
 
BAB  II 

PUASA WAJIB  
 

Standar Kompetensi 
(Fiqih) 

Kompetensi Dasar 
 

Tujuan Pembelajaran 

7. Memahami 
Tatacara Puasa 

 7.1. Menjelaskan 
ketentuan puasa 
wajib . 

. 
 

Siswa dapat :            
1. Menjelaskan pengertian puasa wajib dan dasar 

hukumnya. 
2. Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan puasa 

wajib. 
3. Menjelaskan rukun-rukun puasa wajib. 
4. Menjelaskan macam-macam puasa wajib. 
5. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. 
6. Menjelaskan orang-orang yang boleh tidak 

melakukan puasa ramadan. 
7. Menjelaskan tatacara melaksanakan puasa wajib. 

 
.   7.2. Mempraktek kan 

puasa wajib 
8. Mempraktekkan puasa wajib; 

 
 
 
A.    Ketentuan Pelaksanaan Puasa Wajib   
        1.   Pengertian Puasa 

 Menurut bahasa arab, puasa berasal dari kata shaum atau shiyam (  موام / صيُص  )  
 artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum. 
 Menurut istilah, puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar 

sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah dan syarat-syarat tertentu. 
 
 2.  Pengertian Puasa Wajib 
   Puasa Wajib ialah puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang Islalm yang mukallaf (sudah baligh, 

berakal sehat) dan mampu melaksanakan puasa, apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila 
ditinggalkan mendapat dosa. 

  
 3.    Syarat  wajib puasa 

a. Islam    
b. Baligh   
c. Berakal sehat atau tidak gila  
d. Mampu (kuat) berpuasa 
e. Bermukim (bukan musafir) 
f. Sanggup berpuasa (tidak lemah dan tidak sakit) 

  
1. Syarat Sah Puasa 

a. Islam 
b. Mumayyiz (orang yang dapat membedakan yang baik dan buruk) 
c. Suci dari haid dan nifas 
d. Masuknya waktu puasa 

 
2. Rukun Puasa 

Rukun artinya perbuatan ibadah yang harus dilakukan, apabila tidak dilakukan maka ibadahnya tidak sah 
atau batal.  
 



Rukun Puasa sbb: 
a. Berniat puasa pada malam hari.  
b. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. 

 
 Lafal niat puasa Ramadhan sbb: 

 
  
     artinya: “Aku puasa besok hari pardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah”  
      
 6.    Hal-hal yang membatalkan puasa. 

a. Makan dan minum dengan sengaja 
b. Bersetubuh 
c. Memasukkan sesuatu pada lobang anggota badan 
d. Muntah dengan sengaja 
e. Datang haid atau nifas (bagi wanita) 
f. Hilang ingatan atau gila 
g. Keluar mani dengan sengaja 
h. Murtad (keluar dari agama Islam) 

7.  Perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa 
a. Memfitnah, berdusta atau mencela. 
b. Menipu, mencuri 
c. Bergunjing, marah 
d. Melihat perbuatan menimbulkan syahwat. 

 
 8.  Macam-macam Puasa wajib. 
 

a. Puasa Ramadhan adalah puasa yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim selama sebulan penuh 
pada bulan Ramadhon. Puasa Ramadhon mulai diwajibkan pada tahun ke-2 hijriyah.  

 Dasar wajib puasa Ramadhan dijelaskan dalam firman Allah Swt: 
                          

             
artinya:  Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas   

orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah 2:183) 
 

                           

            

artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan 
(permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu 
dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri 
tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,… (QS.Al-Baqarah 2:185) 
 
 
 
 



b. Puasa Nadzar  
       Nadzar artinya janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syara’, setelah dinadzarkan 
lalu menjadi wajib. Puasa Nadzar adalah puasa yang dijanjikan untuk dikerjakan, setelah dinadzarkan 
lalu menjadi wajib. 
Sebab-sebab puasa nadzar karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Contoh : Kalau saya 
naik kelas dengan nilai baik, maka saya akan puasa selama tiga hari. Atau kalau saya sembuh dari sakit 
saya akan puasa 7 hari. 

          Dalil naqli tentang puasa Nadzar adalah : 

 
      artinya: “Barangsiapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan 

barangsiapa bernazar mengerjakan maksiat kepada Allah, maka janganlah dilakukannya ”   (HR. 
Bukhari) 

  
c. Puasa Kifarat 
 Puasa Kifarat adalah puasa untuk menebus dosa (sebagai denda) karena melakukan sesuatu 
yang dilarang agama, seperti orang yang sedang puasa melakukan bersetubuh  disiang hari pada bulan 
Ramadan, maka dendanya berpuasa selama dua bulan berturut-turut.Jika tidak mampu 
melaksanakannnya, maka dia harus memerdekakan budak , jika tidak mampu, maka dia harus memberi 
makan 60 orang miskin. 
 
d. Puasa Qodo adalah puasa yang wajib ditunaikan karena berbuka dalam bulan Ramadan karena 

ada uzur sar’I, seperti berpergian jauh,sakit, haid, nifas, atau sebab lainnya. 
 
B. Orang Yang Dibolehkan Tidak Berpuasa 
 Orang-orang dibolehkan tidak berpuasa tetapi wajib qadho adalah : 

a.    Orang sakit dan sakitnya akan bertambah jika ia berpuasa. 
b. Musafir yaitu orang sedang berpergian jauh. 
c. Wanita hamil atau sedang menyusui 

 
 Orang-orang dibolehkan tidak berpuasa tetapi wajib fidyah adalah : 

a. Orang sakit dan tidak ada harapan akan sembuh. 
b. Orang yang tidakmampu berpuasa karena terlalu berat menjalankannnya. misalnya, orang yang sudah 

lanjut usia, perempuan yang sedang hamil atau menyusui 
Fidyah ialah memberi makan seorang fakir miskin setiap hari sebanyak ¾ liter beras (makanan yang 
mengenyangkan) sebagai ganti dia tidak berpuasa. 

                                  

                                   

         

Artinya: barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan 
itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang 
diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqoroh 2:185) 

                                 



                                        

     

Artinya:  (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan 
(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib 
bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan 
seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan[114], maka itulah yang lebih baik baginya. 
Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui 
(QS. Al-Baqoroh 2:184) 
Uji Pemahaman Kompetensi 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!  
1. Jelaskan arti puasa menurut bahasa dan menurut istilah ? 
2. Sebutkan syarat wajib puasa !  
3. Sebutkan Rukun Puasa ! 
4. Jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. 
5. Sebutkan 3 macam puasa wajib! 
6. Apa yang dimaksud dengan puasa Nadzar, berikan contohnya ? 
7. Ucapkan/tulislah  lafal niat puasa Ramadhan! 
8. Siapakah orang-orang dibolehkan tidak berpuasa tetapi wajib qadho !  
9. Siapakah orang-orang dibolehkan tidak berpuasa tetapi wajib fidyah !  
10.Apakah yang dimaksud dengan Fidyah itu ? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


