
HUKUM-HUKUM SEPUTAR SHALAT 
●PENGERTIAN●SYARAT

●FARDHU (RUKUN) ●SUNNAH ●MAKRUH
● PEMBATAL



PENGERTIAN SHALAT (الصالة)
• Etimologis: Doa kebaikan (ad-du’a bi khair)

• Terminologi Syara’: 
غالبابالتسليمومختتمةبالتكبيرمفتتحةوأفعالأقوال

• Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka (dimulai) 
dengan takbir dan ditutup (diakhiri) dengan salam, pada 

ghalibnya. 

• Kata “pada ghalibnya” mengecualikan: (1) shalatnya orang bisu, 
(2) shalat jenazah, (3)  Shalat orang yang diikat (misalnya).  
(Mu’nis al-Jalis, 1/131, Busyra al-Karim, hal. 163)



SYARAT SHALAT
(Syarat Wajib Dan Syarat Sah)



(1) SYARAT WAJIB
1. Islam – meski pada masa lalu. Orang kafir asli tidak wajib shalat, dalam arti tidak dituntut

shalat (oleh negara), dan bukan berarti di akhirat tidak ada siksa atas meninggalkan
shalat kelak di akhirat. Orang murtad wajib qadha’ bila Kembali ke Islam.

2. Baligh –baik dg usia, haid, maupun keluarnya mani. Namun demikian, wali wajib
memerintahkan anak usia 7 tahun, dan memukul (untuk mendidik) anak usia 10 tahun
karena meninggalkan shalat. 

3. Sadar, tidak sedang hilang ingatan. Orgil, epilepsy, dan mabuk tidak wajib sebuah shalat
yg seluruh waktunya dilalui dalam kondisi tersebut. Namun wajib qadha’ shalat saat
sudah sembuh, bila terjadinya kondisi tersebut karena kesengajaan

4. Bersih dari Haid dan Nifas. Shalat tidak wajib dan tidak sah, serta haram dilakukan, saat
haid/nifas. Tidak wajib dan tidak boleh qadha’ (menurut Imam al-Khathib as-Syribini, 
dalam al-Iqna’, 1/91). 

5. Tidak tuna rungu dan netra sejak lahir atau sejak sebelum tamyiz

6. Sampainya dakwah Islam (tentang shalat) kepadanya



HUKUM DAN HUKUMAN BAGI ORANG YANG 
MENINGGALKAN SHALAT

• Seorang Muslim - yang telah memenuhi syarat wajib –
berdosa besar jika secara meninggalkan shalat. 

• Tidak dihukumi kafir sepanjang tidak istihlal (menganggap
boleh) meninggalkan shalat, menurut Jumhur Fuqaha’, 
termasuk mazhab Syafi’i. Imam Ahmad: Kafir dengan
meninggalkan shalat

• Wajib diminta taubat, yaitu dengan Kembali melakukan
shalat. Jika enggan, dijatuhi sanksi berupa hukuman mati
(menurut mazhab Syafi’i) atau penjara sampai mau shalat
(menurut Imam Abu Hanifah)



(2) SYARAT SAH
1. Islam 
2. Tamyiz
3. Sudah masuk waktu
4. Mengetahui tata cara shalat (dengan ketentuan tidak menganggap

yang fardhu sebagai sunnah) 
5. Suci dari dua hadast – Tetap wajib shalat jika suatu kondisi tidak

dapat suci dari hadats namun wajib mengulangi shalat. 
6. Suci dari najis pada tubuh, pakaian, dan tempat shalat. Tetap wajib

shalat jika suatu kondisi tidak bisa suci dari najis, namun wajib
mengulangi shalatnya

7. Menutup aurat dari bagian atas dan semua sisi. 
8. Menghadap Kiblat dengan dada (kecuali shalat sunnah safar mubah, 

dan atau shalat khauf)



RUKUN SHALAT



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

1. Niyat
• Wajib dihadirkan dalam hati, dan sunnah diucapkan dg 

lisan
• Wajib dilakukan saat Takbiratul Ihram 
• Jika shalat fardhu wajib, wajib: (1)  Niat melakukan shalat, 

(20 Meniatkan kefardhuan, (3) Menta’yinkan shalatnya
(Shubuh, atau yg lain). 
• Jika shalat sunnah, wajib: (1) Niat melakukan, (2) 

menentukan jenis shalatnya



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

2. Takbiratul Ihram 

• Syarat: (1)  Dengan lafazh “Allah”. (2) Tidak membaca
panjang huruf hamzah, (3) Tidak membaca panjang alif 
pada lafazh “Allah” lebih dari 14 harokat, (4) Dengan lafazh
“Akbar”, (5) Tidak membaca Panjang hamzhab “Akbar”, (6) 
Tidak mengganti huruf “kaf” dengan hamzah, (7) Tidak
membaca pajnag huruf ba’, (8) Tidak membaca tasydid
huruf ba’, (9) Semua hurufnya wajib terdengar oleh dirinya
sendiri. 



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

3. Berdiri
• Yang dimaksud berdiri adalah tegak, sehingga tidak miring
• Jika seorang mampu berdiri dengan miring yang hampir mendekati

rukuk, wajib ia lakukan. 
• Jika tidak mampu, shalat posisi duduk sesuai yang diinginkan (lebih

utama: iftirays > tarabbu’ > tawarruk) 
• Jika tidak mampu, shalat posisi tidur miring kanan dg tetap

menghadap kiblat > jika tidak mampu tidur miring kiri, > jika tidak
mampu, shalat terlentang dg menghadapkan dadanya dan bagian
dalam telapak kakinya ke kiblat. > Jika tidak mampu, isyarat dg 
kepala > Jika tidak mampu, isyarat dg mata > Jika tidak mampu, 
membayangkan Gerakan shalat dalam hatinya



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

4. Membaca Fatihah pada setiap rakaat secara
sempurna, kecuali makmum masbuq. 

• Syaratnya: (1) Memperdengarkan kepada dirinya sendiri, 
(2) Membaca secara urut, (3) Dibaca secara tawali (tidak
diselingi kecuali sekedar nafas), (4) Menjaga semua huruf
dan tasydidnya. Jika ada satu yang tertinggal, atau
menggantinya dg huruf lain, wajib diulang fatihahnya. Jika 
tetap rukuk dg sengaja, batal shalatnya. (5) Tidak lahan yg
mengubah makna, (6) dilakukan saat masih berdiri atau
penggantinya. 



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

5. Rukuk Pada Setiap Rakaat

• Minimal bagi orang yang berdiri: dengan membungkuk
dengan sekira kedua telapak tangan dapat menempel
pada kedua lutut bagi normalnya rata-rata manusia

• Sempurnanya : dengan membungkukan badan sekiranya
sampai pada posisi punggung dan leher menjadi rata 
seperti satu lempengan, dan menegakkan dua betis, serta
memegangi dua lutut dengan posisi jari-jari dua tangan
lepas (tidak digenggam) 



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

6. Thuma’ninah Dalam Rukuk

• Thuma’ninah adalah tenangnya anggota badan setelah
sebelumnya gerak menuju rukuk sebelum gerak bangun
dari rukuk. Minimal semua anggota badan menetap pada 
posisi rukuk dengan sekiranya terpisah antara bangun
dari rukuk dari turun untuk rukuk. 



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

7. I’tidal
• Kembali kepada posisi semula sebelum rukuk
8. Thuma’ninah dalam I’tidal
9. Sujud Dua Kali pada setiap Rakaat
• Syaratnya: (1) Meletakkan dahi posisi terbuka, (2) Meletakkan dua

tangan, (3) Meletakkan dua lutut, (4) Meletakkan ujung-ujung dua
kaki, (5) Posisi menempel tujuh anggota ini wajib berkumpul dalam
satu thuma’ninah, (6) Wajib mengangkat pantatnya minimal menjadi
lebih tinggi dari posisi kepala dan Pundak, (7) Tidak meletakkan dahi
pada benda yang dipakai atau dibawa dg sekira akan bergerak
karena gerakannya saat duduk atau berdiri. 



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

10. Thuma’ninah dalam Sujud. 
11. Duduk di antara Dua Sujud 
12. Thuma’ninah dalam duduk 
13.Tasyahud Terakhir
• Minimal: 

هللاعبادلىوععليناسالم, وبركاتههللاورحمةالنبيأيهاعليكسالم, هللالتحيات•
هللارسولمحمداأنوأشهد, هللاإالإلهالأنأشهد, الصالحين

• Paling afdhal membaca tasyahhud dengan redaksi
Riwayat Muslim dari Ibn Abbas –radhiyallah ‘anhu. 



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

13. Tasyahud Terakhir
• Syarat Tasyahud: (1) Memperdengarkan pada diri sendiri, (2) 

Membacanya pada keadaan duduk (kecuali ada uzdur), (3) 
Dibaca tanpa jeda antara kalimat-kalimat, (4) Tidak
mengganti lafazh dengan yg lain, (5) Menjaga huruf-huruf dan 
tasydid,

14. Duduk Saat Membaca Tasyahud
15. Membaca Shalawat Kepada Nabi Muhammad –shallahu

‘alayhi wa alihi wasallam – pada saat duduk terakhir. 
Minimal: محمدعلىصلاللهم . Paling afdhal membaca shalawat
Ibrahimiyah



TUJUH BELAS RUKUN SHALAT

16. Salam Yang Pertama
• Minimal membaca: عليكمالسالم , dan paling sempurna: 

وبركاتههللاورحمةعليكمالسالم

• Saat salam posisi wajib tetap menghadap kiblat dengan
dada. Jika saat salam posisi berpaling dari kiblat, dapat
membatalkan shalat. 

17. Tartib (berurutan sesuai urutan disebut) 



SUNNAH-SUNNAH SHALAT
(BA’DHIYYAH & HAI’AH)



SUNNAH BA’DHIYYAH

• Yang dimaksud dengan “Sunnah Ba’dhiyyah” adalah
perbuatan dan bacaan yang bila ditinggalkan –baik lupa
atau sengaja –disunnahkan diganti sujud sahwi sebelum
salam. 

• Ada dua Sunnah Ba’dhiyyah: (1) Berdiri dan Bacaan Qunut
secara sempurna, (2) Duduk dan bacaan tasyahud
pertama. 



SUNNAH HAI’AH
1. Mengangkat dua tangan saat takbiratul ihram, 

saat akan rukuk, saat bangun dari rukuk, dan 
saat berdiri dari tasyahud pertama

2. Doa iftitah

3. Membaca ta’awudz

4. Membaca “Amin”

5. Membaca surat setelah Fatihah pada 
tempatnya

6. Membaca pelan atau keras sesuai tempatnya

7. Membaca Takbir intiqal

8. Melihat tempat sujud

9. Meletakkan kedua telapak tangan pada dua
lutut saat rukuk

10. Membaca tasbih saat rukuk dan sujud 
(Minimal 3 x, paling sempurna 11 x)

11. Membaca tasmi’ saat bangun dari rukuk

12. Duduk Iftirasy pada semua duduk yang tidak
berakhiran salam, dan duduk tawarruk pada 
sisanya

13. Meletakkan dua telapak tangan di atas dua
paha saat duduk, dan berisyarat dg telinjuk
saat tasyahud

14. Bacaan salam kedua

15. Menoleh saat kanan dan kiri salah pertama
dan kedua



HAL-HAL YANG 
DIMAKRUHKAN



HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN

1. Membaca keras atau pelan tidak pada tempatnya
2. Menolah tanpa hajat
3. Memberi isyarat dengan mata dan semisal tanpa

hajat
4. Tergesa dalam shalat
5. Menetap di satu tempat
6. Shalat di pasar 



HAL-HAL YANG MEMBATALKAN
SHALAT



HAL-HAL YANG MEMBATALKAN
1. BERBICARA SECARA SENGAJA

2. PERBUATAN YANG BANYAK, BAIK SENGAJA

ATAU TIDAK, SEPERTI TIGA LANGKAH 

BERTURUT-TURUT

3. TERJADINYA HADATS

4. TERJADINYA NAJIS

5. TERBUKANYA AURAT

6. NIAT MEMUTUS SHALAT, RAGU-RAGU DALAM

MELANJUTKAN SHALAT, DAN ATAU

MENGGANTUNGKANNYA DG SESUATU HAL

7. BERPALING DARI KIBLAT

• Yang dimaksud berbicara adalah mengucapkan

dua huruf meski tidak memberi arti, atau satu

huruf namun memberi arti. 

• Dehem-dehem, tertawa, atau menangis, dll, jika

sampai ada dua huruf yg keluar atau satu huruf

yg memahamkan, maka dapat membatalkan

shalat

• Yang dimaksud perbuatan banyak adalah

melakukan tiga kali perbuatan meski dengan

anggota yang berbeda. 



HAL-HAL YANG MEMBATALKAN

8. MASUKNYA MANAKAN ATAU

MINUMAN, MESKI HANYA

SANGAT SEDIKIT, KE DALAM

KERONGKONGAN

9. TERTAWA

10.MURTAD – NA’UDZU BILLAH

MIN DZALIK

• Tertawa yang membatalkan

adalah jika mengeluarkan suara

dan mengandung dua huruf

atau satu huruf namun

memahamkan



بالصوابأعلموهللا
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