
BAB  IX 
MACAM - MACAM SUJUD 

Standar Kompetensi 
(Fiqih) 

: 6. Memahami macam-macam sujud 

Kompetensi Dasar : 6.1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud 
tilawah . 

6.2. Menjelaskan tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 
6.3. Mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 

Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat   :         
1. Menjelaskan pengertian sujud syukur dan dasar hukumnya. 
2. Menjelaskan pengertian  sujud sahwi dan dasar hukumnya. 
3. Menjelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya . 
4. Menyebutkan dalil naqli terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah . 
5. Menjelaskan tatacara sujud syukur.  
6. Menjelaskan tatacara sujud sahwi.  
7. Menjelaskan tatacara sujud tilawah 
8. Mempraktekkan sujud syukur di sekolah      
9. Mempraktekkan sujud sahwi di sekolah.            
10. Mempraktekkan sujud tilawah di sekolah.            
 

 
 
A.   Sujud Syukur 

1. Pengertian sujud syukur  
Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah swt atas karunia-
Nya, berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar  bahaya atau kesulitan. 
 

2. Dalil Naqli /Dasar Hukum Sujud Syukur 
 
Sabda Rasulullah Saw: 

 
Artinya:” Dari  Abu Bakrah bahwa sesugguhnya Nabi Muhammad saw apabila datang kepadanya 
sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah 
swt” (HR. Abu Daud dan At Tirmizi) 
 

3. Tata cara sujud syukur 
Tata caramelakukan sujud syukur sbb: 
a. Niat, yaitu berniat untuk melaksnakan sujud syukur karena Allah  
b. Takbiratul ihram 
c. Sujud satu kali, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya sbb: 

 



artinya: Aku sujud kepada Tuhan  yang telah menciptakan diriku, Tuhan yang telah membukakan 
pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan-Nya (HR. Tirmizi)   

  
               Doanya sebagai berikut: 

 
 

            artinya: Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha Benar. 
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa 
neraka. 

 
d. Memberi salam 

  
4. Mempraktikkan Sujud Syukur 

 
 
B. Sujud Sahwi  

1. Pengertian sujud sahwi. 
Sujud Sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, 
apabila terjadi keragu-raguan atau lupa dalam  pelaksanaan shalat. 
 

2. Dalil Naqli /Dasar Hukum Sujud Sahwi 
Sabda Rasulullah saw: 

 
artinya: Dari Abu Said AlKhudri, Nabi Muhammad saw, bersabda, “Apabila salah seorang dari kamu ragu 
dalam shalat, ia sudah mengerjakan tiga atau empat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu, dan 
diteruskan shalatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud dua kali sebelum salam” 
( HR. Ahmad dan Muslim ) 
 

3. Sebab-sebab Sujud Sahwi     
Adapun sebab-sebab melakukan Sujud Sahwi sbb: 
a. Ragu-ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan. 
b. Kelebihan rakaat, rukuk, atau sujud dalam shalat karena lupa. 
c. Lupa melakukan tasyahud awal atau qunut. 

 
4. Tata Cara Melakukan Sujud Sahwi 

Tata cara melakukan sujud sahwi adalah sebagai berikut: 
a. Setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir. didalam sujud membaca 

bacaan Sujud Sahwi, yaitu: 

 
Artinya: “Mahasuci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa” 

b. Duduk antara dua sujud 



c. Sujud dan membaca  bacaan sujud sahwi lagi. 
d. Duduk lagi dan memberi salam. 
e. Untuk makmum wajib mengikuti imam.  

5. Mempraktikkan Sujud Sahwi  
Praktikkanlah simulasi Sholat Zuhur! Dalam paraktik Sholat tersebut kamu tidak melakukan tasyahud 
awal (karena lupa). Kemdian praktikkanlah Sujud Sahwi ! 
   

C.    Sujud Tilawah 
1. Pengertian Sujud Tilawah  
 Sujud Tilawah artinya sujud bacaan. Sujud Tilawah adalah sujud yang disunahkan ketika membaca atau 

mendengar ayat-ayat sajadah.  
  Apabila seorang imam membaca ayat sajadah, kemudian ia melakukan sujud tilawah, maka 

makmumnya harus mengikuti sujud pula, tetapi apabila yang membacanya (imam) tidak melakukan 
sujud, maka makmum atau orang yang mendengarkannya tidak disunahkan melakukan sujud. 

   
2. Dalil Naqli /Dasar Hukum Sujud Tilawah 
 Sabda Nabi Mhammad saw : 

 

 
Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) 
membaca ayat Sajadah, kemudian sujud, menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata, 
celakalah Aku! Anak Adam (manusia) diperintah untuk sujud lantas ia sujud, maka baginya surga, dan 
saya diperintah untuk sujud juga, tetapi saya enggan (tidak mau), maka bagi saya neraka” 
(HR. Muslim)    

  
 Nabi Mhammad saw :bersabda :   

 
Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw pernah membaca AlQur’an di depan kami, 
ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah,beliu bertakbir lalu sujud, maka kamipun sujud bersama-sama 
dengannya”.(HR. Tirmizi)     

 
3. Ayat-ayat Sajadah 

Didalam Al Qur an ada 15 ayat yang termasuk ayat sajadah sbb: 
 Surat Al A’raf ayat 206 : 

                                 

 Artinya: “Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan 
menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan Hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud”. 

  
 

 Surat Ar Ra’du ayat 15 



                           

Artinya:” Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan 
kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu” 

 
 Surat An Nahl ayat 49 

                                  

Artinya: Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang 
melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri 

 
 Surat Al Isra’ ayat 107 

                                

    

  
Artinya:” Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). 
Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur'an dibacakan kepada 
mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, 

 
 Surat Maryam ayat 58 

                      

 
Artinya: Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka 
menyungkur dengan bersujud dan menangis. 

 
 Surat Al Hajj ayat 18 

                           

                             

                 

Artinaya: Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, 
matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar 
daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang 
siapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat 
apa yang Dia kehendaki. 

 
 Surat Al Hajj ayat 77 

                    



            

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan 
perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan 

 
 Surat Al Furqan ayat 60 

 

                               

 
Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha 
Penyayang", 
 
 
 

 Surat An Naml ayat 25 
  

                    

 

         

  
 Artinya: agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di 

bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.  
  
  
 Surat As Sajdah ayat 15 

                     

             

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang 
apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji 
Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. 

 
 Surat Shad ayat 24 

                        

 
Artinya: Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertobat. 

 
 Surat Fushshilat ayat 37 

               



           

 
 
Artinya: Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah 
kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. 
 

 Surat An Najm ayat 62 

        
Artinya: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). 

  
  
 Surat Al Insyiqaq ayat 21 

                 

Artinya: Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud 
  
  
 Surat Al Alaq ayat 19 

           

Artinya: sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu 
kepada Tuhan), 

 
4. Tata Cara Melakukan Sujud Tilawah 

Sujud Tilawah dilakukan cukup satu kali saja dan dapat dillakukan pada waktu  melaksanakan shalat atau 
diluar shalat. Apabila dilakukan di luar shalat maka harus memenuhi rukun-rukunnya sbb: 
a. Niat 
b. Takbiratul Ihram 
c. Sujud  
d. Memberi salam sesudah duduk. 

 
Bacaan sujud tilawah pada waktu sujud 

 
. 

Artinya: “Aku sujud kepada Tuhan yang telah menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan 
pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan-Nya”. 
 

5. Mempraktikkan Sujud Tilawah 
a. Praktikkan sujud tilawah di luar sholat dengan mmembaca salah satu ayat sajadah di atas. Bacalah dari 

awal ayat ! 
b. Praktikkan sujud tilawah di dalam sholat dengan mmembaca salah satu ayat sajadah di atas. Bacalah 

dari awal ayat ! 
 



D.  Hikmah Sujud Syukur, Sujud Sahwi, dan Sujud Tilawah  

1. Manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. 
2. Manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah Swt yang telah diberikan kepadanya, baik yang tampak 

maupun yang tidak tampak. 
 
   

Uji Pemahaman Kompetensi 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!  
 Jelaskan pengertian sujud syukur dan dasar hukumnya. 
 Sebab-sebab Sujud Sahwi     
 Jelaskan pengertian  sujud sahwi dan dasar hukumnya. 
 Jelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya . 
 Jelaskan tatacara melakukan sujud syukur.  
 Jelaskan tatacara melakukan sujud sahwi.  
 Jelaskan tatacara melakukan sujud tilawah 
 Praktikkan sujud syukur di sekolah      
 Praktikkan sujud sahwi di sekolah. 
 Bacalah ayat-ayat al-Quran yang terdapat ayat sajadahnya kemudian lakukan sujud tilawah sesuai dengan 

aturan yang benar! 
 Apa saja hikmah dari sujud syukur, sahwi dan tilawah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


