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KETENTUAN WAJIB SHALAT 

 
Salat merupakan ibadah tertinggi bagi seorang muslim. Salat berfungsi sebagai sarana menjalin 

hubungan baik dengan Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Cara berhubungan dengan Allah SWT 
melalui salat ini juga dilakukan oleh umat terdahulu (sebelum masa Nabi Muhammad SAW) 
walaupun dengan tata cara yang sedikit berbeda dengan yang kita lakukan sekarang. Namun hal 
tersebut tidak menjadi masalah karena salat yang dilakukan memiliki tujuan yang sama, yakni dalam 
rangka menyembah Allah SWT. 

اَهللا يبشّرك بِيحىي مصدّقًا  فَنادته الْمآلئكَةُ وهو قَائم يصلّي في الْمحرابِ أَنَّ
نيحالالص نا مبِينا وورصحا ويِّدساِهللا و نم ةمبِكَل 

Artinya : “Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri 
melakukan salat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan 
kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, 
menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan 
orang-orang saleh." (QS. Ali Imran : 39) 

Sejarah turunnya perintah salat berbeda dengan perintah Allah SWT yang lain. 
Khusus untuk salat wajib lima waktu yang kita laksanakan sehari-hari, perintah diberikan 
Allah secara langsung kepada Rasulullah SAW pada saat melakukan Isra" dan Mi'raj. 
Peristiwa Isra' dan Mi'raj menunjukkan betapa pentingnya salat bagi umat Islam. Oleh 
karena itu kita harus mempelajari salat dengan segala tata cara dan ketentuannya agar 
ibadah salat yang dilakukan menjadi sernpurna. 

 
PENGERTIAN SALAT 

Salat menurut bahasa berarti doa. Apabila direnungkan dan dihayati, hampir 
semua bacaan yang ada dalam salat itu merupakan doa. 

Sedangkan menurut istilah syar'i (hukum Islam). salat adalah tindakan yang 
diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-
syarat yang telah ditentukan. 

 
HUKUM SALAT LIMA WAKTU 

Hukum melaksanakan salat lima waktu ini adalah wajib atau fardu 'ain, yaitu 
sesuatu yang diharuskan dan yang mengikat kepada setiap din individu seorang muslim 
yang telah dewasa, berakal sehat, balig (mukallaf). Apabila salat wajib ini ditinggalkan. 
maka orang yang meninggalkannya mendapat dosa dari Allah SWT. 

Mengingat begitu pentingnya salat bagi kehidupan seorang muslim, Rasulullah 
memberikan penjelasan bahwa ciri yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir 
adalah salat. Rasulullah SAW bersabda: 



 الَةالص كررِ تالْكَافمِ ولسالْم نيرواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه(ب( 
Artinya :“(perbedaan) antara Islam dan kekafiran adalah meninggalkan salat” 
 

SYARAT WAJIB SALAT 
Syarat wajib salat adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan 

menjalankan salat. Adapun syarat-syarat wajib salat sebagai berikut. 
1. Beragama Islam. 
2. Dewasa. 
3. Berakal sehat. 
4. Suci dari haid dan nifas. 
5. Telah sampai ajaran Islam kepadanya. 
 

SYARAT SAH SALAT 
Syarat sah salat merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum 

menjalankan salat sehingga menjadikan salat seseorang menjadi sah. Adapun syarat-syarat 
sahnya salat sebagai berikut. 

1. Suci badan, pakaian. dan tempat salat dari najis. 
2. Suci dari hadas. baik hadas besar maupun hadas kecil. 
3. Menutup aurat. 

• Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. 
• Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak 

tangan. 
4. Telah masuk waktu salat. 
5. Menghadap kiblat. 
 

RUKUN SALAT 
 
Rukun salat adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau dilakukan pada waktu 

melaksanakan salat. Apabila salah satu dari rukun itu tidak dilaksanakan, maka salatnya 
menjadi batal atau tidak sah. Adapun rukun salat adalah sebagai berikut. 

1. Niat, artinya menyengaja dalam hati untuk melaksanakan salat. 
2. Berdiri bagi yang mampu, yang tidak dapat berdiri boleh dengan duduk, yang 

tidak dapat berdiri dan duduk boleh dengan berbaring. 
3. Takbiratul ihram. 
4. Membaca Surah Al Fatihah. 
5. Rukuk. artinya membungkuk hingga punggung sejajar lurus dengan leher dan 

kedua belah tangan mernegang lutut, tuma'ninah. 
6. Ftidal, artinya bangkit dari rukuk dan berdiri tegak lurus, tuma'ninah. 
7. Sujud dua kali, artinya meletakkan kedua lutut. kedua tangan, kening dan 

hidung pada lantai, tuma'ninah. 
8. Duduk di antara dua sujud, artinya bangun dari sujud yang pertama untuk 

duduk sejenak, menanti sujud yang kedua, tuma*ninah. 
9. Duduk akhir pada rakaat terakhir. 
10. Membaca tasyahud akhir. 
11. Membaca salawat Nabi. 
12. Mengucapkan salam yang pertama (saat menoleh ke kanan). 
13. Tertib (berurutan). 
 



SUNAH SALAT 
 
Sunah salat merupakan perbuatan yang apabila dilaksanakan di dalam salat akan 

menambah keutamaan (nilai) salat dan berpahala. Namun apabila ditinggalkan tidak 
membuat salat tersebut menjadi batal dan berdosa. Adapun sunah-sunah salat sebagai 
berikut. 

1. Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. 
2. Mengangkat kedua tangan pada saat akan rukuk, i' tidal, dan saat berdiri pada 

pergantian rakaat. 
3. Bersedekap, tangan kanan diletakkan di atas tangan kin. 
4. Melihat ke arah tempat sujud. 
5. Membaca doa iftitah. 
6. Membaca ta'awwuz (a minasy syaitanir rajim) sebelum membaca Surah 

Al Fatihah. 
7. Membaca `amin setelah membaca Surah Al Fatihah. 
8. Membaca surah atau ayat Alquran setelah membaca Surah Al Fatihah (rakaat 

pertama dan kedua). 
9. Mengeraskan bacaan (jahran) pada rakaat pertama dan kedua (untuk Salat 

Magrib. lsya, dan Subuh). 
10. Membaca takbir intigal (Allahu Akbar) pada saat pergantian gerakan salat. 
11. Membaca (sami`alldhu liman hamidah) saat bangkit dari rukuk. 
12. Membaca doa tidal (rabbana laka! hamdu). 
13. Meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika rukuk. 
14. Membaca doa rukuk. 
15. Membaca doa sujud. 
16. Membaca doa duduk di antara dua sujud. 
17. Duduk iftirasy (duduk selain tahiyat akhir). 
18. Melakukan duduk tawarruk (duduk saat tahiyat akhir) 
19. Duduk sejenak setelah sujud sebelum berdiri. 
20. Memberi salam yang kedua (menoleh ke kin). 
 
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SALAT 
 
Adapun hal-hal yang membatalkan salat sebagai berikut. 
1. Meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun salat dengan sengaja. 
2. Meninggalkan salah satu syarat salat dengan sengaja. 
3. Berbicara di luar bacaan salat dengan sengaja. 
4. Bergerak tiga kali berturut-turut. 
5. Makan dan minum. walaupun sedikit. 
6. Tertawa terpingkal-pingkal. 
7. Terkena najis. 
8. Berhadas besar atau kecil. 
9. Mendahului imam hingga lebih dari dua rukun. 
10. Berniat membatalkan salat 
 
 
 
 
 
 



KETENTUAN WAKTU SALAT WAJIB 
 
Didalam Alquran, Allah SWT rnenegaskan bahwa salat itu telal¬djtentukan 

waktunya. Firman Allah SWT dalam Alquran: 

 )103: النساء (إِنَّ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتابا موقُوتا 
Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 
beriman. (QS. An Nisa : 103) 
 

 ودعسنِ مب اللَّه دبع نع  َولَ اِهللا : قَالسر أَلْتس  ُالَةلُ قَالَ الصلِ أَفْضمالْع أَي
الَ بِر الْوالدينِ قَالَ قُلْت ثُم أَي قَالَ الْجِهاد في سبِيلِ اِهللا فَمـا  لوقْتها قَالَ قُلْت ثُم أَي قَ

 هلَياًء ععإِالَّ إِر هزِيدتأَس كْتررواه البخارى و مسلم( ت (  
Artinya : “Diriwayatkan daripada Abdullah bin Masud r.a katanya: Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah s.a.w: Apakah amalan yang paling utama? Baginda bersabda: Salat pada 
waktunya. Aku bertanya lagi: Kemudian apa lagi? Baginda bersabda: Berbakti kepada kedua 
orang tua. Aku bertanya lagi: Kemudian apa lagi? Baginda bersabda: Berjuang di jalan 
Allah. Kemudian aku tidak bertanya lagi kepada baginda, semata-mata ingin menemani dan 
menjaga perasaan baginda” (HR. Bukhari dan Muslim) 
 

1). Shalat Dzuhur 
 Awal waktu  : setelah matahari condong (tergelincir) sedikit ke arah Barat. 
 Akhir waktu  : apabila panjang bayang-bayang benda sama dengan  benda 

sesungguhnya. 
 

2). Shalat Ashar 
 Awal waktu : apabila panjang bayang-bayang benda lebih panjang dari panjang 

benda sesungguhnya. 
 Akhir waktu : saat matahari terbenam 

 

3). Shalat Maghrib 
 Awal waktu : setelah matahari terbenam. 
 Akhir waktu : saat terbenamnya mega (syafaq) yang berwarna merah di angkasa. 

 

4). Shalat Isya’ 
 Awal waktu : setelah terbenamnya mega (syafaq) yang berwarna merah. 
 Akhir waktu : terbitnya fajar shidiq. 

 

5). Shalat Subuh 
 Awal waktu : setelah terbit fajar shidiq. 
 Akhir waktu : saat terbitnya matahari. 

 
 
 
 

Ketentuan waktu shalat juga dapat di lihat di kalender-kalender yang 
mencantumkan daftar waktu shalat. 



 
 
 
 
PANDUAN PRAKTEK 
 

Lakukan praktik salat wajib dengan tata cara seperti tertuang di bawah ini! Perhatikan dengan 
seksama praktik salat, balk gerakan, bacaan, maupun kekhusyukan yang dicontohkan oleh 
gurumu! 
1. Berdiri dalam keadaan sempurna menghadap kiblat. 
2. Berniat, apabila diucapkan adalah sebagai berikut : 

 ضلّي فَراًء .. …أُصأَد لَةبقْبِلَ الْقتسا (مموأْما/ ماماىل) إِمعِهللا ت 
“Saya bernia tshalat ....... menghadap kiblat semata karena Allah SWT” 

3. Membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu, bacaan takbiratul 
ihram itu adalah : 

   راَُهللا اَكْب 
“Allah Maha Besar” 

4. Membaca do’a iftitah.  
Ada 2 macam do’a iftitah yang biasa dipakai, yaitu : 
 

 رطَفَ يذلَّل يهِجو تهجو ينإِ الًيصأَو ةًركْب اِهللا انَحبسا وريثكَ ِهللاِ دمحالْا وريبِكَ ربكْاَ ُهللاَ
السماوات َألاْوضِر نِحفًيا مسلما وا أَمنا مالْ نمرِشكينَّإِ.  ن الَصتي و نسكي ومحياي 
ومماتِهللاِ ي رالْ بالَعميالَ.  ن رِشيلَ كه بِوذلأُ كمرت أَونا مالْ نمسلمين. 

“Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya. Dan segala puji yang sebanyak-banyaknya 
bagi Allah, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan 
wajahku ke hadirat Tuhan pencipta langit dan bumi dengan tunduk berserah diri. Aku 
bukanlah termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya 
shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah kepunyaan Allah Yang  Menguasai alam 
semesta. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dengan demikian aku diperintah dan aku termasuk 
orang-orang yang berserah diri”. 

 نم ينِقِّن مهللّاَ.  بِرِغمالْو قِرِشمالْ نيب تداعا بمكَ ايايطَخ نيبو ينِيب داعب مهللّاَ
طَخايكَ ايما يى الثَّقَّنوَألاْ ببيض من الدللّاَ.  سِنهنِلِْساغْ مي من طَخايالْبِ اياِءم جِلْالثَّو 
الْوبرد. 

“Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana timur dan barat. Ya Allah, 
bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana kain putih yang bersih dari kotoran. Ya 
Allah, basuhlah kesalahanku dengan air, es dan embun”. 

 
5. Membaca surat Al Fatihah  :  



  مِيحالر منِحالر اِهللا مِسبِ
 دبعن اكيإِ  نِيالد مِوي كالم  مِيحالر منِحالر  نيمالَعالْ بر ِهللاِ دمحلْاَ
إِوياك نستعين  اهدنا الصالْ اطَرمستقيم  صالَّ اطَرذيأَ ننعمت لَعهِيغَ مرِي 
  نيلّآالض الَو مهِيلَع بِوضغمالْ

Artinya : 
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Penyayang . Segala puji bagi Allah 

Tuhan semesta alam.  Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari 
pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami 
memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang 
Engkau anugerahkan nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan 
mereka yang sesat.”. 

6. Membaca salah satu surat atau ayat Al Qur’an 
7. Ruku’, dengan membaca do’a : 

سبانَح بِّرالْ يعظمِي بِوحمده    
“Mahasuci Tuhanku Yang Maha Besar dan Terpuji” 

8. I’tidal, dengan membaca do’a : 

سماُهللا ع لمن حمده  ,ربا لَنالْ كحمد ُءلْم السماوات وَألاْ ُءلْمضِر وُءلْم مئْا شت من 
شٍءي بعد 

“Allah Mendengar atas orang yang memuji-Nya. Ya Tuhan kami, Kepada ngkaulah segala 
puji yang memenuhi langit, bumi, dan memenuhi segala yang Engkau kehendaki” 

9. Khusus untuk rakaat kedua shalat subuh, bagi yang biasa menggunakan qunut, bacaan do’a 
qunutnya adalah : 

تيده نميف نِيداه ماَللّه ,تافَيع نميف نِيافعو ,تلَّيوت نميف لَّنِيوتا , وميف يل ارِكبو
تطَيأَع ,تيا قَضم رش كتمحبِر نِيقو  ,كلَيقْضى عالَ يو يقْضت كفَإِن ,ذالَ ي هإِنو نلُّ م
تالَيو ,تالَيعتا ونبر كْتاربت تيادع نم زعالَ يو ,تيا قَضلَى مع دمالْح فَلَك , كرفغتاَس

كإِلَي بوأَتو ,لَّمسو بِهحصو هلَى ألعيِّ وّاُْألم بِيالن دمحا منيِّدلَى سلَّى اُهللا عصو 
“Ya, Allah SWT berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri 

petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri 
kesehatan, kasihilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau kasihi, berkahilah 
aku sebagaimana yang telah Engkau berika. Dengan rahmat-Mu hindarkanlah aku dari 
ketentuan yang tidak baik, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan bukan ditentukan. 
Sesungunya tidak akan hina orang yang Engkau beri kekuasaan, dan tidak akan mulia 
orang yang Engkau musuhi. Maha Pemberi Berkah dan Mahatinggi Engkau ya, Allah , 
segala puji bagi-Mu atas segala yang telah Engkau tentukan. Aku memohon ampun dan 
bertobat kepada-Mu, semoga rahmat dan keselamatan dari Allah dilimpahkan kepada 
Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.” 

10. Sujud, dengan membaca do’a sujud : 

سبانَح بِّرَألاْ يعبِلى وحمده    
“Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan Terpuji” 

 
11. Duduk di antara dua sujud, dengan membaca do’a : 



راغْ بفر لي وارحنِمي واجبنِري وفَارنِعي وارنِقْزي واهنِدي وعنِافي واعف نِّعي. 
“Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, kasihilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, 

berilah rizqi aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku kesehatan. 
 

12. Sujud yang kedua, bacaan do’anya sama dengan sujud yang pertama. 
13. Membaca tahiyat 

 Bacaan tahiyat awal : 
 

 ادبى علَعا ونيلَع مالَلساَ,  هاتكَربو اِهللا ةُمحرو يبِا النهيأَ كيلَع مالَلساَ,  ِهللاِ اتيحلتاَ
ى لَع لِّص مهللّاَ,  اِهللا لُوسا ردمحم نَّأَ دهشأَو اُهللا الَّإِ لهإِ الَ نْأَ دهشأَ,  نيحالالص اِهللا
يِّسدنا محمد وى آلِلَع محمد  

“Segala kehormatan bagi Allah. Semoga keselamatan atas Engkau wahai Nabi, begitu pula 
rahmat Allah serta berkah-Nya. Dan semoga keselamatan atas kita dan kepada hamba-
hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku 
bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas 
Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad.” 

 Bacaan tahiyat akhir : 

 اِهللا ةُمحرو يبِا النهيأَ كيلَع مالَلساَ,  ِهللاِ اتبيِّالطَّ اتولَالص اتكَاربمالْ اتيحلتاَ
وبكَراتاَ,  هالَلسم لَعينا ولَعى عباِهللا اد الصالحيأَ,  نشهإِ الَ نْأَ داُهللا الَّإِ له أَوشهنَّأَ د 
محمدا رسللّاَ,  اِهللا لُوهم لِّص لَعيِّى سدنا محمد وى آلِلَع محمكَ, دملَّا صيت ى لَع
يِّسدا إِنبراهيم وإِ ى آلِلَعبراهيم  ,وارِبك لَعيِّى سدنا محمد وى آلِلَع محمكَ,  دا م
بكْارت لَعيِّى سدإِ انبراهيم وإِ ى آلِلَعبراهيم  ,ي الْفالَعمين انك حميد جِميد . 

“Segala kehormatan, keberkahan, kasih sayang, dan kebaikan bagi Allah. Semoga 
keselamatan atas Engkau wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah serta berkah-Nya. Dan 
semoga keselamatan atas kita dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi 
Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan 
keluarga Nabi Ibrahim.  Berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi 
Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim 
dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan di alam semesta ini sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 
dan Mahamulia.” 

14. Mengucap  salam : 

 ) هاتكَربو(  اِهللا ةُمحرو مكُيلَع مالَلساَ
“Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah semoga tetap atas kamu” 

 
FUNGSI SALAT WAN DALAM KEHIDUPAN 

 
Fungsi salat wajib dalam kehidupan manusia sangatlah banyak. Beberapa fungsi kunci di 
antaranya sebagai berikut. 
  
 
 



SARANA KOMUNIKASI DENGAN ALLAH SWT 
 
Dalam kehidupan, manusia tidak mungkin luput dari suka dan duka. Suatu saat ia akan 
mendapatkan keberuntungan atau kesenangan, dan pada saat yang lain ia mendapatkan musibah 
atau cobaan. Bagi seorang muslim, salat bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi, mengadu. dan 
memohon kepada Allah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu agar diberi jalan keluar yang 
terbaik. 
Firman Allah SWT dalam Alquran: 

 نيعاشلَى الْخةٌ إِالَّ عرا لَكَبِيهإِنو لوةالصرِ وبا بِالصونيعتاس45: البقرة {و{  

 
Artinya : “Jadikanlah sabar dan salat sebaga penolongmu. Dan sesungguhnya yang 

demikian itu menjadi berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’” (QS. 
Al Baqarah : 45) 

 
PENENTERAM HATI 
 
Salat juga bisa menjadi jalan bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang 
anak akan merasa tenteram manakala dekat dengan kedua orang tuanya. la merasa terlindungi. 
diperhatikan dan memiliki tempat untuk bergantung. Demikian Pula apabila kita dekat kepada 
Allah SWT Yang Mahakuasa, dan kekuasaan-Nya itu tak terbatas. Kita akan merasa aman, 
tenteram, dan damai pada saat kita merasa dekat dengan¬Nya. Firman Allah SWT dalam 
Alquran: 

 }2-1: املؤمنون {هم في صالَتـهِم خاشعونَ  نيذالَّ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ 
 
Artinya : “Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. (Yaitu) orang-orang yang 

khusyu’ dalam salatnya”. (QS. Al Mukminun : 1-2) 
 
 
PENCEGAH PERBUATAN KEJI DAN MUNGKAR 
 
Di dalam salat terdapat pembinaan bagi diri pribadi setiap muslim. Muslim yang senantiasa 
menjalankan salat, akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan senantiasa 
menjalankan salat wajib, seorang muslim akan selalu diingatkan paling tidak lima kali dalam 
sehari semalam dari setiap tindakan yang tidak terpuji. Salat merupakan media yang tepat untuk 
berintrospeksi dan bertobat kepada Allah SWT atas segala kesalahan yang baru saja dilakukan, 
kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Firman Allah SWT dalam Alquran 

أُتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلوةَ إِنَّ الصلوةَ تنهى عنِ الْفَحشآِء 
 }45: العنكبوت {والْمنكَرِ 

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an) 
dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan 
munkar”. (QS. Al Ankabut : 45) 
 
SARANA UNTUK MEMPEROLEH RIDA ALLAH DI DUNIA DAN AKHIRAT 
 
Seorang hamba yang beriman kepada Allah tentu berharap segala tindakannya memperoleh rida 
Allah SWT. Cara untuk memperoleh rida Allah SWT adalah dengan senantiasa berdisiplin dalam 



menjalankan salat. Suatu keberuntungan bagi orang-orang yang memperoleh rida Allah, karena 
akan memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. 
Firman Allah SWT dalam Alquran: 
 

 }55: مرمي {وكَانَ يأمر أهلَه بِالصلوة والزكوة وكَانَ عند ربه مرضيا 
 

Artinya : “Dan ia menyuruh ahlinya (umatnya) untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia 
adalah orang yang diridhai di sisi Tuhannya”. (Maryam : 55) 
 
Salat wajib yang dilakukan sehari semalam sebanyak lima waktu, yakni zuhur, asar, magrib, isya. 
dan subuh. Kalau belum terbiasa melaksanakannya memang terasa agak berat. Namun kalau 
sudah dibiasakan, salat lima waktu akan terasa ringan. Bahkan, orang yang sudah terbiasa salat 
akan merasa belum lega kalau belum melaksanakan salat. Salat melatih pribadi setiap muslim 
untuk berdisiplin dan menghormati waktu. Orang yang mau menghormati waktu adalah orang 
yang dapat mengatur mengatur kapan beribadah, mengatur kapan belajar dan bekerja, 
mengatur kapan saatnya istirahat dan bermain. 
Hikmah utama yang terkandung dalam pelaksanaan salat wajib adalah sikap tunduk dan pasrah 
kita kepada Al Khalik, yakni Allah SWT. Di hadapan Allah SWT, manusia benar-benar 
mengakui bahwa dirinya sangat lemah. dan hanya Allah-lah yang bisa menolongnya. Dengan 
demikian, sudah seharusnya manusia membuang jauh-jauh sifat angkuh, sombong, dan takabur 
melalui salat. Apabila kita sebagai manusia diberikan kelebihan, itu semata-mata karena 
kemurahan dan kasih sayang dari Allah SWT. 
 


