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BAB XII 
 

SHALAT SUNNAH BERJAMAAH DAN MUNFARID 

Standar Kompetensi : 
12.  Memahami tatacara berbagai sholat sunnah. 
Kompetensi Dasar : 
12.1.Menyebutkan pengetian dan ketentuan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 
12.2. Menyebutkan contoh-contoh sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 
12.3. Mempraktekan  sholat sunnah berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari. 
Indikator : 
1. Menyebutkan pengertian berbagai sholat sunnah berjamaah  dan munfarid.   
2. Macam-macam  sholat sunnah berjamaah  dan munfarid 
3. Ketentuan dan waktu  sholat sunnah berjamaah  dan munfarid 
4. Menyebutkan sholat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah.  
5. Menyebutkan sholat sunnah yang  dikerjakan secara munfarid  
6. Menyebutkan sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah atau munfarid 
7. Mempraktikan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 
8. Membiasakan melakukan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari 

 
Salat sunah dikelompokkan menjadi dua, yaitu: salat sunah jama’ah dan salat sunat munfarid. 

Shalat sunah berjama’ah adalah salat yang dikerjakan secara bersama salah satu menjadi imam 
dan yang lain menjadi makmum dengan syarat yang telah ditentukan.Salat sunah munfarid adalah 
salat yang dilakukan sendirian. 

Di antara jenis shalat sunah terdapat shalat sunah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah, 
munfarid, dan ada yang dilaksanakan berjamaah maupun munfarid. 

Shalat Sunah Berjamaah 
Shalat Sunah dengan  

berjamaah atau  
munfarid 

Shalat Sunah Munfarid 

- Shalat Idain (Shalat Idul Fitri  
dan Idul Adha) 

- Shalat Istisqa  
- Shalat Kusuf (Gerhana 

Matahari) dan Khusuf 
(gerhana Bulan) 
 

- Shalat Tarawih 
- Shalat Witir  
- Shalat Dhuha 
- Shalat Tahajud  

 
 

- Shalat Rawatib  
- Shalat Tahiyatul Masjid  
- Shalat Istikharah 
- Shalat Tasbih 
- Shalat Hajat  

 

 
A. SHALAT SUNNAH BERJAMAAH 

 
Shalat sunah berjama’ah adalah salat yang dikerjakan secara bersama salah satu menjadi 
imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat yang telah ditentukan. 
 
Shalat sunnah berjamaah adalah shalat Idain, Shalat Tarawih, Shalat Witir, Shalat Istisqa’ 
(minta hujan), shalat Gerhana Matahari (Kusuf) dan shalat Gerhana Bulan (Khusuf) 

 
 

1. Shalat Idain. 

a. Pengertian dan hukum 
Idain artinya dua hari raya. Yang dimaksud shalat Idain adalah shalat pada waktu dua  

hari raya yakni  Hari Raya Idul fitri (1 syawal) dan Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah). 
Adapun hukum melaksanakannya adalah sunah muakkad yaitu sunnah yang sangat 

dianjurkan. 
Rasulullah SAW bersabda: 
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أَنْ نخرِج فى الْعيدينِ الْعواتق وذَوات  -صلى اهللا عليه وسلم- تعنِى النبِى  –أَمرنا 
 .وأَمر الْحيض أَنْ يعتزِلْن مصلَّى الْمسلمنيالْخدورِ 

artinya:“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat shalat ‘ied (Idul 
Fithri ataupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beranjak dewasa) dan wanita 
yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haidh. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang 
sedang haidh untuk menjauhi tempat shalat.” 

b. Waktu dan tempat pelaksanaan 
        Waktu mengerjakan shalat sunah Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari dua 

penggalah (kurang lebih 3 meter) sampai tergelincirnya matahari. Sedangkan shalat Idul 
Adha dimulai setelah matahari terbit satu penggalah. Adapun tempatnya sebaiknya 
dilakukan di tanah lapang seperti yang dianjurkan oleh Nabi (kecuali ada halangan), karena 
shalat Id itu untuk syiar agama. Namun sebagian ulama’ berpendapat lebih baik dikerjakan 
di Masjid, karena masjid itu tempat yang mulia dan suci. 

 
c. Cara Melaksanakan Sholat Ied 

1. Niat dalam hati. 
lafal niatnya adalah:  

 اُصلّى سنةً لعيد الفطرِ / األضحى ركعتنيِ مأموما / إماما هللا تعاىل
Artinya: Saya niat sholat sunah Idul Fitri/Adha dua rakaat dengan menjadi 
makmum/imam karena Allah Ta'ala."  

2. Takbiratul ihram. 
3. Membaca doa iftitah. 
4. Takbir 7x pada rakaat pertama dan 5x pada rakaat kedua dan diantara takbir 

membaca tasbih: 
رأَكْب اَللَّهو إلَّا اللَّه لَا إلَهو لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبس 

5. Membaca ta'awudz 
6. Membaca surat al Fatihah 
7. Membaca surat al Qur'an. Sebaiknya surat Qaaf pada rakaat pertama dan surat 

Iqtarabat pada rakaat kedua. atau surat al A'laa pada rakaat pertama dan surat al 
Ghasyiyah pada rakaat kedua. 

8. Setelah shalat Id dilanjutkan dengan khutbah  
 
 

d.  Hal-hal yang disunahkan pada saat hari raya adalah: 
1. Memperbanyak Takbir. Pada hari raya ‘Idul Fitri disunahkan memperbanyak takbir 

dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika imam memulai shalat ‘id. 
Sedangkan pada hari ‘Idul Adha disunahkan memperbanyak takbir setiap selesai 
mengerjakan shalat fardlu, shalat rawatib, shalat sunah mutlak, dan shalat janazah. 
dan berakhir sampai waktu Ashar tanggal 13 Dzulhijjah. 

Bacaan takbir yang dimaksud adalah: 

مِهللا الْح ِو راَُهللا اَكْب ،راُهللا اَكْبالَّ اُهللا، وا ٰلهالَ ا ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راُهللا اَُهللا أَكْب ،د
ِ ِهللا كَثيراً، وسبحانَ اِهللا بكْرةً وأَصيالً، الَ إِٰله إِالَّ اُهللا وحده، أَكْبر كبري دمالْحاً و
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صدق وعده، ونصر عبده، وأَعز جنده، وهزم اَْألحزاب وحده، الَ إِٰله إِالَّ اُهللا واُهللا 
 . الْحمدأَكْبر، اُهللا أَكْبر وِِهللا

2. Mandi dengan niat untuk melaksanakan shalat hari raya: 

 ىَألضٰحى سنةًِ ِهللا تعاٰلاْ/ نويت الْغسلَ لعيد الْفطْرِ 

3. Berangkat pagi-pagi, kecuali bagi imam disunahkan berangkat ketika shalat hendak 
dilaksanakan. 

4. Berhias diri dengan memakai wangi-wangian, pakaian yang bagus, memotong kuku, 
serta menghilangkan bau yang tidak sedap. 

5. Menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. 
6. Makan terlebih dahulu sebelum berangkat shalat ‘Idul Fitri, sedangkan pada ‘Idul 

Adha, sunah melakukan shalat terlebih dahulu. 
7. Tahniah (ungkapan suka cita) atas datangnya hari raya disertai dengan berjabat 

tangan. Seperti lafadh: 

 تقَبلَ اُهللا منا ومنك

8. Menjawab ucapan suka cita (tahni’ah) dengan bacaan: 

 .منكُم، أَحياكُم اُهللاِ َألمثَاله، كُلَّ عامٍ وأَنتم بِخيرٍتقَبلَ اُهللا 

 
2. Shalat Tarawih 

a.   Pengertian Shalat Tarawih 
Shalat tarawih adalah shalat sunah yang dilaksanakan khusus pada malam  hari bulan 
Ramadhan. Shalat tarawih merupakan amalan sunah pada bulan  Ramadhan di samping 
ibadah-ibadah lain seperti memperbanyak tadarus Al  Quran, berzikir, berdoa, mendalami 
ilmu agama dengan mengikuti pesantren kilat,  dan sebagainya. Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada  Allah SWT.  

 
b.  Hukum Shalat Tarawih 

 
  Hukum melaksanakannya adalah sunah muakkad, sebagaimana hadis  Rasulullah SAW :  
 

ه أَبِي نلُ اِهللاعوسةَ قَالَ رريا  رستاحا وانميانَ اضمر قَام نباً م  بِهذَن نم مّقَدا تم لَه رغُف
  )رواه البخارى ومسلم(
 

artinya :“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang  melaksanakan shalat 
pada malam hari di bulan Ramadhan dengan dilandasi  iman dan semata-mata mengharap ridha Allah 
SWT maka akan diampuni dosa- dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)  
 
 

 
c.  Bilangan rakaat Shalat Tarawih 

 
Ada perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat shalat Tarawih di  kalangan umat Islam. 
Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak penting dan tidak  perlu diperdebatkan. Hal yang 
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penting adalah bagaimana shalat Tarawih tetap  dilaksanakan umat Islam. Perbedaan yang 
dimaksud sebagai berikut :  

1) Delapan rakaat ditambah Witir 
 

Pendapat ini diambil dari keterangan bahwa Rasulullah s.a.w shalat Tarawih  bersama 
para sahabat di masjid tiga kali selama hidupnya. Sesudah itu beliau  tidak melakukan 
lagi secara berjamaah di masjid tetapi melaksanakannya di  rumah. Rasulullah s.a.w  
khawatir apabila suatu saat nanti shalat tarawih  dianggap ibadah wajib. Jumlah rakaat 
yang dilakukan bersama sahabat di  masjid tersebut adalah delapan rakaat ditambah 
Witir. Keterangaan ini  berdasarkan pada hadits berikut :    

 
  رتاَو ّثُم اتكَعانَ رثَم لَّى بِهِماخرجه ابن حبان(ص(     هّابِرٍ اَنج نع  

 
artinya : “Diriwayatkan dari Jabir sesungguhnya Rasulullah s.a.w shalat  bersama-sama mereka 
delapan rakaat kemudian beliau shalat witir”. (HR.  Ibnu Hibban)  
 
 

2) Dua puluh rakaat ditambah Witir 
 

Mengenai jumlah rakaat shalat tarawih yang 20 rakaat dilanjutkan dengan witir 
 dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan diikuti oleh para sahabat yang  lain. 
Tentang jumlah rakaat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini tidak  pernah 
dipermasalahkan oleh para sahabat saat itu. Jadi, sampai sekarang pun  umat Islam 
ada yang mengikutinya.   

3) Tiga puluh enam rakaat ditambah Witir 
 

Mengenai jumlah rakaat shalat tarawih 36 rakaat dilanjutkan dengan witir  dilakukan 
oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan salah satu  Khalifah Bani 
Umayyah.   
 
Dari ketiga pendapat di atas menunjukkan bahwa perbedaan rakaat dalam 
 pelaksanaan shalat tarawih di kalangan umat merupakan sesuatu yang tidak perlu 
 dipermasalahkan. Apalagi sampai terjadi pertikaian hanya karena perbedaan ini. 
 Padahal sejak dahulu perbedaan ini telah ada dan tidak timbul masalah. Yang 
 terpenting adalah umat Islam dapat melaksanakan shalat tarawih dengan baik. 
 Sedangkan berapa jumlah rakaatnya terserah kepada masing-masing sesuai  dengan 
pengetahuan dan keyakinannya untuk mendekatkan diri kepada Allah  SWT di bulan 
Ramadhan yang penuh berkah.  
 
  

d.  Cara melaksnakan Shalat Tarawih 
 

 Waktu pelaksanaannya setelah shalat isya sampai dengan fajar sidiq   (menjelang waktu 
subuh).  

 
Shalat Tarawih ini dikerjakan seperti shalat biasa lainnya baik mengenai bacaannya 
maupun gerakan-gerakannya dan pada setiap dua rakaatnya ditutup dengan salam. 
hanya niat yang  membedakan. Yakni : 

اماماِ ِهللا تعالَىأُصلّى سنّةَ التّراوِيحِ ركْعتينِ   

    artinya : “Aku niat Salat Tarawih dua rakaat menjadi imam karena Allah Ta’ala” 

Niat Shalat Tarawih untuk Imam : 

 أُصلّى سنّةَ التّراوِيحِ ركْعتينِ مأْموماِ ِهللا تعالَى
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     artinya :Saya sengaja niat shalat Tarawih dua rakaat (sebagai makmum) karena Allah Ta’ala 
 

Setelah selesai shalat Tarawih lalu diteruskan shalat Witir, sekurang-kurangnya satu 
rakaat tetapi pada umumnya dikerjakan tiga rakaat dengan dua salam atau satu salam. 

Adapun surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat boleh surat apa saja 
yang dikehendaki, tetapi di utamakan pada setiap rakaat yang kedua sesudah membaca 
surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlash. 

 3.  Shalat dua rakaat seperti biasa.  
- Diutamakan secara berjamaah tetapi boleh juga dilaksanakan sendirian   (munfarid)  
- Lebih utama setiap dua rakaat salam. Namun, apabila dilaksanakan empat  rakaat 

tidak perlu ada tasyahud awal supaya tidak menyerupai shalat fardu.  
 

a. Do’a setelah shalat Tarawih 

 الرّحيمِبِسمِ اللَّه الرّحمنِ 

 دمالْح ا لَكنّبا ري ،هدزِيئُ مكَافيو همي نِعافوا يدمح ،نيالَمبِّ الْعر لَّهل دماَلْح
 دّمحا منيِّدلَى سع مّلسلِّ وص ّماَللَّه ،لْطَانِكمِ سيظعو هِكجالَلِ وجل يغبنا يكَم

لَى آلعونيعمأَج بِهحصو ه.  

 ،نيظافحم اتلَوّلَى الصعو ،نيّدؤم كضائفَرلو ،نيلكَام انما بِاِْإليلْنعاج ّماَللَّه
 ،نيسِّكمتى مدبِالْهو ،ناجِير فْوِكعلو ،نبِيطَال كدنا عملو ،نيلفَاع كَاةّلزلنِ وعو

 ،نياضاِء ربِالْقَضو ،نبِياغر ةرى اْآلخفو ،نيداها زينّى الدفو ،نيرِضعوِ ماللَّغ
دّمحا منيِّداِء سول تحتو ،نابِرِيا صالَيلَى الْبعو ،نرِياكاِء شمعّبِالنو   موي

عو ،نرِيائس ةاميالْق ةامالكَر ةررِيلَى سعو ،نيلاخد ةّنى الْجفو ،نيارِدضِ وولَى الْح
 نمو ،نلَبِِّسيتاجٍ مبيدقٍ وربتإِسسٍ ودنس نمو ،نوِّجِيزتنٍ ميرٍ عوبِحو ،نيدقَاع

مصفَّينِ شارِبِين، بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ من  طَعامِ الْجنّة آكلين، ومن لَبنٍ وعسلٍ
نيحالّالصاِء ودهّالشو نيقيّدّالصو نبِيِّيّالن نم هِملَيع تمعأَن نيالَّذ عنٍ، ميعم.  

 فَةرِيّالش لَةاللَّي ههذ يا فلْنعاج ّما اَللَّهلْنعجالَ تو ،نيلوقْباِء الْمدعّالس نم كَةاربالْم
من اَْألشقياِء الْمردودين، إِهلَنا عافنا واعف عنّا، واغْفر لَنا ولوالدينا وُألمّهاتنا، 

نيلَألها واجِنوَألزا، وناتوَألخا وانِنوِإلخا، وناتّدجلا وناددَألجا، ونتيلِ بوَِأله َ ا
علَينا، ولمن    وَألساتذَتنا ولمشايِخنا ولمعلّمينا، ولمن علَّمناه ولذَوِى الْحقُوقِ

يإِلَى الْخ اهنيدها وانده نملا، ونإِلَي نسأَحا ونّبأَح اهنيّصوا وانصأَو نملرِ، و
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 مهناِء مياَألح ،اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسعِ الْميمجلاِء، وعّبِالد
اتواَْألمو.  

حجّاجِ والْمعتمرِين والغزاة اللَّهمّ السّالَمةَ والْعافيةَ علَينا وعلَيهِم، وعلَى عبِيدك الْ
 ،نيمالظَّال ّرا شنقو ،نيملسالْم نوِّ مالْجرِ وحالْبرِّ وي الْبف ،نرِيافاملُسارِ وّوّالزو

ربّنا منك بِخيرٍ، يا  وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين، يا مجِيب السّائلين، واختم لَنا يا
نيماحّالر محأَر. نيالَمبِّ الْعر لَّهل دماَلْح  

  Artinya: Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang melaksanakan 
kewajiban- kewajiban terhadap-Mu, yang memelihara shalat, yang mengeluarkan zakat, yang 
mencari apa yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada 
petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akherat , yang 
ridha dengan ketentuan, yang ber¬syukur atas nikmat yang diberikan, yang sabar atas segala 
musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami, Nabi Muhammad, pada hari kiamat, 
sampai kepada telaga (yakni telaga Nabi Muhammad) yang masuk ke dalam surga, yang duduk 
di atas dipan kemuliaan, yang menikah de¬ngan para bidadari, yang mengenakan berbagai 
sutra ,yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu yang murni dengan gelas, 
cangkir, dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi, shiddiqin, 
syuhada dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan 
(anugerah) dari Allah, dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui. 

 
  Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini tergolong orang-orang yang 

bahagia dan diterima amalnya, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang 
celaka dan ditolak amalnya, 

 
Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas penghulu kita Muhammad, keluarga beliau dan 
shahabat beliau semuanya, berkat rahmat-Mu, oh Tuhan, Yang Paling Penyayang di antara 
yang penyayang.Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 

 
 
3. Shalat Witir 

a. Pengertian Shalat Witir 

      Witir artinya ganjil. Shalat Witir artinya shalat sunah yang dikerjakan pada malam 
hari setelah shalat Isya’ dengan bilangan rakaatnya ganjil baik di bulan Ramadan maupun 
diluar bulan Ramadan.  

    Rasulullaâh shallallâhu ‘alaihi wasallam bersabda : 

 اجعلُوا آجِر صالَتكُم بِاللَّيلِ وِترا
Artinya  :Jadikanlah akhir shalat kamu di malam hari dengan shalat Witir. (H.R. Muttafaq Alaih) 

 
       . 

b.  Tata Cara Melaksanaan Shalat Witir 
Mengerjakan Shalat witir itu rakaatnya ganjil, minimal 1 rakaat, dan maksimal 11 rakaat. 
Tata cara pelaksanaan shalat witir sebagai berikut :  
1. waktunya pada malam hari setelah shalat isya’ setelah shalat  Pada bulan Ramadan .

.Tarawih 
2. dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian (munfarid)  
3. jumlah rakaatnya ganjil 
4. Dalam pelaksanaannya ada dua macam niat, yakni niat untuk shalat 2 rakaat  dan 

ditutup dengan niat untuk shalat 1 rakaat. 
5. Berniat shalat witir 2 atau 1 rakaat 

Bacaan niatnya apabila diucapkan adalah :  
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         Niat Shalat Witir 2 rakaat  untuk Imam 
 

لَىأُصلّي سنّةَ الْوِترِ ركْعتينِ اماما ِهللا تعا  
          artinya : “Saya berniat shalat witir dua rakaat menjadi imam karena Allah Ta’ala” 

 

Niat Shalat Witir 2 rakaat untuk Makmum 

 أُصلّي سنّةَ الْوِترِ ركْعتينِ مأْموما ِهللا تعال
    artinya: Saya berniat shalat witir dua rakaat menjadi makmum karena Allah Ta’ala. 

 

Niat Shalat Witir 1 rakaat untuk Imam 

ركْعةَ اماما ِهللا تعاىل أُصلّي سنّةً الْوِترِ  
                artinya: Saya berniat shalat satu rakaat witir menjadi imam karena Allah Ta’ala. 
 

Niat Shalat Witir 1 rakaat untuk Makmum 

 أُصلّي سنّةً الْوِترِ ركْعةَ مأْموما ِهللا تعاىل
                  artinya: Saya berniat shalat satu rakaat witir menjadi makmum karena Allah Ta’ala. 

 
6. Takbiratul ihram 
7.  Shalat 2 rakaat atau 1 rakaat seperti biasa.  
8.  Salam.  

 
c. Do’a setelah shalat Witir 

خاشعا، ونسأَلُك علْما نافعا، ونسأَلُك اَللَّهم إِنا نسأَلُك إِيمانا دائما، ونسأَلُك قَلْبا 
يقينا صادقًا، ونسأَلُك عمالً صالحا، ونسأَلُك دينا قَيما، ونسأَلُك الْعفْو والْعافيةَ، 

نو ،ةيافلَى الْعع كْرالش أَلُكسنو ،ةيافالْع اممت أَلُكسناسِونِ النى عنالْغ أَلُكس.   

متا، وندبعتا ونعرضتا ونعشختا وناميقا وناميا وصنالَتا صنلْ مقَبا تنبر ماَللَّه م
نيماحالر محا أَري ،ا اَللَّهي ،ا اَللَّهي ،ا اَللَّها ينريقْصت.  

ى اللَّه علَى سيدنا محمد، وعلَى آله وصحبِه أَجمعين، سبحانَ ربك رب الْعزة وصلَّ

نيالَمالْع بر لَّهل دمالْحو نيلسرلَى الْمع الَمسنَ، وفُوصا يمع 

Artinya: Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu (mohon diberi) iman yang lenggeng, dan 
kami mohon kepada-Mu hati kami yang khusyu’, dan kami mohon kepada-Mu diberi ilmu yang 
bermanfaat, dan kami mohon ditetapkannya keyakinan yang benar, dan kami mohon (dapat 
melaksanakan) amal yang shalih dan mohon tetap dalam agama islam, dan kami mohon diberinya 
kebaikan yang melimpah-limpah, dan kami mohon memperoleh ampunan dan kesehatan, dan kami 
mohon kesehatan yang sempurna, dan kami mohon mensyukuri atas kesehatan kami, dan kami mohon 
kecukupan. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah shalat kami, puasa kami, rukuk kami, dan khusyu’ kami, 
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dan pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama shalat, ya Allah, yaAllah, ya 
Allah Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga Allah memberi kesejahteraan atas sebaik-baik 
makhluk-Nya yaitu Nabi Muhammad, atas keluarga dan semua sahabatnya, dan segala puji bagi Allah 
Tuhan semesta alam. 
 

4. Shalat Istisqa’ (Shalat minta hujan) 
Shalat Istisqa’ adalah shalat sunnat 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan 
kepada Allah SWT. 
 
 Shalat Istisqa hukumnya sunnah muakkad (sangat ditekankan) ketika terjadi musim kering, 
karena Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut 

  

فَحولَ إِلَى الناسِ ظَهره  رأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم خرج يستسقي قَالَ
 بِالْقراَءة واستقْبلَ الْقبلَةَ يدعو ثُم حولَ رِداَءه ثُم صلَّى لَنا ركْعتينِ جهر فيهِما

 
artinya:Saya melihat Nabi saw tatkala pergi ke tanah lapang untuk shalat istisqa’ beliau palingkan 
punggungnya menghadap para sahabat dan kiblat sambil berdo’a, lalu beliau palingkan selendangnya, 
kemudian shalat dengan kami du’a rekaat dengan suara yang keras ketika membaca ayat. 
 

a.   Adab Sebelum Shalat Istisqa 
1. Berpuasa 4 hari berturut-turut, karena doa orang berpuasa tidak akan ditolak. 
2. Menjauhkan dari kezaliman dan taubat. 
3. Banyak berbuat baik dan bersedekah. 
4. Pada hari ke-4 keluar menuju tempat shalat dengan mengajak anak-anak , orang tua, 

dan binatang ternak, memakai pakaian sederhana. 
 

b. Tata Cara Melaksanakan Shalat Istisqa’ 
1. Berniat dalam hati melakukan Shalat Istisqa. Jika diucapkan lafal niatnya sbb: 

 ركْعتينِ للَّه تعالَىأُصلِّي سنةَ اِْإلستسقَاِء 

          artinya:  Aku niat Shalat sunnah istisqa dua rakaat karena Allah ta’ala. 

2. Shalat dua rakaat, sebagaimana shalat ‘Id, rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat 
kedua takbir 5 kali.  

3. Rakaat pertama disunnahkan membaca surat Al-A’la dan rakaat kedua surat Al-
Ghasiyah 

4. Setelah shalat, diteruskan dengan khutbah dua kali. 
5. Berdoa menghadap kiblat dan mengangkat dua tangan. 
6. Dianjurkan doa Istisqa 
7. Bertawasul dengan amal shalih 
8. Khusus untuk kaum lelaki disunnahkan memindahkan dan membalikkan selendang 

atau sorbannya. 
9. Dianjurkan imam keluar bersama masyarakat. 
10. Dianjurkan membawa binatang ternak. 
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Doa setelah Shalat Istisqa : 

نيالَمبِّ اَلْعر لَّهل دميمِ, اَلْححّنِ اَلرمحّينِ, اَلرّمِ اَلدوي كالم ,لَا إِلَه رِيدا يلُ مفْعي إِلَّا اَللَّه ,
اَللَّه تأَن ّماَللَّه ,تإِلَّا أَن اُء, لَا إِلَهاَلْفُقَر نحنو ّنِياَلْغ تثَ, أَنيا الْغنلَيزِلْ عأَن , لْتزا أَنلْ معاجو

 قُوّةً وبلَاغًا إِلَى حنيٍ

 ّما اللَّهنقاس ّمااللَّهنقاس ّما اللَّهنقالً, اسّلجقاً مرِيئاً غَدنِيئاً ميثاً هغثاً منا غَيقاس ّماً   اللَّهحس
رفغتسا نّإن ّم؛ اللَّهةيداألو طُونبرِ، وجّالش نابِتمابِ ورّعلى الظ ّمماً؛ اللَّهائقاً داً طَبعام ك

. فّاراً، فأرسلِ السّماَء علَينا مدراراً؛ اللَّهمّ اسقنا الغيثَ وال تجعلْنا من القَانِطنيإِنّك كُنت غَ
. واخللق من الألواء واجلهد والضنك ما ال نشكوه إال إليك اللهم إنَّ بِالعباد والبِالد والبهائم 

الضّرع، واسقنا من بركات السّماِء، وأنبِت لَنا من بركات اللَّهمّ أنبِت لَنا الزّرع، وأدرّ لَنا  
كرغَي فُهكْشالِء ما ال يالب نا مّنع فواكْش ،يروالع اجلُوعو دا اجلَهّنع فَعار ّمضِ؛ اللَّهاألر 

ئك ووعدتنا إجابتك، وقد اللهم أنت أمرتنا بدعا. اللهم اسقنا الغيثَ وانصرنا على األعداء
يف وإجابتك   دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، اللهم امنن علينا مبغفرة ما قارفنا،

 :سقيانا، وسعة رزقنا

artinya: Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang 
merajai hari pembalasan, tidak ada Tuhan selain Allah yang melakukan apa yang Ia kehendaki, ya 
Allah Engkaulah Allah tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau Mahakaya dan kami orang-orang 
fakir, turunkanlah pada kami hujan, dan jadikan apa yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan 
bekal hingga suatu batas yang lama. 

Ya Allah, turunkan bagi kami hujan 3x, Ya Allah, turunkan bagi kami hujan   yang menyuburkan, 
menyejahterakan, bermanfaat, mengalir dari atas ke bawah merata, dan terus-menerus kebaikannya 
bagi negeri dan penghuninya. Ya Allah pada pegunungan, Shalallahu ‘Alaihi wa Sallamah ladang 
dan danau-danau. Ya Allah kami beristighfar kepada-Mu, sesungguhnya Engkau penerima ampun, 
turunkan kepada hujan dari langit yang terus menerus memberikan kebaikan. Ya Allah turunkanlah 
hujan dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ya Allah negeri dan 
penduduknya mengalami kesulitan, kesengsaraan, kesempitan dan kami tidak mengadu kecuali 
kepada-Mu. Ya Allah tumbuhkanlah bagi kami tanaman, suburkanlah susu-sus ternak kami, 
turunkanlah hujan dari keberkahan langit dan tumbuhkanlah tanaman dari keberkahan bumi. Ya 
Allah angkatlah dari kami kesusahan, kelaparan, dan terbukanya aurat, singkapkan dari kami 
musibah dan tidak ada yang dapat menyingkapkannya kecuali Engkau. 

Ya Allah turunkanlah hujan dan tolonglah kami atas musuh. Ya Allah Engkau telah memerintahkan 
kami untuk berdoa, dan berjanji untuk mengabulkan. Dan kami telah berdoa sebagaimana engkau 
perintahkan, maka kabulkanlah sebagaimana Engkau telah janjikan. Ya Allah berikanlah anugerah 
ampunan-Mu atas kesalahan kami, dan kabulkan hujan untuk kami dan kelapangan rezeki. 

 
 
5. Shalat Gerhana Matahari (Kusuf) dan shalat Gerhana Bulan (Khusuf) 

   Shalat kusuf atau shalat khusuf adalah shalat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu 
karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. 
Hukum shalat gerhana adalah sunnah mu’akkad sebagaimana shalat gerhana matahari dan 
dilakukan secara berjamaah. 
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Nabi SAW bersabda: 

الَةّوا إِلَى الصعا فَافْزموهمتأَيفَإِذَا ر 
 
artinya: Jika kalian melihat kedua gerhana yaitu gerhana matahari dan bulan, bersegeralah 
menunaikan shalat.” (HR. Bukhari) 
 

 
c. Tata cara melaksanakan shalat gerhana adalah sebagai berikut: 

 
1. Berniat di dalam hati 

Lafal Niat shalat gerhana matahari (Shalat Kusuf) : 

 يّلالَىأُصعت لَّهنِ ليتكْعمسِ رّالش فوكُسةَ لّنس  

            artinya : ” Aku niat Shalat sunnah gerhana matahari dua rakaat karena Allah ta’ala 

Lafal Niat shalat gerhana bulan (Shalat Khusuf): 

للَّه تعالَىأُصلّي سنّةَ لخسوف الْقَمرِ ركْعتينِ   

       artinya: Aku niat Shalat sunnah gerhana bulan dua rakaat karena Allah ta’ala. 
 

2. Takbiratul ihram yaitu bertakbir sebagaimana shalat biasa. 
Membaca do’a istiftah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al Fatihah dan 
membaca surat yang panjang (seperti surat Al Baqarah) sambil dijaharkan 
(dikeraskan suaranya, bukan lirih)  

3. Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya. 
4. Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal)  
5. Setelah i’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al 

Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang 
pertama. 

6. Kemudian ruku’ kembali (ruku’ kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku’ 
sebelumnya. 

7. Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal). 
8. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud 

kemudian sujud kembali. 
9. Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka’at kedua sebagaimana raka’at 

pertama hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. 
10. Salam. 
11. Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jama’ah yang berisi anjuran 

untuk berdzikir, berdo’a, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak.  
 

Apabila gerhana masih berlangsung setelah shalat selesai, maka hendaklah berdzikir 
kepada Allah dan berdoa sampai gerhana berakhir, dan tidak mengulang shalat. 
 
Apabila gerhana selesai dan dia masih shalat hendaknya dia sempurnakan shalatnya 
dengan khafifah (dipercepat), tidak berhenti shalat begitu saja. 

 
B.   SHALAT SUNAH MUNFARID 

     Shalat sunah munfarid adalah shalat sunah yang lebih baik dilakukan dengan cara 
sendirian, tidak ada imam atau makmum. 
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   Berikut contoh shalat sunah Munfarid : 
 

1. Shalat Tahiyatul Masjid 
a. Pengertian Shalat Tahiyatul Masjid. 

Shalat Tahiyatul Masjid adalah shalat sunah yang dilaksanakan ketika seseorang 
memasuki masjid.  
Hukum melaksanakannya adalah sunah, dikerjakan 2 rakaat sebelum duduk dengan 
tujuan menghormati (memuliakan) masjid. 

 
Nabi Saw bersabda: 

سلجلَ أَنْ ينِ قَبيتكْعر كَعرفَلْي جِدسالْم كُمدلَ أَحخإِذَا د 
artinya:Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia shalat dua rakaat 
sebelum dia duduk.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

 
b. Cara melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid 

  1.  Berniat shalat Tahiyatul Masjid 
     Bacaan niatnya apabila diucapkan adalah :  

 أُصلّي سنةً تحيةَ الْمسجِد ركْعتينِ ِهللا تعاىل
        artinya: Saya berniat shalat tahiyat masjid dua rakaat karena Allah Ta’ala.”  
 2.  Takbiratul ihram 
 3.  Shalat dua rakaat seperti biasa.  
 4.  Salam. 

 
 

2. Shalat Tahajud 
a. Pengertian Shalat Tahajud 

Tahajud berarti bangun dari tidur pada malam hari. Jadi shalat Tahajud adalah 
shalat sunah yang dikerjakan pada malam hari setelah shalat Isya’ sampai menjelang 
waktu Subuh. Lebih utama dikerjakan sepertiga malam yang terakhir (kira-kira jam 02.00 
dini hari).  

Hukum melaksanakan shalat Tahajjud adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya 
paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tak terbatas. 

 
       Firman Allah SWT 

م كّبر ثَكعبى أَنْ يسع لَةً لَكافن بِه دّجهلِ فَتاللَّي نماوودمحا مقَام  

artinya :“Dan pada sebagian malam hari (shalat) Tahajudlah kamu sebagai (ibadah) 
tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu memberikan tempat (kedudukan) yang terpuji 
(Q.s. Al-Isra’ : 79) 

 
Waktu pelaksanaan shalat tahajjud adalah mulai setelah Isya' sampai sepertiga akhir 
malam. Ulama membagi waktu tahajjud menjadi tiga, yaitu: 
1. Sepertiga malam pertama. Dari jam 19.00 sampai jam 22.00 
2. Sepertiga malam kedua. Dari jam 22.00 sampai 01.00  
3. Seperti malam ketiga. Dari jam 01.00 sampai masuknya waktu subuh. 

 
 

b. Cara menlaksanakan shalat Tahajud 

1. Berniat dalam hati melaksanakan shalat Tahajud, jika dilafalkan : 
 

 أُصلِّي سنةَ التهجد ركْعتينِِ للَه تعايلَ
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     artinya: Saya berniat mengerjakan shalat Tahajud dua rakaat karena Allah Ta’ala.  
2. Takbiratul Ihram. 
3. Shalat 2 rakaat seperti shalat-shalat yang lain. 
4. Salam  
 
Berdo’a setelah Shalat tahajud. 
 

 ،ّهِنيف نمضِ واَْألرو اتاومّالس رون تأَن دمالْح لَك ّماَللّه قَيِّم تأَن دمالْح لَكو
 نمضِ واَْألرو اتاومّالس ّبر تأَن دمالْح لَكو ،ّهِنيف نمضِ واَْألرو اتاومّالس

 كلم تأَن دمالْح لَكو ،ّهِنيف نمضِ واَْألرو اتاومّالس لْكم لَك دمالْح لَكو ،ّهِنيف
سّماوات واَْألرضِ، ولَك الْحمد، أَنت الْحقّ، ووعدك الْحقّ، وقَولُك الْحقّ، ال

 ،ّقةُ حاعّالسو ،ّقح دّمحمو ،ّقنَ حوّبِيّالنو ،ّقح ارّالنو ،ّقةُ حّنالْجو ،ّقالْح كقَاؤلو
عو ،تلَمأَس لَك ّماَللّه ،تماصخ بِكو ،تبأَن كإِلَيو ،تنآم بِكو ،كَّلْتوت كلَي

تاكَمح كإِلَيو . تأَن ،تلَنا أَعمو تررا أَسمو ،ترّا أَخمو تمّا قَدم يل رفَاغْف
  ٰلهِي الَ إِٰله إِالَّ أَنتالْمقَدّم وأَنت الْمؤخّر، الَ إِٰله إِالَّ أَنت، أَنت إِ

artinya: "Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu 
segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau 
Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu kerajaan 
langit dan bumi serta seisi-nya. Bagi-Mu segala puji, Engkau benar, janji-Mu benar, firman-Mu 
benar, bertemu dengan-Mu benar, Surga adalah benar (ada), Neraka adalah benar (ada), 
(terutusnya) para nabi adalah benar, (terutusnya) Muhammad adalah benar (dari- Mu), peristiwa 
hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu 
aku beriman, kepada-Mu aku kembali (bertaubat), dengan pertolongan-Mu aku berdebat (kepada 
orang-orang kafir), kepada-Mu (dan dengan ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu, 
ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Engkaulah yang mendahulukan dan 
mengakhirkan, tiada Tuhan yang hak disembahkecuali Engkau, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada 
Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau". 
 

Ada baiknya pula membaca Do'a keselamatah dunia dan akhirat : 

 ربناَءاتنا فى الدنيا حسنةً وفى الَْءاخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ
artinya : "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah 
kami dari siksa neraka".(QS, 2:201) 
 

3. Shalat Istikharah 
a. Pengertian Shalat Istikharah 

Shalat Istikharah artinya shalat sunah dua rakaat dengan maksud mohon petunjuk  
dari Allah SWT dalam menentukan pilihan terbaik diantara dua pilihan atau lebih.  

 Hukum melaksanakannya adalah sunah dikerjakan pada waktu siang atau malam, 
pagi atau sore dengan 2 rakaat. 

 
 Nabi Saw bersabda: 
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لُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يعلِّمنا كَانَ رسو: عن جابِرٍ رضي اهللا عنه قَالَ 
 كُمدأَح مقُولُ إذَا هي آنالْقُر نةَ مورا السنلِّمعا يا كَمورِ كُلِّهي اُألمةَ فارختاالس

 بِاَألمرِ فَلْيركَع ركْعتينِ من غَيرِ الْفَرِيضة ثُم ليقُلْ
artinya: Rasulullah mengajarkan kami ber-istikharah dalam seluruh perkara sebagaimana beliau 
mengajar kami surat Al-Quran. Beliau bersabda, "Apabila kalian bermaksud sesuatu, maka 
shalatlah dua raka'at sunnah kemudian berdoalah..."  (HR. Bukhari) 

 

b. Cara Mengerjakan shalat Istikhrah 

1. Beniat dalam hati melakukan shalat Istikharah, jika dilafalkan : 

 أُصلّي سنّةَ اِْإلستخارة ركْعتينِ ِهللا تعاىل
                   artinya: Saya berniat shalat sunah Istikharah dua rakaat karena Allah Ta’ala. 
 

2. Takbiratul Ihram 
3. Shalat dua rakaat seperti Shalat-Shalat yang lain 
4. Salam dan membaca do’a 

 

Doa setelah shalat istikharah 

كمِ، فَإِنيظالْع كلفَض نم أَلُكأَسو ،كتربِقُد كرقْدتأَسو ،كلْمبِع كريختأَس يإِن ماللَّه 
اَللَّهم إِنْ كُنت تعلَم أَنَّ . تقْدر والَ أَقْدر، وتعلَم والَ أَعلَم، وأَنت عالَّم الْغيوبِ هذَا  

 راَْألم- هتاجى حمسيو -  هرسيو يل هرفَاقْد رِيأَم ةباقعو ياشعمو نِييد يف يل ريخ
ةباقعو ياشعمو نِييد يف يل رش رذَا اَْألمأَنَّ ه لَمعت تإِنْ كُنو ،هيف يل ارِكب ثُم يل 

 رِيأَمبِه نِيضأَر ثُ كَانَ ثُميح ريالْخ يل راقْدو هنع رِفْنِياصو ينع رِفْهفَاص  

artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadaMu dengan 
ilmu pengetahuanMu dan aku mohon kekuasaanMu (untuk mengatasi persoalanku) 
dengan kemahakuasaanMu. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang 
Maha Agung, sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau 
mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui 
hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (orang yang 
mempunyai hajat hendaknya menyebut persoalannya) lebih baik dalam agamaku, dan 
akibatnya terhadap diriku sukseskanlah untuk ku, mudahkan jalannya, kemudian 
berilah berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih 
berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka 
singkirkan persoalan tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untuk 
ku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanMu kepadaku.” 

Setelah shalat istikharah, biasanya di dalam hati timbul rasa tenang dan mantap 
terhadap salah satu pilihan yang ada. Bisa juga hasil istikharah diketahui lewat mimpi, 
dengan isyarat dan simbol-simbol tertentu. Kalau masih ragu, istikharah dapat diulang 
dua atau tiga kali.  
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4. Shalat Duha 
a. Pengertian Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha adalah shalat sunnah yang dilaksanakan pada pagi sampai siang hari. 
Dari setelah matahari agak tinggi sampai sebelum masuk waktu dzuhur.  

Waktu terbaik adalah dengan mengakhirkan sampai waktu agak siang (panas). Kira-
kira antara jam 8 sampai jam 10. 

Hukum salat Duha adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit dua, 
rakaat dan paling banyak dua belas rakaat, yang paling utama delapan rakaat.  

 
Rasulullah Saw bersabda: 

سلَامى من أَحدكُم صدقَةٌ عن أَبِي ذَر عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ يصبِح علَى كُلِّ 
 رأَمقَةٌ ودص ةكْبِريكُلُّ تقَةٌ ودص يلَةلهكُلُّ تقَةٌ ودص ةيدمحكُلُّ تقَةٌ ودص ةبِيحسفَكُلُّ ت

ري انتكْعر كذَل نم زِئجيقَةٌ ودكَرِ صنالْم نع يهنقَةٌ ودص وفرعىبِالْمحالض نا ممهكَع  

artinya:Dari Abu Dzar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau telah bersabda, 
"Setiap hari bagi setiap persendian dari salah seorang di antara kalian terdapat kewajiban untuk 
bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah 
sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar makruf nahi munkar adalah sedekah. Semua itu 
tercukupkan dengan dua rakaat shalat yang dilakukan di waktu dhuha." (HR. Muslim) 

b. Cara melaksanakan salat Dluha 
1. Beniat dalam hati melakukan shalat Dluha, jika dilafalkan : 

اهللا اَكْبر.اُصلّى سنةَ الضحى ركْعتينِ لله تعاىل  
      Artinya: Saya berniat shalat sunah Dluha dua rakaat karena Allah Ta’ala. 

2. Takbiratul Ikhram 
3. Shalat dua rakaat seperti shalat-shalat yang lain 
4. Salam dan membaca do’a 

 

اَللهم انَّ الضحآَء ضحاُءك، والْبهاَء بهاُءك، والْجمالَ جمالُك، والْقُوةَ قُوتك، والْقُدرةَ 
كتمصةَ عمصالْعو ،كترآِء فَ. قُدمى السقَى فنْ كَانَ رِزا مضِ اَللهى اْالَرنْ كَانَ فاو زِلْهأَن

  فَأَخرِجه وانْ كَانَ معسرا فَيسِّره وانْ كَانَ حراما فَطَهِّره وانْ كَانَ بعيدا فَقَرِّبه بِحقِّ

صالحينضحاِءك وبهاِءك وجمالك وقُوتك وقُدرتك آتنِى مآاَتيت عبادك ال  

 
artinya: Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah 
keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan 
adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, 
apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram 
sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai 
Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang 
soleh. 

 
 

5.  Shalat Tasbih 

Shalat tasbih (صاله التسابيح) adalah shalat sunnah 4 (empat) rakaat yang banyak mengandung 
ucapan tasbih (subhanallah) di setiap gerakannya.  
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Shalat Sunnah Tasbih adalah shalat sunnat empat raka’at yang di dalamnya ada bacaan 
tasbih sebanyak 300 kali dan setiap raka’atnya ada bacaan tasbih sebanyak 75 kali, yang 
dikerjakan paling tidak minimal sekali seumur hidup. Tetapi jika mampu boleh 
mengerjakannya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali atau setiap malam sekali. 

 
a. Cara melaksanakan Shalat Tasbih 

 Shalat Tasbih bisa dikerjakan dengan dua cara: 
- Dikerjakan di siang hari yakni empat rakaat satu salam. 
- Dikerjakan di malam hari yakni empat rakaat dengan dua salam, yaitu tiap dua rakaat 

dengan satu salam. 
 
1. Berniat melakukan Shalat Tasbih 

 
Lafaz niat Shalat Tasbih 4 rakaat: 
 

رالَي اَُهللا أَكْبعت لَّهل اتكَعر عبحِ اَربِيسةَ التني سّلاُص 
                    artinya: Sengaja aku shalat sunnat tasbih empat rakaat karena Allah Ta’ala. 
 

Lafaz niat Shalat Tasbih 2 rakaat: 
 

اَُهللا أَكْبر. اُصلّي سنةَ التسبِيحِ ركَعتينِ للَّه تعالَي  
                 artinya: Sengaja aku shalat sunnat tasbih dua rakaat karena Allah Ta’ala. 
 
2. Setelah membaca surat al-Fatihah dan surat lainnya sebelum rukuk membaca tasbih 

sebanyak 15 kali dengan lafaz: 

يظيِّ الْعلةَ إِالَّ بِاِهللا الْعالَ قُولَ ووالَ حو راُهللا أَكْبإِالَّ اُهللا و الَ إِلَهو لَّهل دمالْحمِو  سبحانَ اِهللا 
3. Ketika ruku’ sesudah membaca do’a ruku’ membaca tasbih 10 kali,  
4. Ketika bangun dari ruku’ sesudah bacaan i’tidal membaca tasbih 10 kali,  
5. Ketika sujud pertama sesudah membaca do’a sujud membaca tasbih 10 kali,  
6. Ketika duduk diantara dua sujud sesudah membaca bacaan antara dua sujud 

membaca tasbih 10 kali 
7. Ketika sujud yang kedua sesudah membaca do’a sujud membaca tasbih 10 kali, 
8. Ketika bangun dari sujud yang kedua sebelum bangkit (duduk istirahat) membaca 

tasbih 10 kali. 
Jumlah bacaan tasbih satu raka’at :  75 x tasbih 
Jumlah total empat raka’at: 4 X 75 = 300 kali tasbih 

 
9. Surat yang dibaca setelah membaca surat al-faatihah adalah: 

- Pada raka’at pertama membaca surat “at-takaatsur” 
- Pada raka’at kedua membaca surat “al-‘ashr” 
- Pada raka’at ketiga membaca surat “al-kaafiruun” 
- Pada raka’at keempat membaca surat “al-ikhlash” 

 
 
       Doa setelah Shalat Tasbih 

 ةبوّلِ التةَ اَهحاصنمن ويقلِ اْليالَ اَهماَعى ولِ اْهلُداَه قيفوت ئَلُكنِّى اَسا ّماللّه 
 وعزم اَهلِ الصّبرِ وجدّ اَهلِ الْخشية وطَلَب اَهلِ الرّغْبة وتعبّد اَهلِ الْورعِ 
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 افَكاَخ ّىتلْمِ حلِ اْلعفَانَ اَهرعو . ننِى عجِزحافَةً تخم ئَلُكنِّى اَسا ّماللّه  
ع كاتلَ بِطَعمى اَعّتح كياصعىمف كحاصى اُنّتحو اكرِض بِه قحتالً اَسم  

 التّوبة خوفًا منك وحتّى اُخلص لَك النّصيحةَ حبّالَك وحتّى اَتوكَّلَ علَيك ىف 
 بِك ّالظَّن ِسناُحا وهّرِ كُلواُْألم .ما اَتنّبرِ روّقِ النالانَ خحباسنروا نلَن م  

.وغْفرلَنا انّك علَى كُلِّ شيٍء قَدير بِرحمتك يااَرحم الرّاحمين   

 
6. Shalat Sunnah Rawatib  

a. Pengertian Shalat Sunnah Rawatib 
Shalat Sunnah Rowatib adalah shalat sunah yang waktu pelaksanaannya  mengiringi 

shalat fardu lima waktu. Shalat tersebut dilakukan sebelum atau sesudah shalat fardu.  
             Sholat Sunat Rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut rawatib qobliyah, 

sedangkan Sholat Sunat Rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut rawatib 
bakdiyah.  

 
b. Hukum Sholat Sunat Rawatib. 

Sholat Sunat Rawatib itu bila ditinjau dari segi hukumnya terbagi dua : 
1) Sholat Sunat Rawatib Muakkad yaitu  sholat sunah yang sangat dianjurkan untuk 

dilaksanakan, karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad Saw. 
   

Sholat Sunat Rawatib Muakkad terdiri dari : 
1) Dua rakaat sebelum sholat Subuh. 
2) Dua rakaat sebelum sholat Zuhur. 
3) Dua rakaat sesudah Shola Zuhur. 
4) Dua rakaat sesudah sholat Magrib. 
5) Dua rakaat sesudah sholat Isya 

 
                  Dalil naqlinya  yang menjelaskan tentang Sholat Sunat Rawatib Muakkad ! 

 
        artinya:”Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Saya ingat dari Rasulullah Saw, dua rakaat sebelum 

Zuhur, dua rakaat sesudah Zuhur, dua rakaat sesudah Magrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua 
rakaat sebelum Subuh”.  (HR. Bukhari dan Muslim). 

 
2) Sholat Sunat Rawatib ghoiru Muakkad yaitu  sholat sunah yang kurang dianjurkan 

untuk dilaksanakan, karena Nabi Muhammad Saw tidak selalu melaksanakannya.  
   
            Sholat sunat Rawatib ghairu Muakkad terdiri dari : 

a) Dua rakaat sebelum Sholat Zuhur. 
b) Dua rakaat sesudah Sholat Zuhur. 
c) Empat rakaat sebelum Sholat Ashar. 
d) Dua rakaat sebelum Sholat Magrib. 
e) Dua rakaat sebelum Sholat Isya. 
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c. Cara Mempraktekkan Sholat Sunat Rawatib                                                                                                                                                                                                              
 Cara melaksanakan Sholat Rawatib baik sebelum mapun sesudahnya (qobliyah 
dan  ba’diyah dikerjakan dua rakaat sama dengan sholat fardu baik gerakannya maupun 
bacaannya, tetapi yang berbeda hanyalah niatnya.  

 
 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sholat sunah 
rawatib sbb: 
1. Tidak didahului azan dan iqomah. 
2. Dilaksanakan secara munfarid (sendirian). 
3. Bacaannya tidak dinyaringkan. 
4. Jika lebih dari dua rakaat, maka setiap dua rakaan satu dalam. 
5. Sebaiknya tempat mengerjakan sholat rawatib pindah sedikit dari tempat 

mengerjakan sholat fardu. 
6. Diutamakan pada rakaat pertama membaca Surat Al Kafirun, dan pada rakaat kedua 

membaca Surat Al Ikhlas. 
7. Diawali dengan niat menurut macam sholatnya.  

Niat melaksanakan sholat rawatib cukup dalam hati sesuai dengan macam sholat 
rawatib tersebut. 

 
   Lafal niat Shalat Rawatib 
 
  1. Sebelum Subuh:  

 أُصلي قَبليةَ الصبحِ ركْعتينِ سنةًِ ِهللا تعايلَ

             artinya: Aku niat shalat sunnah qobliyyah subuh dua rakaat karena Allah. 
 
  2. Sebelum Dzuhur: 

 سنةًِ ِهللا تعايلَأُصلي قَبليةَ الظُهرِ ركْعتينِ 
           artinya: Aku niat shalat sunnah qobliyyah dzuhur dua rakaat karena Allah. 
 
  3.  Setelah shalat Dzuhur: 

  

 أُصلي بعدبةَ الظُهرِ ركْعتينِ سنةًِ ِهللا تعايلَ
                   artinya: Aku niat shalat sunnah ba'diyyah dzuhur dua rakaat karena Allah. 
 
 4.  Sebelum shalat Asar 
 

 أُصلي قَبليةَ الظُهرِ ركْعتينِ سنةًِ ِهللا تعايلَ
                 artinya: Aku niat shalat sunnah qobliyyah dzuhur dua rakaat karena Allah 
 
5. Sebelum shalat Maghrib: 

رِ ركْعتينِ سنةًِ ِهللا تعايلَصعال أُصلي قَبليةَ  
                 artinya: Aku niat shalat sunnah qobliyyah maghrib dua rakaat karena Allah. 
 
 
6. Setelah shalat Maghrib: 

  

 تعايلَأُصلي بعدبةَ الَمغرِب ركْعتينِ سنةًِ ِهللا 
              artinya: Aku niat shalat sunnah ba'diyyah maghrib dua rakaat karena Allah. 
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7.   Sebelum shalat Isya':  
  

 أُصلي بعدبةَ العشاء ركْعتينِ سنةًِ ِهللا تعايلَ
          artinya: Aku niat shalat sunnah qobliyyah isya' dua rakaat karena Allah. 
  
 
8.Setelah shalat isya':  

  

 أُصلي بعدبةَ العشاء ركْعتينِ سنةًِ ِهللا تعايلَ
            artinya: Aku niat shalat sunnah ba'diyyah isya' dua rakaat karena Allah. 
 
 
 

7. Shalat Hajat 
Shalat Hajat adalah shalat sunah yang dilakukan karena ada suatu hajat atau keperluan, baik 
keperluan duniawi atau keperluan ukhrawi agar hajat dikabulkan Allah. 
 
Firman Allah: 

الْخاشعنيواستعينوا بِالصّبرِ والصّالة وإِنّها لَكَبِريةٌ إِال علَى   

     artinya: Dan mintalah pertolonganlah (kepada Allah) dengan sabar dan shalat" ( Al Baqarah : 45 ) 
 
 
Cara melaksanakan Sholat Hajat  
 
Adapun tata cara pelaksananya yaitu sama dengan sholat saholat sunat yang lainya . 
a. Niat sholat Hajat di dalam hati, jika dilafalkan : 

ـَةَ الْحاجة ركْعتينِِ ِهللا تعاىل نلِّى ساُص 
 

               artinya: aku niat sholat sunah hajat karena Allah. 
 

b. Membaca doa Iftitah, dilanjutkan dengan surat Al Fatihah kemudian membaca salah 
satu surat di dalam Al Quran. 

c. Ruku’ sambil membaca Tasbih tiga kali 
d. I’tidal sambil membaca bacaannya 
e. Sujud yang pertama sambil membaca Tasbih tiga kali 
f. Duduk antara dua sujud sambil membaca bacaannya 
g. Sujud yang kedua sambil membaca Tasbih tiga kali 
h. setelah selesai rakaat pertama kemudian dilanjutkan rakaat kedua dan setelah sujud 

terakhir kemudian tasyahhud akhir dan diakhiri dengan salam.  
 
Doa Setelalah Sholat Sunnah Hajat  
Setelalah Sholat sunnah hajat 2 rokaat kemudian membaca pujian kepada Alloh misalnya 

dengan memilih lafadz tahmid : 

مني أَسأَلُك الَ إِلَه إِالَّ اللَّه الْحليم الْكَرِمي سبحانَ اللَّه رب الْعرشِ الْعظيمِ الْحمد للَّه رب الْعالَ
وجِبى مل عدكُلِّ إِثْمٍ الَ ت نةَ مالَمالسو كُلِّ بِر نةَ منِيمالْغو كترفغم مائزعو كتمحر ات

الر محا أَرا يهتيا إِالَّ قَضرِض لَك ىةً هاجالَ حو هتجا إِالَّ فَرمالَ هو هتا إِالَّ غَفَربذَننيماح  
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artinya: Tiada ilah selain Allah yang Mahasantun lagi Mahamulia, Mahasuci Allah Tuhan 'Arsy yang 
agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Aku mohon kepadaMu hal-hal yang bisa 
mendatangkan rahmatMu, sebab-sebab datangnya ampunanMu, perlindungan dari segala noda, 
keuntungan dari segala kebajikan, dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah Engkau sisakan 
dosa untukku kecuali Engkau telah mengampuninya, jangan sisakan kegalauan kecuali Engkau telah 
menghilangkannya, jangan sisakan hajat yang Engkau meridhainya kecuali Engkau telah 
menunaikannya, duhai Dzat yang paling pemurah. 
 

 
 

8.  Shalat Mutlak 
Shalat Mutlak adalah shalat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, 

kecuali pada waktu yang dilarang untuk mengerjakan shalat sunah dengan jumlah rakaat 
yang tidak terbatas.  

Niat shalat mutlak tidak terikat dengan niat tertentu selain ikhlas hanya karena ibadah 
kepada Allah SWT. Shalat sunah mutlak dikerjakan tiap-tiap dua raka’at dengan satu kali 
salam. 

 
Waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan shalat sunah adalah: 
1. Waktu matahari sedang terbit hingga naik setombak/lembing. 
2. Ketika matahari berada tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya, kecuali pada 

hari Jum’at ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan shalat tahiyyatul masjid. 
3. Sesudah shalat asar sampai terbenam matahari. 
4. Sesudah shalat subuh hingga terbit matahari agak tinggi. 
5. Ketika matahari sedang terbenam sampai sempurna terbenamnya. 
 
Lafadz niatnya:  

 اُصلي سنة املطلق ركعتني هللا تعاىل
               artinya: Aku niat shalat sunah 2 rakaat karena Allah SWT. 
 
 

Sumber:  

http://www.alkhoirot.net/2011/12/shalat-tahajud.html#1 

http://www.masuk-islam.com/macam-macam-sholat-sunnah-lengkap.html 
Sumber: http://faisalchoir.blogspot.sg/2011/12/panduan-shalat-gerhana.html 

 


