
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3. Shalat Witir  

Shalat witir adalah shalat yang dilaksanakan di waktu malam biasanya 

bersamaan dengan pelaksanaan shalat malam. Jumlah raka’at dalam 

shalat witir boleh satu raka’at, tiga raka’at, lima raka’at dengan satu kali 

salam sesuai namanya witir yang berarti ganjil 

Dalilnya adalah sebagai berikut : 

 َوَعْن أَِبي أَيُّوَب اأَْلَنَْصاِريِّ رضي اهلل عنه أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى اهلل

 عليه وسلم َقاَل : ( اَْلوِتُْر َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ , َمْن أََحبَّ أَْن يُوِتَر

 ِبَخْمٍس فَْليَفَْعْل , َوَمْن أََحبَّ أَْن يُوِتَر ِبثاََلٍث فَْليَفَْعْل , َوَمْن أََحبَّ أَْن
َحُه اِبُْن  يُوِتَر ِبوَاِحَدٍة فَْليَفَْعْل )  َرَواهُ اأَْلَْربََعُة إاِلَّ اَلتِّرِْمِذيَّ , َوَصحَّ

حَ النََّساِئيُّ َوْقفَُه  ِحبَّاَن , َورَجَّ

"Witir itu hak bagi setiap muslim. Barangsiapa senang shalat witir lima rakaat 
hendaknya ia kerjakan, barangsiapa senang shalat witir tiga rakaat hendaknya ia 
kerjakan, barangsiapa senang shalat witir satu rakaat hendaknya ia kerjakan.” 

4. Shalat Dluha  

Shalat dluha ialah shalat di pagi hari. Biasanya Rasulullah lakukan apabila 

pulang dari suatu perjalanan. Walau Rasulullah tidak melakukannya terus 

menerus, namun istri Rasulullah yaitu Aisyah ra melaksanakannya setiap 

hari. 

Adapun shalat dluha yang biasa Rasulullah laksanakan adalah 4 raka’at 

atau 8 raka’at : 

ِ صلى هللا علیھ وسلم ُیَصلِّي ُ َعْنَھا- َقاَلْت: ( َكاَن َرُسولُ َهللاَّ  َوَعْن َعاِئَشَة -َرِضَي َهللاَّ

ُ )  َرَواهُ ُمْسلٌِم َحى أَْرَبًعا, َوَیِزیُد َما َشاَء َهللاَّ    اَلضُّ

Rasulullah SAW biasanya sholat Dluha empat rakaat dan menambah sesuai 
kehendak. 
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5. Shalat Tahiyatul Masjid  

Shalat Tahiyatul Masjid adalah shalat sunnah dua raka’at yang kita lakukan 

setiap kali kita masuk ke masjid berdasarkan hadits : 

ُ بيُّ َصلَّى هللاَّ ْبِعّيً ْاألنصا ريَّ رضي ّهللاُ َعْنُھ َقالَ النَّ  َعْن أبي َقَتا َدَة ْبِن ِرِ

  َعَلیِھ َوَسَلَم إَذا َدَخلَ أََحُد ُكُم اْلَمسِجَد َفالَ َیْجلِْس حتَّى ُیَصلَِّي َرْكَعَتْیِن

“Rasulullah SAW bersabda : ‘Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, 
maka janganlah duduk sebelum shalat dua raka’at”. 

Perlu diperhatikan, bahwa shalat ini dilakukan di dalam masjid, jika kita 

hanya duduk di koridor atau halaman masjid, maka tidak perlu melakukan 

shalat tersebut. 

6. Shalat Intidlar 

Shalat Intidlar artinya shalat menunggu. Yang dimaksud menunggu adalah 

menunggu naiknya khatib ke atas mimbar pada waktu shalat Jum’at. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم ( َمِن  َوَعْن أَِبي ُھَرْیَرَة رضي هللا عنھ َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ

َر َلُھ, ُثمَّ أَْنَصَت, َحتَّى َیْفُرَغ اَْإلَِماُم ِمْن ُخْطَبِتِھ,  اْغَتَسلَ, ُثمَّ أََتى اْلُجُمَعَة, َفَصلَّى َما قُدِّ

اٍم )  َرَواهُ  ُثمَّ ُیَصلِّي َمَعُھ: ُغفَِر َلُھ َما َبْیَنُھ َوَبْیَن اْلُجُمَعِة اَْألُْخَرى, َوَفْضلُ َثَالَثِة أَیَّ

 ٌ ُمْسلِم

“Siapa yang mandi kemudian mendatangi sholat Jum'at, lalu sholat 
semampunya, kemudian diam sampai sang imam selesai dari khutbahnya, 
kemudian sholat bersama imam, maka diampuni dosa-dosanya antara Jum'at itu 
dan Jum'at berikutnya serta tiga hari setelahnya."  

Jumlah raka’at dalam shalat intidlor tidak dibatasi. Selama khatib belum 

naik mimbar, maka diperkenankan shalat intidlar. 
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7. Shalat Syukrul Wudlu  

Shalat Syukrul Wudlu disebut juha shalat tuhur ialah shalat sunat dua 

raka’at yang dikerjakan setelah kita bersuci seperti wudlu dan mandi. 

ْثِني ِبأَْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُھ فِي اْإلِْسَالِم َفإِنِّي َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْیَك َبْیَن  َیا ِبَاللُ َحدِّ

ْر ُطُھوًرا فِي ِة َقالَ َما َعِمْلُت َعَمًال أَْرَجى ِعْنِدي أَنِّي َلْم أََتَطھَّ  َیَديَّ فِي اْلَجنَّ

ُھوِر َما ُكِتَب لِي أَْن أَُصلَِّي   َساَعِة َلْیٍل أَْو َنَھاٍر إِالَّ َصلَّْیُت ِبَذلَِك الطُّ

Wahai Bilal ! Sampaikanlah kepadaku amal shalih yang kamu kerjakan dan 
paling diharapkan manfaatnya dalam Islam, karena sesungguhnya tadi 
malam (dalam mimpi) aku mendengar suara sandalmu di depanku di 
dalam Surga”.  

Maka Bilal ra berkata, “Tidaklah aku mengamalkan satu amal shalih dalam 
Islam yang paling aku harapkan manfaatnya lebih dari (amalan ini yaitu) 
tidaklah aku berwudhu dengan sempurna pada waktu malam atau siang, 
kecuali aku mengerjakan shalat dengan wudhu itu sesuai dengan apa yang 
ditetapkan Allâh bagiku untuk aku kerjakan” 

Hadits ini menjelaskan betapa besar keutamaan orang yang selalu 

menjaga wudhunya dengan selalu memperbaharuinya setiap kali batal dan 

keutamaan mengerjakan shalat sunnah setelahnya. Karena ini termasuk 

sebab yang bisa memudahkan orang tersebut untuk masuk surga dengan 

rahmat dan karunia Allȃh Azza wa Jalla.  
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8. Shalat Istikharah 

Rasulullah SAW mensyariatkan umatnya agar mereka memohon 

pengetahuan kepada Allah SWT dalam segala urusan yang mereka alami 

dalam kehidupan mereka, dan supaya mereka memohon kebaikan 

didalamnya.  

Rasulullah SAW pernah mengajarkan istikharah kepada kami dalam 

(segala) urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Qur’an.  

 إَِذ َھمَّ أََحُد ُكْم ِباْألَْمِر، َفْلَیْرَكْع َرْكَعَتْیِن ِمْن َغْیِر اْلَفِرْیَضِة، ُثمَّ ْلَیقُلْ : اَللَُّھمَّ

َك  إِنِّي أَْسَتِخْیُرَك ِبِعْلِمَك َوأَْسَتْقِدُرَك ِبقُْدَرِتَك َوأَْسأَلَُك ِمْن َفْضلَِك اْلَعِظْیِم َفإِنَّ

 َتْقِدُر َوالَ أَْقِدُر َوَتْعَلُم َوالَ أَْعَلُم َوأَْنَت َعالَُّم اْلُغُیْوِب. اَللَُّھمَّ إِْن ُكْنَت َتْعَلُم أَنَّ

 َھَذا ْاألَْمَر َخْیٌر لِْي فِْي ِدْیِنْي َوَمَعاِشْي َوَعاقَِبِة أَْمِرْي (اَ ْو َقالَ: َعاِجِل أَْمِري

ْرهُ لِْي ُثمَّ َباِرْك لِْي فِْیِھ، َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم أَنَّ َھَذا ْاألَْمَر  َوآِجلِِھ) َفاْقُدْرهُ لِْي َوَیسِّ

 َشرٌّ لِْي فِْي ِدْیِنْي َوَمَعاِشْي َوَعاقَِبِة أَْمِرْي (أَْو َقالَ: فِْي َعاِجِل أَْمِري َوآِجلِِھ)

 َفاْصِرْفُھ َعنِّي َواْصِرْفِنْي َعْنُھ َواْقُدْر لَِي اْلَخْیَر َحْیُث َكاَن ُثمَّ أَْرِضِنْي ِبِھ

  َقالَ : َوُیَسمِّي َحاَجَتُھ

“Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan 
sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat wajib, 
dan hendaklah dia mengucapkan :  

 اَللَُّھمَّ إِنِّي أَْسَتِخْیُرَك ِبِعْلِمَك َوأَْسَتْقِدُرَك ِبقُْدَرِتَك َوأَْسأَلَُك ِمْن َفْضلَِك اْلَعِظْیِم

َك َتْقِدُر َوالَ أَْقِدُر َوَتْعَلُم َوالَ أَْعَلُم َوأَْنَت َعالَُّم اْلُغُیْوِب. اَللَُّھمَّ إِْن ُكْنَت َتْعَلُم  َفإِنَّ

 أَنَّ َھَذا ْاألَْمَر َخْیٌر لِْي فِْي ِدْیِنْي َوَمَعاِشْي َوَعاقَِبِة أَْمِرْي

Beliau bersabda : “Hendaklah dia menyebutkan keperluannya” Diriwayatkan oleh 
Al-Bukhari 
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9. Shalat Istisqa 

Shalat sunnah Istisqa adalah shalat guna meminta hujan saat suatu 

wilayah dilanda kekeringan yang lama melebihi kebiasaannya. 

ِبيُّ صلى هللا علیھ وسلم ُ َعْنُھَما َقالَ: ( َخَرَج اَلنَّ اٍس َرِضَي َهللاَّ  َعِن اْبِن َعبَّ

ًعا, َفَصلَّى َرْكَعَتْیِن, َكَما ُیَصلِّي ًال, ُمَتَضرِّ ًعا, ُمَتَرسِّ ًال, ُمَتَخشِّ  ُمَتَواِضًعا, ُمَتَبذِّ

, َوأَُبو ْرِمِذيُّ َحُھ اَلتِّ  فِي اَْلِعیِد, َلْم َیْخُطْب ُخْطَبَتُكْم َھِذِه )  َرَواهُ اَْلَخْمَسُة, َوَصحَّ

اَن  َعَواَنَة, َواْبُن ِحبَّ

Nabi SAW keluar dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyu', tenang, 
berdoa kepada Allah, lalu beliau sholat dua rakaat seperti pada sholat hari raya, 
beliau tidak berkhutbah seperti pada sholat hari raya 

10.Shalat Kusuf 

Shalat Kusuf adalah shalat yang dilakusanakan ketika gerhana terjadi, baik 

gerhana matahari maupun gerhana bulan. Biasanya dilaksanakan secara 

berjama’ah di Masjid. 

ْمُس َعَلى َعْھِد  َعِن اَْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة رضي هللا عنھ َقالَ: ( ِاْنَكَسَفِت اَلشَّ

اُس: ِاْنَكَسَفِت ِ صلى هللا علیھ وسلم َیْوَم َماَت إِْبَراِھیُم, َفَقالَ اَلنَّ  َرُسوِل َهللاَّ

ْمَس ِ صلى هللا علیھ وسلم "إِنَّ اَلشَّ ْمُس لَِمْوِت إِْبَراِھیَم, َفَقالَ َرُسولُ َهللاَّ  اَلشَّ

ِ َال َیْنَكِسَفاِن لَِمْوِت أََحٍد َوَال لَِحَیاِتِھ, َفإَِذا  َواْلَقَمَر آَیَتاِن ِمْن آَیاِت َهللاَّ

َفٌق َعَلْیِھ. َوفِي ِرَواَیٍة َ َوَصلُّوا, َحتَّى َتْنَكِشَف" )  ُمتَّ  َرأَْیُتُموُھَما, َفاْدُعوا َهللاَّ

: ( َحتَّى َتْنَجلَِى )  لِْلُبَخاِريِّ

Pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari yaitu pada hari 
wafatnya Ibrahim. Lalu orang-orang berseru: Terjadi gerhana matahari karena 
wafatnya Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya matahari 
dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya 
tidak terjadi gerhana karena kematian dan kehidupan seseorang. Jika kalian 
melihat keduanya berdo'alah kepada Allah dan sholatlah sampai kembali seperti 
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semula." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari disebutkan: "Sampai terang 
kembali.” 

Jumlah raka’at dalam shalat kusuf sebanyak 2 raka’at dengan masing-

masing raka’at 2 kali ruku. 

11.Shalat ‘Idain 

Shalat ‘idain adalah shalat yang dilakukan pada tanggal satu pagi Syawal, 

dinamakan shalat ‘Idul fitri, dan pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi 

dinamakan ‘Idul Adha, oleh karena itu dinamakan shalat ‘Idain (2 ‘Id) 

Jumlah raka’at pada shalat ’Id sebanyak 2 raka’at, dengan kekhasan pada 

jumlah takbir, dimana pada raka’at yang pertama 7 kali takbir dan pada 

raka’at ke 2 lima kali takbir. 

 َوَعْن َعْمرِِو بِْن ُشَعيٍْب َعْن أَِبيِه َعْن َجدِِّه َقاَل: َقاَل نَِبيُّ اهلَلَِّ صلى اهلل

 عليه وسلم ( اَلتَّْكِبيُر ِفي اَْلِفطِْر َسبْعٌ ِفي اأَْلُوَلى َوَخْمٌس ِفي اآَْلِخرَِة,

 َواْلِقرَاَءةُ بَْعَدُهَما ِكْلتَيِْهَما )  أَْخرََجُه أَبُو َداُوَد. َونََقَل اَلتِّرِْمِذيُّ َعِن

 اَْلبَُخاِريِّ تَْصِحيَحُه
"Takbir dalam sholat hari raya Fithri adalah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali 
pada rakaat kedua, dan bacalah al-fatihah dan surat adalah setelah kedua-duanya." 
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Materi 2 : Shalat Jama’ & Qashar 

A. Pengertian Rukhsah 

 Rukhshah secara bahasa, berarti izin pengurangan atau keringanan, 

karena adanya udzur baik berupa kesukaran atau keberatan dalam 

melakukannya. 

B. Dalil tentang Rukhsoh 

 Adanya rukhshah (keringanan) merupakan bagian dari kasih sayang 

Allah SWT pada hamba-Nya dan bukti bahwa Islam adalah agama yang 

mudah dan tidak memberatkan sebagaimana firman -Nya:  

ُ ِبُكْم اْلُیْسَر َوَال ُیِریُد ِبُكْم اْلُعْسَر }   { ُیِریُد هللاَّ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 
[al Baqarah/ 2:185]  

  

Juga firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.  

ُ أَْن ُیَخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اْإلِْنَساُن َضِعیًفا }   { ُیِریُد هللاَّ

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat 
lemah. [an Nisaa/4:28].  
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 Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:  

یَن أََحٌد إالَّ َغَلَبُھ } یَن ُیْسٌر َوَلْن ُیَشادَّ الدِّ   { إنَّ الدِّ

Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam 
agama ini kecuali akan mengalahkannya (tidak mampu melakukannya)”.[HR. 
Bukhari]  

 Rukhshah bisa dalam bentuk mengurangi kadar kewajiban, seperti 

mengurangi jumlah rakaat shalat yang empat pada waktu qashar atau 

mengurangi waktunya pada shalat jama’ karena musafir. 

 Allah SWT, berfirman : “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, 

maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu [an-Nisaa/4:101].  

  

C. Pengertian Shalat Jama’ 

 Jama’ artinya mempersatukan. Jadi jama’ itu mempersatukan dua 

shalat dalam satu waktu, seperti shalat Dluhur dengan Ashar dan 

mempersatukan shalat Maghrib dengan shalat Isya. 

 Bila kita shalat Dluhur kemudian kita shalat Ashar di waktu Dluhur, 

maka yang demikian itu namanya jama’ taqdim. Demikin pula bila kita shalat 

Maghrib kemudian shalat Isya di waktu Maghrib. Dan kalau kita tarik Dluhur 

ke waktu Ashar dan Maghrib ke waktu Isya, maka yang demikian itu namanya 

jama’ takhir.  

 َوَعْن أَنٍَس: ( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم إِذَا اِرْتََحَل َقبَْل أَْن

َر اَلظُّْهَر إَِلى َوْقِت اَْلَعْصِر, ثُمَّ نَزََل فََجَمعَ بَيْنَُهَما, فَِإْن ْمُس أَخَّ  تَِزيغَ اَلشَّ
ْمُس َقبَْل أَْن يَرْتَِحَل َصلَّى اَلظُّْهَر, ثُمَّ رَِكَب ) ُمتَّفَقٌ َعَليِْه. َوِفي  زَاَغْت اَلشَّ

: ( َصلَّى اَلظُّْهَر ِحيحِ  رَِوايَِة اَْلَحاِكمِ ِفي "اأَْلَْربَِعنَي" ِبِإْسنَاِد اَلصَّ
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 َواْلَعْصَر, ثُمَّ رَِكَب ) وأَِلَِبي نَُعيْمٍ ِفي "ُمْستَْخَرجِ ُمْسلِمٍ": ( َكاَن إِذَا َكاَن

ْمُس َصلَّى اَلظُّْهَر َواْلَعْصَر َجِميًعا, ثُمَّ اِرْتََحَل )  ِفي َسفٍَر, فَزَاَلْت اَلشَّ
Biasanya Rasulullah SAW bila berangkat dalam bepergian sebelum matahari 
tergelincir, beliau mengakhirkan sholat Dhuhur hingga waktu Ashar. Kemudian 
beliau turun dan menjamak kedua sholat itu.  

Bila matahari telah tergelincir sebelum beliau pergi, beliau sholat Dhuhur dahulu 
kemudian naik kendaraan. Muttafaq Alaihi.  

D. Pengertian Shalat Qashar 

 Qashar artinya ringkas. Jadi shalat qashar ialah shalat yang empat 

raka’at dilakukan dua raka’at ; seperti shalat Dluhur, Ashar dan Isya yang 

asalnya 4 raka’at menjadi 2 raka’at, sedangkan shalat Maghrib dan Shubuh 

tidak boleh di qoshor.  

 َوَعْن أَنٍَس رَِضيَ اهلَلَُّ َعنُْه َقاَل: ( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه

, َصلَّى رَْكَعتنَْيِ )   وسلم إِذَا َخَرجَ َمِسيرَةَ ثاََلثَِة أَْميَال ٍ أَْو فَرَاِسخَ
 َرَواهُ ُمْسلٌِم

“Adalah Rasulullah SAW bila keluar bepergian sejauh tiga mil atau farsakh, beliau 
sholat dua rakaat”. 
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َة،  َخرَْجنَا َمعَ رَُسوِل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم ِمْن امَْلَِدينَِة إَِلى َمكَّ

 فََكاَن يَُصلِّي رَْكَعتنَْيِ رَْكَعتنَْيِ َحتَّى رََجْعنَا إَِلى امَْلَِدينَِة )  ُمتَّفَقٌ
 َعَليِْه, َواللَّفُْظ لِْلبَُخاِريِّ

“Pernah kami keluar bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dari 
Madinah ke Mekkah. Beliau selalu sholat dua rakaat-dua rakaat sampai kami 
kembali ke Madinah.” 

E. Tata Cara Shalat Jama’ dan Qashar 

• Tentang mengqashar dan menjama’ shalat bagi orang musafir, syaikh Abdul 

Adzim al-Khulaify mengatakan wajib bagi orang musafir untuk 

melakukannya. Ini artinya orang yang musafir wajib melakukan qashar 

shalat sekalipun dalam perjalanannya itu ia tidak mendapatkan kesulitan 

atau tidak berat melakukan shalat secara sempurna. Sebagaiman hadist 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas beliau berkata :  

ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم فِي اْلَحَضِر أَْرَبًعا ُكْم َصلَّى هللاَّ َالَة َعَلى لَِساِن َنِبیِّ ُ الصَّ  َفَرَض هللاَّ

َفِر َرْكَعَتْیِن َوفِي اْلَخْوِف َرْكَعًة   َوفِي السَّ

Allah mewajibkan shalat melalui lisan nabimu ketika muqim empat rakaat, ketika 
dalam perjalanan dua rakaat dan ketika dalam keadaan takut satu rakaat” [HR 
Muslim].  

• Jumlah raka’at pada waktu qashar adalah 2 raka’at, kecuali Subuh dan 

magrib. Sebagaimana hadits dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu 

berkata : 

َفِر َرْكَعَتاِن َوَصَالةُ اْلُجُمَعِة َرْكَعَتاِن َواْلفِْطُر َواْألَْضَحى َرْكَعَتاِن   َصَالةُ السَّ

ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم ٍد َصلَّى هللاَّ   َتَماٌم َغْیُر َقْصٍر َعَلى لَِساِن ُمَحمَّ

Shalat dalam perjalanan dua rakaat, shalat Jumat dua rakaat, shalat idul fithri 
dan idul adha dua rakaat, secara sempurna bukan dikurangi menurut perintah 
Rasulullah. [HR. Ibnu Majah dan Nasa’i]. 
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• Saat melaksanakan shalat jama’ dan qashar hendaklah tetap sambil berdiri 

sebagaimana shalat pada umumnya, kecuali memang tidak bisa seperti 

berada dalam kendaraan, maka boleh sambil duduk, sebagaimana hadits 

berikut :  

 َوَعْن ِعْمرَاَن بِْن ُحَصنْيٍ رَِضيَ اهلَلَُّ َعنُْهَما َقاَل: ( َكانَْت ِبي

اَلِة؟ فََقاَل:  بَوَاِسيُر, فََسأَْلُت اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َعْن اَلصَّ
 "َصلِّ َقاِئًما, فَِإْن َلْم تَْستَِطعْ فََقاِعًدا, فَِإْن َلْم تَْستَِطعْ فََعَلى

 َجنْبٍ" )  َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ

Aku mempunyai penyakit wasir, bila aku menanyakan kepada Nabi SAW tentang 
cara sholat. Beliau bersabda: "Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka 
dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring."  

• Musafir tidak perlu Jum’atan 

Dari Abdullah bin Umar ra, Rasulullah SAW bersabda :  

  َلْیَس َعَلى اْلُمَسافِِر ُجُمَعٌة
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Tidak wajib shalat jumat bagi orang yang musafir” 

Pendapat mayoritas ulama yang menyatakan keharusan mengamalkan 

rukhshah dengan alasan :  

1. Sesuai dengan karakterisitik Islam yang mudah dan tidak memberatkan.  

2. Rukhshah merupakan shadaqah Allah SWT yang diperintahkan oleh 

Rasulullah SAW untuk menerimanya dalam sabdanya : “Shadaqah yang 

diberikan oleh Allah kepadamu dan terimalah shadaqah-Nya”.  

3. Karena itu merupakan shadaqah dari-Nya, maka Allah SWT senang kalau 

shadaqah-Nya diamalkan oleh hamba-Nya, sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda : 

  . إن اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته 

Sesungguhnya Allah Senang untuk diambil keringanan-Nya sebagaimana Dia 
senang di tinggalkan maksiat kepada-Nya. [HR.Ibnu Hibban dan Ibnu 
Huzaimah].  

4. Rasulullah SAW sendiri sebagai teladan kita selalu mengambil dan 

mengamalkan sesuatu yang paling mudah, sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Aisyah ra ia berkata : “Rasulullah tidak pernah memilih 

antara dua masalah kecuali mengambil yang paling mudah selama itu 

tidak berdosa, kalau itu dosa maka beliau orang yang paling menjauhi 

masalah tersebut dan Rasulullah tidak pernah balas dendam karena 

pribadinya kecuali kalau melanggar syariat Allah maka beliau 

membalasnya karena Allah [HR.Bukhari dan Muslim]. 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Materi 3 :  Shalat Bagi Yang Sakit 

	 


	 Syari’at Islam dibangun di atas dasar ilmu dan kemampuan orang yang 

dibebani. Tidak ada satu pun beban syari’at yang diwajibkan kepada 

seseorang di luar kemampuannya.  

 Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya : 

ُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَھا    َال ُیَكلُِّف هللاَّ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” [al-
Baqarah/ 2:286]  

  

 Allah SWT juga memerintahkan kaum Muslimin agar bertaqwa sesuai 

kemampuan mereka.  

َ َما اْسَتَطْعُتْم قُوا هللاَّ   َفاتَّ
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu” [at-Taghâbun/ 
64:16] 

  

 Shalat merupakan kewajiban yang harus tetap dikerjakan dalam 

berbagai kondisi, baik sedang sehat ataupun sedang sakit, karena shalat 

merupakan tiangnya agama, artinya kalau seseorang sudah tidak mau 

melaksanakan shalat lagi, maka orang tersebut sudah bukan orang Islam 

lagi. Namun saat seseorang sakit, maka ada keringanan baginya. 

 Orang yang sakit tidak sama dengan yang sehat. Masing-masing harus 

berusaha melaksanakan kewajibannya menurut kemampuannya. Dari sini, 

nampaklah keindahan dan kemudahan syari’at islam. 
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A. Kewajiban Shalat Bagi Semua Orang Islam 

 Orang yang sedang sakitpun harus tetap melaksanakan shalat selama 

akalnya masih tetap normal, kecuali kalau sakitnya itu sudah tidak mampu 

mengingat apa-apa lagi. 

 Cara melaksanakan shalat bagi orang yang sakit disesuaikan dengan 

kemampuannya, bisa dengan cara duduk, jongkok, bersila, berbaring, atau 

sesuai dengan kemampuan badannya. 

 َوَعْن ِعْمرَاَن بِْن ُحَصنْيٍ رَِضيَ اهلَلَُّ َعنُْهَما َقاَل: ( َكانَْت ِبي

اَلِة؟ فََقاَل:  بَوَاِسيُر, فََسأَْلُت اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َعْن اَلصَّ
 "َصلِّ َقاِئًما, فَِإْن َلْم تَْستَِطعْ فََقاِعًدا, فَِإْن َلْم تَْستَِطعْ فََعَلى

 َجنْبٍ" )  َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ

Aku mempunyai penyakit wasir, bila aku menanyakan kepada Nabi SAW tentang 
cara sholat. Beliau bersabda: "Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka 
dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring."  

  

 Adapun gerakan-gerakan yang dilakukan bisa dengan cara yang sama 

seperti shalat biasa, tapi berbeda dalam tata cara ruku, sujud & tahiyat-nya 

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang yang sakit tersebut. 
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B. Dalil Keringanan / Rukhsah Shalat Bagi Yang Sakit 

1. Tidak perlu shalat Jum’at 

Dari Thariq bin Syihab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

 اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسلٍِم فِي َجَماَعٍة إِالَّ أَْرَبَعًة َعْبٌد َمْملُوٌك أَْو 

  اْمَرأَةٌ أَْو َصِبيٌّ أَْو َمِریٌض

Shalat Jumat wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang: 
hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit. [HR.Abu Daud, Baihaqi-
Shahih]. 

2. Tidak perlu Wudlu  

Hal itu berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-maidah ayat : 6. 

 َوإِْن ُكْنُتْم َمْرَضٰى أَْو َعَلٰى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو َالَمْسُتُم 

ًبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم ِمْنُھ ُموا َصِعیًدا َطیِّ َساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَّ  النِّ

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air 
atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) ; sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu” (Q.S Al-Maidah :6) 

3. Shalat bagi yang sakit, bisa dilakukan sambil duduk atau berbaring, 

sebagaimana hadits yang telah dipelajari diatas 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Materi 4 : Shalat Bagi Musafir 

A. Pengertian Safar dan Musafir  

 Safar berasal dari bahasa Arab yang berarti melakukan perjalanan. 

Orang yang melakukan safar disebut dengan musafir. 

 Dalam ajaran agama Islam, bagi mereka yang sedang dalam keadaan 

safar diberikan keringanan dalam melakukan ibadah shalat dan shaum.  

 Tata cara shalat bagi musafir telah diuraikan dengan lengkap pada 

materi 2 tentang shalat jama’ dan qashar. Maka pada materi ini, hanya akan 

menyampaikan keringanan ibadah bagi para musafir, antara lain : 

1. Dapat meringkas shalat (qashar), yakni mengurangi jumlah raka'at shalat 

yang tadinya 4 raka'at menjadi 2 raka'at (Dlhuhur, Ashar, Isya). 

2. Dapat melakukan dua shalat pada satu waktu (Jama’/digabungkan), baik 

diawal (Taqdim) maupun diakhir (Takhir). Yakni pasangan shalat Dluhur 

dengan Ashar dikerjakan di waktu Dzluhur (Taqdim) atau diwaktu Ashar 

(Takhir) atau pasangan shalat Isya dan Maghrib dikerjakan pada waktu 

Maghrib atau Isya. 

3. Saat akan mengerjakan shalat, tidak perlu wudlu walau tersedia air. 

Cukup dengan tayamum saja. 

4. Posisi shalat disesuaikan dengan kondisi. Bila tidak memungkinkan 

sambil berdiri, misalnya sedang berada di kendaraan, maka 

diperkenankan sambil duduk. 

5. Bila sedang berada di kendaraan, maka posisi shalat tidak harus selalu 

menghadap qiblat, namun cukup mengikuti posisi duduk di kendaraan 

tersebut. 

6. Bila safar dilakukan pada hari Jumat, maka bagi laki-laki tidak perlu 

Jum’atan, diganti dengan shalat dluhur saja 
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7. Bagi yang shaum, sebaiknya berbuka. Sebagaimana diketahui 

bahwa musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan 

keringanan untuk mengqoshor shalat dibolehkan untuk tidak shaum. Dalil 

dari hal ini adalah firman Allah Ta’ala, 

اٍم أَُخَر ةٌ ِمْن أَیَّ  َوَمْن َكاَن َمِریًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 
(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 
hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185) 

B. Batas Safar 

ِ صلى هللا علیھ وسلم إَِذا ُ َعْنُھ َقالَ: ( َكاَن َرُسولُ َهللاَّ  َوَعْن أََنٍس َرِضَي َهللاَّ

 َخَرَج َمِسیَرَة َثَالَثِة أَْمَیال ٍ أَْو َفَراِسَخ, َصلَّى َرْكَعَتْیِن )  َرَواهُ ُمْسلٌِم

Adalah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bila keluar bepergian sejauh tiga 
mil atau farsakh, beliau sholat dua rakaat. 

 Berdasar hadits tersebut, maka seseorang disebut musafir bila sudah 

berniat melakukan perjalanan, walau jaraknya hanya 3 mil yang setara 

dengan 4,8 km. 
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 3 Semester II

KOMPETENSI INTI 1 

(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 

(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 

(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 

(Keterampilan)

1. Menerima, menjalankan, 
dan menghargai 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, guru, dan 
tetangganya  

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, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, 
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 shaum 
Ramadlan sebagai perintah 
Allah Swt.  

2.5 Menjalankan perilaku 
sabar dan jujur sebagai 
i m p l e m e n t a s i d a r i 
mempelajar i ketentuan 
shaum 

3.5 Memahami ketentuan 
shaum Ramadlan 

4.5 Mengomunikasikan 
p e n g a l a m a n s h a u m 
Ramadlan  

1.6 Menghayati keutamaan 
shaum Ramadlan sarana 
m u r a q a b a h ( m e r a s a 
diawasi) oleh Allah Swt.

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

3 . 6 M e n g a n a l i s i s 
k e u t a m a a n b u l a n 
Ramadlan 

4.6 Mengomunikasikan 
hasil analisis tentang  
k e u t a m a a n b u l a n 
Ramadlan  

1.7 Menghayati keutamaan 
shaum Sunnah sebagai 
s e b a g a i s a r a n a 
mendekatkan diri kepada  
Allah Swt. 

2.7 Menjalankan perilaku 
jujur dan sabar sebagai 
i m p l e m e n t a s i d a r i 
mempelajar i ketentuan 
shaum sunnah

3.7 Memahami ketentuan  
shaum sunnah 

4.7 Mengomunikasikan 
ketentuan shaum sunnah  

1.8 Menghayati nilai-nilai 
yang terkandung dalam 
shalat Tarawih dan Witir

2.8 Menjalankan perilaku 
sabar dan disiplin sebagai 
i m p l e m e n t a s i d a r i 
mempelajari shalat sunnah  
Tarawih dan Witir 

3.8 Menerapkan tata cara 
shalat Tarawih dan Witir

4.8 Mempraktikkan shalat 
Tarawih dan Witir 
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Materi 5 :  Ketentuan Shaum Ramadlan 

A. Pengertian Shaum 

 Shaum berasal dari bahasa Arab artinya menahan diri, seperti tersebut 

dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : 

ا  ِن َصْوًما َفَلْن أَُكلَِّم اْلَیْوَم إِنِسّیً ْحَمٰ   إِنِّي َنَذْرُت لِلرَّ

“Aku telah bernadzar kepada Allah untuk menahan diri (dari berbicara)”.

[Maryam : 26].  

 Adapun secara istilah syar’i shaum adalah menahan diri dari hal-hal 

yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan 

disertai niat. 

  

 B. Dalil Shaum Ramadlan 

 Shaum diwajibkan bagi seluruh muslim mulai tahun kedua Hijriyah. 

Ibadah shaum dilaksanakan pada setiap bulan ramadlan, selama satu bulan 

(terkadang 29 hari atau 30 hari). Shaum di bulan Ramadlan merupakan rukun 

Islam keempat yang wajib kita laksanakan.  

 Tujuan dilaksanakannya shaum di bulan Ramadlan sebagaimana 

tercantum dalam Al Quran adalah agar kita bertaqwa.  

يَاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَْن ِمْن  يٰٓاَيَُّها الَِّذيَْن اَٰمنُوْا ُكِتَب َعَليُْكُم الصِّ
 َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوْنَۙ
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Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu shaum sebagaimana 
diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (Q.S. Al-Baqarah/2: 
183) 

 Shaum wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim yang mampu. Bagi 

orang yang karena sesuatu hal tidak bisa melaksanakan shaum seperti orang 

yang sakit atau wanita yang sedang haidl, maka dia wajib qodlo (melakukan 

shaum di bulan yang lain) sejumlah hari tidak shaum di bulan Ramadloan. 

  

C. Ketentuan Shaum Ramadlan 

Hal-hal yang berkenaan dengan shaum adalah sebagai berikut : 

1. Shaum dimulai pada tanggal 1 Ramadlan, ditandai dengan melihat hilal 

pada bulan tersebut 

ِ صلى هللا علیھ ُ َعْنُھَما َقالَ: َسِمْعُت َرُسولَ َهللاَّ  َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي َهللاَّ

 وسلم َیقُولُ: ( إَِذا َرأَْیُتُموهُ َفُصوُموا, َوإَِذا َرأَْیُتُموهُ َفأَْفِطُروا, َفإِْن ُغمَّ َعَلْیُكْم

َفٌق َعَلْیِھ. َولُِمْسلٍِم: ( َفإِْن أُْغِمَي َعَلْیُكْم َفاْقُدُروا  َلُھ   َفاْقُدُروا َلُھ )  ُمتَّ

َة َثَالِثیَن ) : ( َفأَْكِملُوا اَْلِعدَّ   َثَالِثیَن ) . َولِْلُبَخاِريِّ

"Apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) shaumlah, dan apabila engkau 
sekalian melihatnya (bulan) berbukalah, dan jika awan menutupi kalian maka 
perkirakanlah." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Jika awan menutupi 
kalian maka perkirakanlah tiga puluh hari.” 
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2. Waktu shaum adalah mulai fajar sampai terbenam matahari, 

sebagaimana ayat : 

َن َلُكُم اْلَخْیُط اْألَْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ٰى َیَتَبیَّ   َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ

“Dan makan minumlah sehingga terang kepadamu benang putih dari benang 

hitam yaitu fajar” [Al-Baqarah : 187]  

3. Wajib berniat untuk shaum, sebagaimana hadits : 

َیاَم َقْبلَ ْالَفْجِر َفالَ ِصَیاَم َلُھ   َمْن َلْم ُیْجِمْع الصِّ

“Siapa yang tidak berniat shaum sebelum fajar, maka tiada baginya 
shaumitu”. [Riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Al Baihaqi, dari 
Hafshah binti Umar]  

 Niat itu, tempatnya berada di hati, demikian juga niat untuk shaum di 

bulan ramadlan bisa dilakukan pada malam hari atau pada saat sahur. Niat 

ini harus ada khusus untuk shaum Ramadlan saja, tidak wajib untuk shaum 

sunnah 
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4. Disunnahkan sahur, serta mengakhirkannya 

ِ صلى هللا علیھ  َوَعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك رضي هللا عنھ َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ

َفٌق َعَلْیِھ ُحوِر َبَرَكًة )  ُمتَّ ُروا َفإِنَّ فِي اَلسَّ  وسلم ( َتَسحَّ

"Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada 
berkahnya."  

Disunnahkan memperlambat sahur sampai mendekati Subuh, 

sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Abbas 

Radhiyallahu ‘anhu dari Zaid bin Tsabit, ia berkata : 

ُحْوِر؟  الَِة، قُْلُت:َكْم َكاَن َبْیَن ْاألََذاِن َوالسُّ ِبْیُثمَّ َقاَم إَِلى الصَّ ْرَنا َمَع النَّ  َتَسحَّ

  َقالَ: َقْدُر َخْمِسْیَن آیـة رواه البخاري ومسلم

“Kami sahur bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian Beliau 
pergi untuk shalat. Aku (Ibnu Abbas) bertanya: Berapa lama antara adzan 
dengan sahur? Dia menjawab, Sekitar 50 ayat.” [Riwayat Al Bukhari dan Muslim] 

5. Saat waktu maghrib telah tiba, disunnahkan segera berbuka 

ِ صلى هللا علیھ وسلم ُ َعْنُھَما, أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ  َوَعْن َسْھِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي َهللاَّ

َفٌق َعَلْیِھ لُوا اَْلفِْطَر )  ُمتَّ اُس ِبَخْیٍر َما َعجَّ  َقالَ: ( َال َیَزالُ اَلنَّ

"Orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan 
berbuka."  

6. Disunnahkan berbuka dengan yang manis 

ِبيِّ صلى هللا علیھ يِّ رضي هللا عنھ َعِن اَلنَّ بِّ  َوَعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر اَلضَّ

 وسلم َقالَ: ( إَِذا أَْفَطَر أََحُدُكْم َفْلُیْفِطْر َعَلى َتْمٍر, َفإِْن َلْم َیِجْد َفْلُیْفِطْر َعَلى
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اَن َحُھ ِاْبُن ُخَزْیَمَة َواْبُن ِحبَّ ُھ َطُھوٌر )  َرَواهُ اَْلَخْمَسُة, َوَصحَّ  َماٍء, َفإِنَّ

 َواْلَحاِكُم

"Apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaknya ia berbuka dengan 
kurma, jika tidak mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air karena air 
itu suci."  

7. Saat shaum hendaklah menjauhi perkataan dusta serta menjauh dari 

maksiat 

وِر ِ صلى هللا علیھ وسلم ( َمْن َلْم َیَدْع َقْولَ اَلزُّ  َوَعْنُھ َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ

ِ َحاَجٌة فِي أَْن َیَدَع َطَعاَمُھ َوَشَراَبُھ )  َرَواهُ َّzِ َواْلَعَملَ ِبِھ, َواْلَجْھلَ, َفَلْیَس 

, َوأَُبو َداُوَد َواللَّْفُظ َلھ  اَْلُبَخاِريُّ

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Siapa tidak 
meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka 
tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumannya 
(shaumnya).” 

8. Apabila saat shaum seseorang lupa, lalu makan atau minum, maka 

shaumnya tetap sah. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم  َوَعْن أَِبي ُھَرْیَرَة رضي هللا عنھ َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ

ُ َما أَْطَعَمُھ َهللاَّ  ( َمْن َنِسَي َوُھَو َصاِئٌم, َفأََكلَ أَْو َشِرَب, َفْلُیِتمَّ َصْوَمُھ, َفإِنَّ

َفٌق َعَلْیِھ  َوَسَقاهُ )  ُمتَّ

“Siapa yang lupa bahwa ia sedang shaum, lalu ia makan dan minum, hendaknya 
ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan 
minum oleh Allah." 

9. Bagi orang yang sudah tua, orang yang sakit tapi susah sembuh, ibu 

hamil serta ibu menyusui maka bagi mereka tidak perlu qodlo di bulan 
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yang lain karena akan memberatkan, tetapi cukup dengan membayar 

fidyah.   

Allah Azza wa Jalla berfirman 

اٍم أَُخَر َوَعَلى الَِّذیَن  ْن أَیَّ ةٌ مِّ ِریًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ

  ُیِطیقُوَنُھ فِْدَیُة َطَعاُم ِمْسِكیٍن

“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 
berbuka), maka (wajiblah baginya shaum) sebanyak hari yang ditinggalkan itu 
pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika 
mereka tidak shaum) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin”. 
[al-Baqarah/2:184].  

Para ulama berpendapat, ibu hamil atau menyusui termasuk kategori 

golongan orang yang diberi rukhshah, berdasarkan keumuman ayat di 

atas. Hal ini juga didukung oleh pengetahuan medis, mengingat kondisi ibu 

hamil atau menyusui yang umumnya kurang mendukung untuk bisa 

menjalankan ibadah shaum yang jika dipaksakan justru membahayakan 

sang ibu maupun bayi.  

Dari sini tampaklah hikmah Allah SWT memberikan rukshah kepada 

golongan yang memiliki udzur, sebab Allah SWT tidaklah membebani 

kewajiban kepada para hambaNya di luar kesanggupan mereka. 
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Materi 6 : Keutamaan Shaum Ramadlan 

 Guna menyempurnakan amalan shaum di bulan Ramadlan, kita 

sebaiknya melaksanakan juga amalan-amalan yang menyertainya.  

ِ صلى هللا علیھ وسلم َقالَ:   َعْن أَِبي ُھَرْیَرَة رضي هللا عنھ أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ

َفٌق َعَلْیھ َم ِمْن َذْنِبِھ )  ُمتَّ  ( َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِیَماًنا َواْحِتَساًبا, ُغفَِر َلُھ َما َتَقدَّ
“Siapa yang melakukan ibadah Ramadhan karena iman dan mengharap ridlo'Nya, 

maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat."  
  

 Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah 

SAW bersabda : 

َم َوُسْلِسَلِت“  َماِء َوُغلَِّقْت أَْبَواُب َجَھنَّ  إَِذا َدَخلَ َشْھُر َرَمَضاَن فُِتَحْت أْبَواُب السَّ

َیاِطْیُن  .الشَّ
”Jika bulan Ramadhan telah masuk, maka pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-
pintu Jahannam akan ditutup dan syaitan-syaitan pun dibelenggu.” 

 Hadits yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, 

“Rasulullah SAW bersabda : 

َم ِمْن َذْنِبِھ َوَمْن َصاَم“   َمْن َقاَم َلْیَلَة اْلَقْدِر إِْیَماناً َواْحِتَساباً ُغفَِر َلُھ َما َتَقدَّ

َم ِمْن َذْنِبِھ  .َرَمَضاَن إِْیَماناً َواْحِتَساباً ُغفَِر َلُھ َما َتَقدَّ
”Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan 
mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya 
yang telah lalu. Dan siapa yang shaum Ramadlan dengan penuh keimanan dan 
mengharapkan pahala maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya 
yang telah lalu.” 
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Beberapa amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadlan adalah : 

- Shalat tarawih 

Shalat Tarawih Mulai dilaksanakan saat malam tiba di tanggal 1 Ramadlan. 

Dilaksanakan ketelah shalat Asya dengin cara berjamaah di Masjid. Jumlah 

raka’atnya sebanyak 11 raka’at 

- Tadarus Al Quran 

Tadarus Al Quran termasuk ibadah di bulan Ramadlan yang sangat 

diutamakan dan mendapat pahala yang lebih banyak bila dibanding 

tadarus di bulan selain Ramadlan. 

Manfaat tadarus Al Quran diantaranya adalah :  

1. selalu merasa dekat dengan Allah SWT 

2. membuat hati yang resah menjadi tenang  

3. mendapat rahmat dari Allah SWT  

4. mendapat pahala 

- Memperbanyak sedekah 

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah SAW. adalah orang yang paling suka 

berderma [dalam kebaikan], dan paling berdermanya beliau adalah pada 
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bulan Ramadhan”. Oleh karena itu apabila kita menginginkan pahala yang 

berlipat dari Allah SWT, maka perbanyaklah amalan di bulan Romadlon.  

- I’tikaf 

Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadlan Rasulullah senantiasa melakukan 

i’tikaf. I'tikaf berarti berdiam diri di masjid guna melakukan ibadah 

sebanyak-banyaknya diutamakan pada bulan Romadlan.  

ِ صلى هللا علیھ وسلم ُ َعْنَھا َقاَلْت: ( َكاَن َرُسولُ َهللاَّ  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َهللاَّ

 إَِذا َدَخلَ اَْلَعْشُر -أَْي: اَْلَعْشُر اَْألَِخیُر ِمْن َرَمَضاَن- َشدَّ ِمْئَزَرهُ, َوأَْحَیا َلْیَلُھ,

َفٌق َعَلْیِھ  َوأَْیَقَظ أَْھَلُھ )  ُمتَّ

Rasulullah SAW bila memasuki sepuluh hari -- yakni sepuluh hari terakhir dari 
bulan Ramadhan-- mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya, 
dan membangunkan keluarganya. 

  

ِبيَّ صلى هللا علیھ وسلم َكاَن َیْعَتِكُف اَْلَعْشَر اَْألََواِخَر ِمْن  َوَعْنَھا: ( أَنَّ اَلنَّ

َفٌق َعَلْیھ ُ, ُثمَّ اْعَتَكَف أَْزَواُجُھ ِمْن َبْعِدِه )  ُمتَّ  َرَمَضاَن, َحتَّى َتَوفَّاهُ َهللاَّ
bahwa Nabi SAW selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian istri-istri beliau beri'tikaf 
sepeninggalnya. 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Materi 7 :  Shaum Sunnah 

 Seperti halnya dalam shalat, yang mengenal shalat fardlu/wajib dan 

shalat sunnah, maka dalam ibadah Shaum juga selain ada shaum wajib yang 

dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Ramadlan, juga dikenal shaum 

sunnah yang sering dilakukan oleh Rasululloh pada waktu-waktu tertentu. 

A. Keutamaan Shaum 

 Shaum dalam ajaran agama Islammerupakan salah satu amalan yang 

utama. Di antara pahala bagi yang melakukan ibadah shaum disebutkan 

dalam hadits berikut : 

ُ  ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُیَضاَعُف اْلَحَسَنُة َعْشُر أَْمَثالَِھا إَِلى َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف َقالَ هللاَّ

ُھ لِى َوأََنا أَْجِزى ِبِھ َیَدُع َشْھَوَتُھ َوَطَعاَمُھ ِمْن أَْجلِى ْوَم َفإِنَّ  َعزَّ َوَجلَّ إِالَّ الصَّ

ِھ. َوَلُخلُوُف فِیِھ أَْطَیُب اِئِم َفْرَحَتاِن َفْرَحٌة ِعْنَد فِْطِرِه َوَفْرَحٌة ِعْنَد لَِقاِء َربِّ  لِلصَّ

ِ ِمْن ِریِح اْلِمْسِك  ِعْنَد هللاَّ

“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan 
dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala 
berfirman (yang artinya), “Kecuali amalan shaum. Amalan shaum adalah untuk-Ku. 
Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat 
dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang shaum akan mendapatkan dua 
kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika 
berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang shaum lebih harum di 
sisi Allah daripada bau minyak kasturi” (HR. Muslim no. 1151). 

B. Macam-macam Shaum Sunnah 

 Terdapat shaum sunnah yang disyariatkan bagi umat Islam, sebagai 

berikut : 

1. Shaum sunnah tiap hari Senin dan Kamis 

Rasulullah SAW menyampaikan alasan shaum pada kedua hari ini dengan 

sabdanya : 
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 ُتْعَرُض األَْعَمالُ َیْوَم ْاإلِْثَنْیِن َواْلَخِمْیِس َفأُِحبُّ أَْن ُیْعَرَض َعَملِي َوأََنا“ 

  ”.َصاِئٌم

“Amal-amal manusia diperiksa pada setip hari Senin dan Kamis, maka aku 
menyukai amal perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan 
berpuasa.” [HR. At-Tirmidzi dan lainnya] 

2. Shaum Daud 

Dalil shaum Daud adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : 

ِ ِصَیاُم  َیاِم إَِلى هللاَّ َالم َوأََحبُّ الصِّ ِ َصَالةُ َداُوَد َعَلْیِھ السَّ َالِة إَِلى هللاَّ  أََحبُّ الصَّ

 َداُوَد َوَكاَن َیَناُم ِنْصَف اللَّْیِل َوَیقُوُم ُثلَُثُھ َوَیَناُم ُسُدَسُھ َوَیُصوُم َیْوًما َوُیْفِطُر

  َیْوًما
Shalat (malam) yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Nabi Dawud 
Alaihissallam. Dan shaum yang paling dicintai oleh Allah adalah shaum Nabi 
Dawud Alaihissallam. Beliau biasa tidur separuh malam, dan beliau shalat malam 
pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Dan beliau shaum sehari dan 
berbuka sehari. [HR Bukhari, no. 1131; Muslim, no. 1159, dari Abdullah bin ‘Amr bin 
al ‘Ash]. 

3. Shaum sunnah tiap tanggal 13-14 dan 15 bulan hijriyyah 

َوَعْن أَِبي َذرٍّ رضي هللا عنھ َقالَ:  
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ـاٍم: َثـَالثَ  ْھـِر َثـَالَثـَة أَیَّ ِ صـلى هللا عـلیھ وسـلم أَْن َنـُصوَم ِمـْن اَلشَّ ( أََمـَرَنـا َرُسـولُ َهللاَّ

َحھُ  , َوَصـحَّ ْرِمـِذيُّ , َواَلـتِّ َساِئـيُّ َعْشـَرَة, َوأَْرَبـَع َعْشـَرَة َوَخـْمَس َعْشـَرَة )  َرَواهُ الـنَّ

اَن  ِاْبُن ِحبَّ
“Abu Dzar berkata : Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk shaum 
tiga hari dalam sebulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15”. 

4. Shaum sunnah 6 hari di bulan syawal. 

ِ صلى هللا علیھ  َوَعْن أَِبي أَیُّوَب اَْألَْنَصاِريِّ رضي هللا عنھ أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ

اٍل َكاَن َكِصَیاِم  ا ِمْن َشوَّ وسلم َقالَ: ( َمْن َصاَم َرَمَضاَن, ُثمَّ أَْتَبَعُھ ِسّتً

ْھِر )  َرَواهُ ُمْسلٌِم  اَلدَّ

”Siapa yang shaum Ramadhan, kemudian diikuti dengan shaum enam 
hari pada bulan Syawwal, maka ia seperti shaum setahun”.  

5. Shaum ’Arafah (9 Dzulhijjah) yang dilaksanakan berbarengan dengan 

waktu wukuf orang yang sedang melaksanakan haji di Arafah 

َعْن أَِبي َقَتاَدَة اَْألَْنَصاِريِّ رضي هللا عنھ  

ِ صلى هللا علیھ وسلم ُسِئلَ َعْن َصْوِم َیْوِم َعَرَفَة. َقالَ: ُیَكفُِّر  ( أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ

َنَة  َنَة اَْلَماِضَیَة َواْلَباقَِیَة , َوُسِئلَ َعْن ِصَیاِم َیْوِم َعاُشوَراَء. َقالَ: ُیَكفُِّر اَلسَّ اَلسَّ

اَْلَماِضَیَة َوُسِئلَ َعْن َصْوِم َیْوِم اَِالْثَنْیِن, َقالَ: َذاَك َیْوٌم ُولِْدُت فِیِھ, َوُبِعْثُت فِیِھ, 

أَْو أُْنِزلَ َعَليَّ فِیِھ )  َرَواهُ ُمْسلٌِم 

“Dari Abu Qotadah al-Anshory bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya 
mengenai shaum hari Arafah, lalu beliau menjawab : Ia menghapus 
dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang. Beliau juga ditanya tentang 
shaum hari Asyura, lalu beliau menjawab: Ia menghapus dosa-dosa 
tahun yang lalu. Dan ketika ditanya tentang shaum hari Senin, beliau 
menjawab: Ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari 
diturunkan al-Qur'an padaku”. 
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6. Shaum sunnah Tasu’a-Asyuro yang dilaksanakan pada tiap tanggal 9 – 

10 Muharam 

َعْن أَِبي َقَتاَدَة اَْألَْنَصاِريِّ رضي هللا عنھ  

ِ صلى هللا علیھ وسلم ُسِئلَ َعْن َصْوِم َیْوِم َعَرَفَة. َقالَ: ُیَكفُِّر  ( أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ

َنَة  َنَة اَْلَماِضَیَة َواْلَباقَِیَة , َوُسِئلَ َعْن ِصَیاِم َیْوِم َعاُشوَراَء. َقالَ: ُیَكفُِّر اَلسَّ اَلسَّ

اَْلَماِضَیَة َوُسِئلَ َعْن َصْوِم َیْوِم اَِالْثَنْیِن, َقالَ: َذاَك َیْوٌم ُولِْدُت فِیِھ, َوُبِعْثُت فِیِھ, 

أَْو أُْنِزلَ َعَليَّ فِیِھ )  َرَواهُ ُمْسلٌِم 
“Dari Abu Qotadah al-Anshory bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya 
mengenai shaum hari Arafah, lalu beliau menjawab : "Ia menghapus 
dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang." Beliau juga ditanya 
tentang saum hari Asyura, lalu beliau menjawab: "Ia menghapus dosa-
dosa tahun yang lalu." Dan ketika ditanya tentang shaum hari Senin, 
beliau menjawab: "Ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari 
diturunkan al-Qur'an padaku. Riwayat Muslim”. 

Catatan : 

Terdapat beberapa hari yang Allah SWT haramkan shaum pada hari itu, 

yaitu : 

1. Hari ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha 

ِ صلى هللا علیھ  َوَعْن أَِبي َسِعیٍد اَْلُخْدِريِّ رضي هللا عنھ ( أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ

َفٌق َعَلْیِھ ْحِر )  ُمتَّ  .وسلم َنَھى َعْن ِصَیاِم َیْوَمْیِن: َیْوِم اَْلفِْطِر َوَیْوِم اَلنَّ
Rasulullah SAW melarang shaum pada dua hari, yakni hari raya Fithri dan hari 
raya Kurban 

2. Ayyamu Tasyriq 

ِ صلى هللا علیھ  َوَعْن ُنَبْیَشَة اَْلُھَذلِيِّ رضي هللا عنھ َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ

ِ تَعالى )  َرَواهُ ُمْسلٌِم َّzِ اُم أَْكٍل َوُشْرٍب, َوِذْكٍر ْشِریِق أَیَّ اُم اَلتَّ  وسلم ( أَیَّ
Rasulullah SAW bersabda: "Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan dan 
minum serta berdzikir kepada Allah Ta'ala." 
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Materi 8 :  Shalat Tarawih & Witir  

 Shalat tarawih adalah shalat yang dilakukan pada malam hari di bulan 

Ramadlan. Shalat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat karena orang 

yang melakukan shalat tarawih beristirahat tiap melaksanakan shalat empat 

raka’at.  

 Shalat tarawih termasuk qiyamul lail atau shalat malam. Akan tetapi 

shalat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih ini 

adalah shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan. 

 Keutamaan shalat tarawih ini sebagaimana dikemukakan dalam hadits 

Abu Hurairah ra 

َم ِمْنذْنِبھ    َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِاْیَماَنا َواْحِتَساًبا ُغفَِر َلُھ َما َتَقدَّ

“Siapa yang melakukan shalat qiyamulail pada bulan Ramadhan, 
karena iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang 
telah lalu dari dosanya.” 

  

 Jumlah rakaat shalat tarawih ini adalah 11 raka’at, terdiri dari 4 raka’aat 

shalat tarawih dan 3 raka’at shalat witir. Namun banyak juga di sekitar kita 

yang melaksanakan 23 raka’at. 
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 Dalil shalat tarawih 11 raka’at adalah sebagai berikut : 

 َما َكاَن َیِزیُد فِى َرَمَضاَن َوالَ َغْیِرِه َعَلى إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة ، ُیَصلِّى أَْرَبَع

 َرَكَعاٍت َفالَ َتْسأَلْ َعْن ُحْسِنِھنَّ َوُطولِِھنَّ ، ُثمَّ ُیَصلِّى أَْرَبًعا َفالَ َتْسأَلْ َعْن

 ُحْسِنِھنَّ َوُطولِِھنَّ ، ُثمَّ ُیَصلِّى َثالًَثا

“Rasulullah SAW tidak pernah menambah shalat malam di bulan Ramadhan dan 
bulan lainnya lebih dari 11 raka’at. Beliau melakukan shalat empat raka’at, maka 
jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau melakukan 
shalat empat raka’at lagi dan jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. 
Kemudian beliau melakukan shalat tiga raka’at.” 

 Cara melaksanakan shalat malam yang 11 raka’at adalah dengan 

melaksanakan 4 raka’at lalu ditutup dengan salam, kemudian dilanjutkan 4 

raka’at lalu ditutup dengan salam, dan terakhir 3 raka’at lalu ditutup dengan 

salam sebagaimana hadits diatas. 

 Shalat witir adalah shalat yang dilaksanakan di waktu malam biasanya 

bersamaan dengan pelaksanaan shalat malam. Jumlah raka’at dalam shalat 

witir boleh satu raka’at, tiga raka’at, lima raka’at dengan satu kali salam 

sesuai namanya witir yang berarti ganjil 

 Dalilnya adalah sebagai berikut : 

 َوَعْن أَِبي أَيُّوَب اأَْلَنَْصاِريِّ رضي اهلل عنه أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى

 اهلل عليه وسلم َقاَل : ( اَْلوِتُْر َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ , َمْن أََحبَّ أَْن
 يُوِتَر ِبَخْمٍس فَْليَفَْعْل , َوَمْن أََحبَّ أَْن يُوِتَر ِبثاََلٍث فَْليَفَْعْل , َوَمْن
 أََحبَّ أَْن يُوِتَر ِبوَاِحَدٍة فَْليَفَْعْل )  َرَواهُ اأَْلَْربََعُة إاِلَّ اَلتِّرِْمِذيَّ ,

حَ النََّساِئيُّ َوْقفَُه َحُه اِبُْن ِحبَّاَن , َورَجَّ  َوَصحَّ

"Witir itu hak bagi setiap muslim. Barangsiapa senang shalat witir lima rakaat 
hendaknya ia kerjakan, barangsiapa senang shalat witir tiga rakaat hendaknya ia 
kerjakan, barangsiapa senang shalat witir satu rakaat hendaknya ia kerjakan.” 
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 Berdasarkan hadits dari Aisyah r.a : 

 َوَعنَْها َقاَلْت: ( ِمْن ُكلِّ اَللَّيِْل َقْد أَْوتََر رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه

َحِر )  ُمتَّفَقٌ َعَليِْهَما  .وسلم فَانْتََهى وِتْرُهُ إَِلى اَلسَّ

Pada setiap malam Rasulullah SAW selalu shalat witir yang berakhir hingga waktu 
sahur. Muttafaq Alaihi. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم ( أَْوِتُروا  َوَعْن َعلِيٍّ رضي هللا عنھ َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ

َحُھ ِاْبُن َ ِوْتٌر ُیِحبُّ اَْلِوْتَر )  َرَواهُ اَْلَخْمَسُة, َوَصحَّ  َیا أَْھلُ اَْلقُْرآَن, َفإِنَّ َهللاَّ

 ُخَزْیَمَة

"Shalat witirlah wahai ahli Qur'an, karena Allah sesungguhnya witir (ganjil) dan dia 
mencintai yang ganjil (witir)." 

ِبيِّ صلى هللا علیھ وسلم َقالَ: ُ َعْنُھَما; َعْن اَلنَّ  َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي َهللاَّ

َفٌق َعَلْیِھ  ( ِاْجَعلُوا آِخَر َصَالِتُكْم ِباللَّْیِل ِوْتًرا )  ُمتَّ

"Jadikanlah shalat witir sebagai akhir shalatmu malam hari." 

 Para Ulama berpendapat bahwa lebih afdhol shalat tarawih  yang satu 

paket dengan witir itu dilaksanakan secara berjama’ah sebagaimana 
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dilakukan oleh ‘Umar bin Al Khattab dan para sahabat radhiyallahu 

‘anhum. Kaum muslimin pun terus menerus melakukan shalat tarawih secara 

berjama’ah karena merupakan syi’ar Islam yang begitu nampak sehingga 

serupa dengan shalat ‘ied. 

 Keutamaan Shalat Tarawih dan Witir : 

• Akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. 

• Shalat tarawih berjam’ah bersama imam bagaikan shalat semalam penuh. 

ُھ َمْن َقاَم َمَع اإلَِماِم َحتَّى َیْنَصِرَف ُكِتَب َلُھ قَِیاُم َلْیَلًة  إِنَّ
“Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala 
qiyam satu malam penuh” 

• Shalat tarawih adalah seutama-utamanya shalat, karena shalat tarawih 

sama dengin shalat tahajud 
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