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PENGERTIAN SUTUR/SITRAH 

 

Penanya: 

Chamid Hilaly, Ketua Pengurus Pesantren Muhammadiyah Muntilan 

Jl. Kartini 12 Kauman, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 

 

 

Pertanyaan, 

Apakah yang dimaksud dengan Sutur/Sitrah? 

 

Jawaban, 

Yang dimaksud dengan sutur (sitrah) ialah suatu tanda yang diletakkan oleh orang 

yang shalat di mukanya sebagai tanda bagi orang lain bahwa di tempat itu ada orang yang 

sedang shalat. Benda yang dijadikan tanda itu dapat berupa semacam tongkat, batas, 

tabir, atau suatu garis yang digariskan di depan orang yang shalat, dan sebagainya. 

Dasarnya ialah hadits, 

رََة ْبِن َمْعَبٍد قَاَل قَاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَتِتْ  ِلَصالَتِِو  َعْن َصب ْ
 َوَلْو ِبَسِفِهْم. ]رواه أمحد واحلاكم[.

“Diriwayatkan dari Shabrah bin Ma„bad, ia berkata: Rasulullah saw berkata: 

Apabila seseorang kamu shalat, maka hendaklah ia membuat batas untuk shalatnya 

itu, walau hanya dengan sebuah anak panah.” [HR. Ahmad dan Al-Hakim]. 

Dan hadis: 

قَاَل َقاَل أَبُ ْو اْلَقاِسِم َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم َوِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَ ْلَيْجَعْل تِْلَقلَء َوْجِهِو َعْن َأِب ُىرَيْ َرَة 
ْد َشْيًئا فَ ْليَ ْنِطْب َعًصا فَِإْن َلَْ َيُكْن َمَعُو َعًصا فَ ْلَيُخطَّ َخطِّا َواَل َيُضرُُّه َما   َمرَّ بَ ْيَ َشْيًئا فَِإْن َلَْ َيَِ

 َيَدْيِو. ]رواه أمحد وأبو داود وابن حبان[.
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Abu Qasim (Nabi Muhammad) saw 

berkata: Apabila seseorang kamu shalat, hendklah ia meletakkan sesuatu di 

mukanya. Kalau ia tidak mendapatkan sesuatu, maka hendaknya ia memancangkan 

sebuah tongkat, dan kalau tidak ada tongkat, hendaklah ia membuat garis, hingga 

tidak menimbulkan sesuatu terhadap orang yang lewat dimukanya.” [HR. Ahmad, 

Abu Dawud, dan Ibnu Hibban]. 
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Dan hadits: 

وَ  لنَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَل اُب ََتُرُّ بَ ْيَ أَْيِديْ َنا َفذََكَر َذِلَك لِ َعْن طَْلَحَة َقاَل ُكنَّا ُنَصلِّي َوالدَّ
. ]رواه مسلم وألبو داود وابن ِمْثَل ُمْؤِخرَِة الرَّْحِل َتُكْوُن بَ ْيَ يََدْي َأَحدُِكْم ُُثَّ اَل َيُضرُُّه َما َمرَّ َعَلْيوِ 

 ماجو قال حسن صحيح[.
 “Diriwayatkan dari Thalhah, ia berkata: Kami pernah shalat dan binatang-

binatang lewat di hadapan kami, lalu kami sampaikan yang demikian kepada Nabi 

saw, beliau berkata: Cukuplah berupa palang kendaraan di hadapan orang shalat, 

dan tidak menimbulkan sesuatu bagi orang yang lewat di hadapannya.” [HR. 

Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan ia mengatakan bahwa hadits ini hasan 

shahih]. 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 13, 2009 

 


