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MACAM-MACAM SHOLAT SUNNAH 
(Bagian Kedua Dari Risalah Sholat Sunnah) 

 

A. SHOLAT SUNNAH YANG BERSIFAT RUTIN 

 

1. Sholat sunnah Rowatib 

a. Sholat Sunnah Rowatib Muakkad (ditekankan) 
Sunnah rowatib berjumlah 12 rokaat. Dari Ummu Habibah, Nabi J bersabda: 

“Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rokaat dalam sehari semalam, kelak akan 
dibangunkan untuknya sebuah rumah di surge” (HR. Muslim) 

Hadits dari Aisyah, Nabi J bersabda: 

م

"Barangsiapa menjaga dalam mengerjakan shalat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan 
membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zhuhur, 2 rakaat setelah 
zhuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya` dan 2 rakaat sebelum subuh." (HR. 
Tirmidzi, dishohihkan oleh Albani) 

 
Namun dalam riwayat Ibnu Umar, bahwa Nabi biasa mengerjakan 10 rokaat sunnah,  yaitu: 2 
rokaat sebelum dhubur, 2 rokaat sesudah dhuhur, 2 rokaat setelah Maghrib, 2 rokaat setelah 
Isya’ dan 2 rokaat sebelum Shubuh (HR. Bukhori/118, 937). 

 
KETERANGAN: Dua hadits diatas bukanlah bertentangan, namun hal tersebut menunjukkan 
bahwa nabi terkadang mengerjakan yang 12 rokaat (hadits Aisyah), dan terkadang 
mengerjakan 10 rakaat (Hadits Ibnu Umar). 

   

b. Jumlah sholat sunnah rowatib muakkad (ditekankan) dan ghoiru muakkad (tidak 
ditekankan) adalah 20 rokaat.  
 
Adapun rinciannya adalah: 
1. 4 rokaat sebelum dan 4 rokaat setelah Dzuhur, Rasulullah J bersabda:  

 

"Barangsiapa bisa menjaga 4 raka'at sebelum Dhuhur dan 4 raka'at setelahnya, maka akan 
di haramkan neraka bagi dirinya." (HR. Abu Dawud, 1077 dari Ummu Habibah,) 

 
2. 4 rokaat sebelum Ashar, Dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah J bersabda: 

"Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat (sunnah) 4 raka'at sebelum 
Ashar." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dihasankan oleh Albani) 



 
3. 2 rokaat sebelum dan 2 rokaat setelah Maghrib. Dari Anas bin Malik, berkata: 

J

J

Dan pada masa Rasul J kami biasa menunaikan dua raka'at setelah terbenamnya 
matahari dan sebelum shalat Maghrib." Saya bertanya lagi padanya, "Apakah Rasul J 
pernah melakukannya?" Ia menjawab, "Beliau melihat kami melakukannya, namun beliau 
tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang." (HR. Muslim) 

4. 2 rokaat sebelum Isya’ dan 2 rokaat setelah Isya’ 
2 rokaat setelah Isya’ sudah dijelaskan pada hadits di atas, adapun 2 rokaat sunnah 
sebelum Isya’ maka didasarkan pada keumuman sabda Nabi J bersabda: 

“Di antara setiap 2 adzan (adzan-iqomat) ada sholat sunnah (3x)- bagi yang menghendaki 
(HR. Bukhori, dari Abdulloh bin Mughoffal) 
 

5. 2 rokaat sebelum Shubuh. Berdasar 2 hadits dari Aisyah, Nabi J bersabda: 

"2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya." (HR. Muslim, 1193) 
 

“Tidak ada shalat sunnat yang lebih Nabi J tekuni daripada 2 raka'at Fajar". (HR. Bukhori) 
 

Penting: Saking besarnya fadhilah sholat 2 rokaat sebelum Subuh, hingga Nabi J 
membiarkan bahkan memerintahkan orang yang luput mengerjakannya agar 
mengqodlo’nya setelah sholat shubuh atau setelah matahari meninggi, sebagaimana yang 
dijelaskan oleh banyak hadits shohih. Di antaranya adalah hadits dari Qois: 
 

JJ

J

Rasulullah J pernah melihat seorang laki-laki yang mengerjakan shalat dua raka'at 
setelah shalat shubuh, maka Rasulullah J bersabda: "Shalat shubuh itu hanya dua 
raka'at." laki-laki itu menjawab; "Sesungguhnya aku belum mengerjakan shalat dua 
raka'at (sunnah fajar), karena itu aku mengerjakannya sekarang ini." Maka J diam.". (HR. 
Abu dawud dan ibnu Majah, dishohihkan Albani dalam sunan Abu Dawud 1/136) 

 
6. 4 rokaat setelah sholat Jum’at, Nabi J bersabda: 

“Jika seorang dari kalian sholat jum’at, maka sholatlah setelahnya 4 rokaat” (HR. Muslim 
2/16 dari Abu Huroiroh) 
 



KETERANGAN: terdapat perbedaan di kalangan ulama’ tentang rokaat sunnah setelah 
jum’at. Ada yang berpendapat 2 rokaat di rumah (riwayat ibnu Umar), dan ada juga yang 
berpendapat 4 rokaat (riwayat Abu Huroiroh di atas).  

Ibnu taimiyah, Ibnu Qoyyim dan Syaikh bin baaz berpendapat: 2 Rokaat jika dikerjakan di 
rumah, dan 4 rokaat jika di masjid. (Zaadul Ma’ad, 1/440) 

Imam As Shon’ani: mengerjakan 4 rokaat tentu lebih baik dari 2 rokaat, karena adanya 
perintah untuk mengerjakan yang 4 rokaat itu. (Subulus salam 3/181). Wallohu a’lam 

 
c. Waktu sholat rowatib 

Waktu semua sholat sunnah qobliyah adalah sejak masuknya waktu sholat fardhu hingga 
iqomah dikumandangkan. Adapun waktu sholat sunnah ba’diyah: adalah sejak selesainya 
sholat fardhu hingga habis waktu sholat fardhu (al Mughni 2/544) 

 
d. Mengqadha’ sholat sunnah rowatib 

Telah dijelaskan di atas, bahwa Nabi pernah mengqodho’ dan memerintahkan sahabat yang 
luput dari sunnah qobliyah supaya mengerjakannya setelah subuh atau saat matahari telah 
meninggi. Adapun yang selain sunnah Qobliyah subuh, itu adalah kekhususan yang berlaku 
bagi Nabi J. Seperti Nabi J luput dari mengerjakan sholat sunnah Dzuhur, namun nabiJ 
mengqodho’nya setelah Ashar. Wallohu A’lam 
 

e. Tidak mengerjakan sunnah rowatib atau sunnah lain jika iqomah sudah dikumandangkan,  
Hadits dari Abu Huroiroh, Nabi J bersabda: 
 

“Jika iqamat telah dikumandangkan, maka tak ada shalat selain sholat fardhu”. (HR. 
Muslim/1160) 

 
Dari Abdulloh bin Sarjis 

J

JJ

"Ketika Rasulullah J sedang shalat subuh, tiba-tiba seorang laki-laki masuk masjid dan 
melakukan shalat (sunnah) dua rakaat disamping masjid, setelah itu dia bergegas menyertai 
(bergabung dengan sholat) Rasulullah J. Ketika Rasulullah J mengucapkan salam, beliau 
bersabda: "Wahai Fulan, shalat manakah yang kamu persiapkan, apakah shalatmu dengan 
sendiri ataukah bersama kami?." (HR. Muslim 2/254) 

KETERANGAN: berdasar hadits di atas, tidak diperkenankan seseorang melakukan sholat 
sunnah jika iqomah sudah dikumandangkan. Bahkan ia harus membatalkasn sholat sunnahnya 
jika sholatnya belum 1 rokaat, dan tidak mengapa menyempurnakan sholat sunnahnya jika 
sudah 1 rokaat. Demikian pendapat yang paling kuat dari para ulama’. Wallohu a’lam 

 
f. Memisah antara sholat wajib dengan rowatib 

Hadits dari Mu’awiyah, ia berkata: 

J



Jika kamu telah selesai mengerjakan shalat Jum'at, janganlah kamu sambung dengan shalat 
sunnah sebelum kamu berbincang-bincang atau sebelum kamu keluar dari masjid. Karena 
Rasulullah J memerintahkan hal itu kepada kita yaitu 'Janganlah suatu shalat disambung 
dengan shalat lain, kecuali setelah kita mengucapkan kata-kata atau keluar dari Masjid.' 
(HR.Muslim, 1463) 
 
Menurut syaikh bin Baaz, pemisah yang dimaksud adalah: memisahkan antara keduanya 
dengan omongan, keluar dari masjid, mengucapkan istighfar dan dzikir. ((Tuntunan sholat 
sunnah, Sa’id bin Ali bin Wahf al Qahthani, 98-99)  
 
Dalam keterangan lain, jika tidak terdapat pemisah antara keduanya, maka hal itu merupakan 
kebinasaan. (Subulus Salam 3/883) seperti teguran Umar bin Khothob terhadap seseorang 
yang berdiri menyambung dengan sholat sunnah setelah sholat bersama Rosululloh J. (lihat 
Musnad Ahmad, 5/368) 
  
Adapun hikmah larangan menyambung sholat fardhu dengan sholat sunnah adalah agar tidak 
menimbulkan kesan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan (Tuntunan sholat sunnah, 
Sa’id bin Ali bin Wahf al Qahthani, 98) dan juga untuk memperbanyak tempat sujud (Subulus 
salam 3/183) 
 
KETERANGAN: Para Ulama’ tidak mengkhususkan larangan ini hanya untuk sholat jum’at saja, 
namun untuk semua sholat fardhu.    

 
g. Meninggalkan sunnah rowatib saat safar, kecuali qobliyah subuh dan witir 

Hadits dari Hafsh, ia berkata: 

“Aku pernah menemani Ibnu Umar dalam suatu perjalanan." Hafsh berkata; "lalu Ibnu 
Umar melaksanakan shalat dua raka'at bersama kami, Kemudian dia menghadap, ketika 
dia melihat orang-orang berdiri, dia berkata; "Apa yang di perbuat mereka?" Jawabku; 
"Mereka sedan g mengerjakan shalat sunnah." Ibnu Umar berkata; "Sekiranya aku 
mengerjakan shalat sunnah, tentu aku akan menyempurnakan shalatku. Wahai anak 
saudaraku, Sesungguhnya aku pernah menyertai Rasulullah J dalam suatu perjalanan, 
namun beliau tidak pernah menambah dua raka'at hingga Allah Azza Wa Jalla 
mewafatkannya, aku juga pernah menyertai Abu Bakar, namun dia tidak pernah 
menambah dua raka'at hingga Allah Azza Wa Jalla mewafatkannya, aku juga menyertai 
Umar, namun dia tidak pernah menambah dua raka'at hingga Allah Ta'ala 
mewafatkannya, aku juga pernah menyertai Utsman, namun dia tidak pernah menambah 
dua raka'at hingga Allah Ta'ala mewafatkannya, sungguh Allah Azza Wa Jalla telah 
berfirman; "Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu." QS Al Ahzab; 21)” (HR. Bukhori 1101 dan 1102) 

KETERANGAN: disyariatkan jika tidak mengerjakan sholat rowatib dalam safar dan inilah yang 
sesuai sunnah. Dalam hadits ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi biasanya meninggalkan sholat 
sunnah rowatib dalam safar. Adapun sholat sunnah qobliyah subuh dan witir serta sunnah 
yang terkait dengan sebab tertentu tetap disyariatkan baik dalam safar maupun muqim, yang 
penjelasannya akan dating insya Alloh. Wallohu a’lam. 

 
 

 (Insya Alloh bersambung…) 
 

- (Disampaikan oleh Ainur Rofiq, 03 Januari 2013 pada kajian Ahad Pagi Masjid At taqwa, Perum. 
Kedung Turi-Taman Sepanjang) 

 


