
BAB  III 
PUASA SUNAH 

Standar Kompetensi 
(Fiqih) 

 7. Memahami Tatacara Puasa.   
 

Kompetensi Dasar 7.3  Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin Kamis, Sawal dan Arafah. 
7.4 Mempraktekkan puasa sunnah Senin Kamis, Sawal dan Arafah. 

Tujuan Pembelajaran Siswa dapat :            
7.3.1 Menjelaskan pengertian puasa sunnah senin kamis  dan dasar hukumnya . 
7.3.2 Menjelaskan pengertian puasa sunnah Sawal dan dasar hukumnya. 
7.3.3 Menjelaskan pengertian puasa sunnah Arafah dan dasar hukumnya. 
7.4.1  Menjelaskan tatacara puasa sunnah Senin Kamis, Sawal dan Arafah. 
7.4.2  Mempraktekkan puasa sunnah Senin Kamis, Sawal dan Arafah pada 

waktunya. 
 

 
A.    Puasa Sunah 
 1.   Pengertian Puasa Sunah 

 Puasa Sunah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan 
tidak berdosa. Sabda Nabi Saw: 

 
Artinya: Sesungguhnyaseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw, dia bertanya: Ya, Rasulullah, terangkan 
kepadaku tentang puasa yang difardukan Allah atas diriku. Rasul menjawab: bulan Ramadon. Orang itu bertanya lagi, 
Adakah puasa yang lain yang diwajikan atas diriku?, Rasul menjawab: Tidak, kecuali engkau mengerjakan puasa tatawu’ 
(sunah)(HR.Bukhori dan Muslim) 

   
 2.   Macam-macam Puasa Sunah  

a. Puasa hari Senin dan Kamis. 
 Puasa sunnah Senin-Kamis adalah puasa sunnah pada setiap hari senin dan kamis. 

Dasar Hukum: 

 
Artinya: Rosullullah pernah ditanya tentang sebab-sebab disyariatkanya puasa Senin-Kamis. 
Rosulullah menjawab dalam hadits yang artinya, “ Amal-amal kita ditunjukan kepada Allah pada 
setiap hari Senin dan Kamis, oleh karena itu, aku suka ketika amal-amalku ditunjukan kepada Allah, 
aku sedang puasa,” (HR. Ahmad) 

 
b. Puasa selama 6 hari pada bulan Syawal  

 
 Artinya: Barang siapa berpuasa Ramadhan dan diikuti dengan  enam hari  di bulan Syawal, itulah 
puasa sepanjang masa. (HR. Muslim) 

 
c. Puasa hari Arafah (9 Zulhijjah atau sebelum Idul Adha) 



 
 
Artinya: Puasa di hari Arofah menutup dosa dua tahun, tahun yang telah lalu dan tahun yang akan 

datang.(HR. Muslim) 
   

 Praktik Puasa Arafah bisa diikuti dengan Puasa Tarwiyah. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah, berpuasa 
Tarwiyah disambung dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.  

  
d. Puasa hari Asyura ( tanggal 10 Muharam) 
e. Puasa pada bulan Sya’ban 
f. Puasa Hari Abyadh (puasa setiap tanggal 13,14 dan 15 bulan Qomariyah) 

 
 
3. Mempraktikan Puasa Sunah 
 Melaksanakan puasa sunah sama dengan puasa wajib. Hanya niat puasa wajib harus dilakukan pada 

malam hari, sedangkan niat puasa sunah, boleh dilakukan pagi sampai waktu zuhur, asalkan ia belum 
makan dan minum. Jika malam harinya belum melakukan niat, maka boleh langsung niat puasa sunah 
dan selanjutnya melakukan puasa sampai magrib. 

  
 
     Adapun lafal niat puasa sunah sbb: 

a. Niat Puasa Senin 

 
 

b   Niat Puasa Kamis 

 
c Niat Puasa Syawal 



d.Niat Puasa Arafah 

 
 
B. Waktu-waktu yang diharamkan berpuasa  

 Dalam ajaran Islam selain waktu-waktu yang diwajibkan dan disunahkan untuk berpuasa, ada pula waktu 
yang dilarang atau diharamkan melakukan puasa sbb:  
a. Hari raya Idul Fitri (tanggal 1 Syawal) dan hari raya Idul Adha (tanggal 10 Zulhijjah) 
b. Hari Tasyri’ (Tanggal 11,12 dan 13 Zulhijah) 
c. Puasa Wishol (puasa terus menerus tanpa berbuka).  
 

C.  Hikmah Puasa 
 Keutamaan atau hikmah puasa antara lain : 

a. Latihan kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri. 
b. Melatih diri agar mampu mengendalikan hawa nafsu. 
c. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 
d. Didikan rasa kasih sayang terhadap kepada fakir miskin. 
e. Melatih kesabaran. 



 
 
 
Uji Penguasaan Kompetensi  
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!  
1. Sebutkan 6 macam puasa sunah ! 
2. Jelaskan pengertian puasa sunnah senin kamis dan dasar hukumnya  
3. Jelaskan pengertian puasa sunnah sawal dan dasar hukumnya. 
4. Jelaskan pengertian puasa sunnah arafah dan dasar hukumnya. 
5. Jelaskan tatacara puasa sunnah senin kamis, sawal dan arafah.    
6. Sebutkan waktu-waktu yang diharamkan berpuasa! 
7. Praktekkan puasa sunnah senin kamis, sawal dan arafah pada waktunya. 
8. Sebutkan hikmah puasa! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


