






STANDAR 
KOMPETENSI 

Melaksanakan tatacara 
salat fardu dan sujud 

sahwi 



KOMPETENSI 
DASAR 

  Menjelaskan tatacara salat lima waktu  
  Menghafal bacaan-bacaan salat lima waktu 
  Menjelaskan ketentuan waktu salat lima waktu  
  Menjelaskan ketentuan sujud sahwi 
  Mempraktikkan salat lima waktu dan sujud sahwi 



 Mampu Menjelaskan tatacara salat lima waktu  
 Mampu Menghafal bacaan-bacaan salat lima waktu 
 Mampu Menjelaskan ketentuan waktu salat lima waktu  
 Mampu Menjelaskan ketentuan sujud sahwi 
 Mampu Mempraktikkan salat lima waktu dan sujud 

sahwi 
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Bacaan 
salat 

niat salam 

Takbiratul 
ihram 

Surat 
fatihah 

Ruku’ sujud 

Duduk 
tasyahud 

awal 
Do’a 

iftitah 

Surat 
pendek I’tidal 

Duduk 
tasyahud 

akhir 

Duduk 
antara dua 

sujud 



Subuh 

Isya’ Maghrib 

Asar 

Dhuhur 

Waktu-
waktu 
salat 



SUJUD SAHWI 
 

Sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan orang 

yang shalat, sebanyak dua kali untuk menutup 

kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan 

shalat, baik kekurangan raka'at, kelebihan 

raka'at, atau karena ragu-ragu yang disebabkan 

karena lupa 

 

BACAAN SUJUD 
SAHWI 

 
 ُسْبَحاَن َمْن ََل يَ َناُم َوََل َيْسُهوْ 

“Maha Suci Allah yang tidak tidur dan 
tidak lupa” 

 



 

  

 

  

 

 

1. Bagaimana cara-cara salat fardu ?   

2. Bagaimana menentukan waktu salat ? 

3. Kapan kita melakukan sujud sahwi ? 









 

 

 

 

 Cara-cara salat fardu : berdiri, 
takbiratul ihram, membaca do’a 
iftitah, surat al-fatihah, dan surat 
pendek, ruku’, i’tidal, sujud, duduk 
diantara dua sujud, sujud kedua, 
duduk tasyahud awal, duduk 
tasyahud akhir, salam. 



 

 

 

 

 Menentukan waktu salat:  
 dhuhur : waktu dhuhur apabila matahari mulai condong 

ke barat sampai bayang-bayang seseorang sama 
panjangnya dengan bendanya 

 asar : waktunya mulai bayang-bayang sepanjang dengan 
bendanya dan berakhir sampai matahari 

 maghrib: tatkala matahari terbenam, selagi awan merah 
belum hilang 

 isya’ : hilangnya cahaya mega kemerah-merahan dan 
berakhir sampai terbit fajar. 

 subuh: terbit fajar sampai dengan sebelum matahari 
terbit.  

 



 

 

 

 

 Sujud sahwi dilakukan ketika 
kekurangan raka'at, 
kelebihan raka'at, atau 
karena ragu-ragu yang 
disebabkan karena lupa 



 

 

 

 

 
 
Cara-cara salat fardu : berdiri, takbiratul ihram, membaca do’a iftitah, surat al-

fatihah, dan surat pendek, ruku’, i’tidal, sujud, duduk diantara dua sujud, 
sujud kedua, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, salam. 

Menentukan waktu salat:  
 dhuhur : waktu dhuhur apabila matahari mulai condong ke barat sampai 

bayang-bayang seseorang sama panjangnya dengan bendanya 
 asar : waktunya mulai bayang-bayang sepanjang dengan bendanya dan 

berakhir sampai matahari 
 maghrib: tatkala matahari terbenam, selagi awan merah belum hilang 
 isya’ : hilangnya cahaya mega kemerah-merahan dan berakhir sampai terbit 

fajar. 
 subuh: terbit fajar sampai dengan sebelum matahari terbit. 
Sujud sahwi dilakukan ketika kekurangan raka'at, kelebihan raka'at, atau karena 

ragu-ragu yang disebabkan karena lupa 
 

 
 



     
 

     berdiri tegak setelah masuk waktu 
salat dalam keadaan suci dan 
menutup aurat serta menghadap 
kiblat. Kemudian berniat untuk 
melakukan salat yg dimaksudkan 
di dalam hatinya tanpa diucapkan 



    

   Kemudian melakukan takbiratul 
ihram yaitu membaca “Allahu 

Akbar” sambil mengangkat kedua 
tangannya sejajar dgn kedua 

telinganya ketika takbir 



 
 Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas 

dada atau di bawahnya sepanjang masih di atas pusar 
 Kemudian membaca do’a iftitah dan basmalah 

kemudian membaca Al-Fatihah. Apabila sampai pada 
bacaan “Waladholliin” lalu membaca aamiin.  

 Setelah itu membaca salah satu surat pendek atau apa 
yg mudah baginya di antara ayat-ayat Alquran.  



    Selesai membaca surat, lalu mengangkat kedua 
tangan sejajar dengan telinga lalu ruku’ sambil 
mengucapkan Allahu Akbar selanjutnya 
memegang dua lutut dgn kedua tapak tangan 
dgn meratakan tulang punggung tidak 
mengangkat kepalanya juga tidak terlalu 
membungkukannya dan jari-jari tangannya 
hendaknya dalam keadaan terbuka 



    Selesai ruku’ lalu bangkit tegak 
dengan mengangkat kedua tangan 
setinggi telinga. 



 lalu sujud bertumpu pada tujuh anggota 
sujud yaitu dahi dua telapak tangan dua 
lutut dan ujung dua tapak kaki. Hendaknya 
diperhatikan agar dahi dan hidung betul-
betul mengenai lantai serta 
merenggangkan bagian atas lengannya 
dari samping badannya dan tidak 
meletakkan lengannya ke lantai dan 
merapatkan jari-jemarinya serta 
mengarahkan ujung jari-jarinya ke arah 
kiblat 



 Yaitu Bangkit dari sujud sambil 

mengucapkan “Allahu Akbar” kemudian 

duduk bertumpu pada kaki kiri dan 

duduk di atasnya sambil menegakkan 

telapak kaki kanan  



 Kemudian sujud lagi yang kedua lalu 
bangkit untuk melaksanakan rakaat 
kedua sambil bertakbir. Kemudian 
melakukan seperti pada rakaat pertama 
hanya saja tanpa membaca do‟a iftitah 
lagi. 

 Sujud ketiga dan keempat dikerjakan 
seperti sujud pertama dan kedua untuk 
salat yang jumlah rakaatnya lebih dari 
dua. 



 Apabila telah menyelesaikan rakaat kedua lalu duduk 
untuk melaksanakan tasyahud. Apabila salatnya hanya 
dua rakaat saja seperti salat Subuh maka membaca 
tasyahud kemudian membaca shalawat Nabi 
Shallallaahu „alaihi wa sallam lalu langsung salam 

 Jika salat itu termasuk salat yang lebih dari dua rakaat 
maka berhenti ketika selesai membaca tasyahud awal 
yaitu pada ucapan “Asyhadu alla ilaaha illalllaah wa 
asyhadu anna Muhammadar rasulullah” . Kemudian 
bangkit berdiri sambil mengucapkan takbir dan 
mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua 
telinga lalu mengerjakan rakaat berikutnya seperti 
rakaat sebelumnya hanya saja terbatas pada bacaan 
surat Al-Fatihah saja.  

 



 Kemudian pada rakaat terakhir duduk 

tawarruk yaitu dengan menegakkan 

telapak kaki kanan dan meletakkan 

telapak kaki kiri di bawah betis kaki 

kanan sambil mendudukkan pantat di 

lantai serta meletakkan kedua tangan di 

atas kedua paha 

 



 Kemudian mengucapkan salam dgn 

suara yang jelas sambil menoleh ke 

kanan lalu mengucapkan salam kedua 

sambil menoleh ke kiri 



 



TAKBIRATUL IHRAM 

 



DO’A IFTITAH 

رًا َوُسْبَحاَن اهلِل ُبْكَرًة َوَاِصْيًل  رًا َواْلَْْمُد هلِل َكِثي ْ ِاِّنى َوَجْهُت . َكِبي ْ
ًفاُمْسِلًماَوَمااَنَا ِمَن  َمَواِت َواْْلَْرَض َحِني ْ َوْجِهَي لِلَِّذي َفِطرِالسَّ

ِانَّ َصَلِتى َوُنُسِكى َوََمَْياَي َوََمَا ِتى لِّلِو َربى . اْلُمْشرِِكْيَ 
َْلَشرِْيَك َلُو َوِبَذاِلَك اُِمْرُت َواَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمْيَ . اْلَعاَلِمْيَ   



SURAT AL-FATIHAH 

 ِبْسِم الّلِو الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ   اْلَْْمُد لّلِو َربى اْلَعاَلِميَ   الرَّْْحِن الرَِّحيمِ  
سَتِقيمَ 

ُ
رَاَط امل ينِ   ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعيُ  اىِدنَا الصى  َمِلِك يَ ْوِم الدى

الىيَ  غُضوِب َعَليِهْم َوَْل الضَّ
َ

 ِصرَاَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغرِي امل
 



SURAT PENDEK  

 بسم اهلل الرْحن الرحيم
١ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد   

٢اللَُّو الصََّمُد   
٣ََلْ يَِلْد وَََلْ يُوَلْد   

٤وَََلْ َيُكن لَُّو ُكُفًوا َأَحٌد   
 

  
 

 



RUKU’ 

 
 ُسْبَحاَن َرِّبىَ اْْلَْعَلى َوِِبَْمِدهِ 

 
 



I’TIDAL 

َدهُ  َع اهللُ ِلَمْن ْحَِ  َسَِ
َمَواِت َوِمْلءُْاَْلْرِض  َرب ََّنا َلَك ْاَْلْمُد ِمْلءُالسَّ

 َوِمْلُءَما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَ ْعدُ 
 



SUJUD  

 
 ُسْبَحاَن َرِّبىَ اْلَعِظْيِم َوِِبَْمِدهِ 

 
 



DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 

 
َرِّبى اْغِفْرِل َواْرَْحِِْن َواْجبُ ْرِن َواْرفَ ْعِِن 

 َوْرزُْقِِن َواْىِدِن َوَعاِفِِن َواْعُف َعِنى 
 



DUDUK TASYAHUD AWAL 

 
َلَواُت الطَّّيَباُت لِّلوِ  َلُم َعَلْيَك . التَِّحَياُت اْلُمَبارََكاُت الصَّ السَّ

َنا َوَعَلى ِعَبا ِداهلِل . اَي َُّها النَِّبُّ َوَرْْحَُة اهلِل َوبرََكا تُوُ  َلُم َعَلي ْ السَّ
ًدا َرُسْوُل , َاْشَهُدَاْن َْلاَِلَو ِاْلَّ اهللُ . الصَّاِْلِْيَ  َواَ ْشَهُد َانَّ َُمَمَّ

دٍ . اهللِ  اَللَُّهمَّ َصلى َعَلى َسيىِدنَا َُمَمَّ  



DUDUK TASYAHUD AKHIR 

ٍد        َوَعَلى َاِل َسيىِدنَاَُمَمَّ  
 اِبْ َراِىْيمَ  َسيىِدنَا َالِ  َوَعلىَ  اِبْ َراِىْيمَ  َسيىِدناَ  َعَلى َصَلْيتَ  َكَما

دٍ  َسيىِدنَا َعَلى َوبَارِكْ  دٍ  َسيىِدنَا اَلِ  َوَعَلى َُمَمَّ  َكَما.َُمَمَّ
 .اِبْ رَاِىْيمَ  َسيىِدنَا َالِ  َوَعَلى اِبْ رَاِىْيمَ  َسيىِدنَا َعَلى بَارَْكتَ 

ْيدٌ  اِنَّكَ  َلِمْيَ  اْلَعا ِف  ْيدٌ  ْحَِ  َمَِ



SALAM  

 
َلُم َعَلْيُكُم َوَرْْحَُة اهلِل َوبرََكا تُوُ   اَلسَّ



 

  

Artinya : waktu dhuhur apabila matahari mulai condong ke 

barat sampai bayang-bayang seseorang sama 

panjangnya dengan bendanya, sebelum datang Asar. 



 
Artinya: “waktu Asar sebelum terbenam matahari” 



 
• Artinya: dan waktu salat Maghrib ialah tatkala matahari 

terbenam, selagi awan merah belum hilang 



  

 

• Artinya : maka beliau (rasulullah) mengerjakan salat 

Isya’ ketika telah hilang awan merah 



 

 

• Artinya: dan waktu salat subuh dan terbit fajar sampai 

dengan sebelum matahari terbit. 

 

 


