
FATWA TENTANG CARA DUDUK TAHIYAT AKHIR  

PADA SHALAT DUA RAKAAT 

 

Penanya: 

Sumijan, 

Ledok, Sidorejo, Kendal, Jawa Tengah 

 (disidangkan pada hari Jum’at, 8 Rabiul Awwal 1427 H / 7 April 2006 M) 

 

 

Pertanyaan: 

 

Bagaimana cara duduk tahiyat akhir pada shalat yang hanya dua raka'at? Sebab ada yang 

mengajarkan duduknya seperti pada tahiyat awal, sementara kami sudah terbiasa dengan 

cara duduk tahiyat akhir pada shalat empat raka'at. 

 

Jawaban: 

 

Mengenai pertanyaan pertama, yaitu tentang cara duduk di tahiyat akhir pada shalat 

yang terdiri dari dua rakaat. 

Dimaksudkan dengan tahiyat akhir ialah duduk tahiyat pada rakaat terakhir dalam 

shalat, baik shalat yang terdiri atas empat rakaat, atau tiga rakaat, atau dua rakaat, yang 

setelah selesai berdoa lalu ditutup dengan salam. Maka cara duduknya, semuanya 

adalah sama, yaitu dengan cara memajukan atau memindahkan kaki kirinya ke depan, 

dan mendirikan tapak kaki kanannya dengan menghadapkan jari-jarinya ke arah qiblat, 

dan duduk di tempat duduknya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadits: 

ََ ًََِنشأ ِهنْي نَْ نحَ  ٍِاَمنٍ َهن َِ نٍ أ نًََّنَُ َننٍَى  ََ ِذ ْبِي َعْوِشٓ ْبنِي َع ِب  ااٌَّبِنّ ِ ٍَعْي ُهَحوَّ

َسلََّن  َّ  َِ َسنااٌَّبِنّ ِ فَنزََنَش َ نةَ َ َ لَّٔ هللاُ َعلَْي َّ  َِ ََ نَبُنْ َ نلَّٔ هللاُ َعلَْين  َحِوينذأ لََّن فَقَنٍ

َِ هللاِ  ٌُْت اَْحََِظُكْن ِاَصةَ ِ َسُسْ ِّٓ اًٍََ ُن َسنلََّن ااٌَّبِّ ِ اامٍَِّعِذ َّ  َِ َساَْيتُنَُ َ لَّٔ هللاُ َعلَْي

عََل يَذَيْ  َِ ٌِْكبِ زَ َِ حِ اِرَا َنبََّش  ََ اَ  َه اِرَا َسَن َّ َِ ِهْي ُسْنبَتِ َِ  ََُصشَ نَْهَكَي يَذَْي نَشٍُ  َِ ثُنَّ  ِْ َظ

 َّ ٍِرَا َسنَوذَ  ٓ َحتَّٔ يَعُْدَ ُننل  فَقَنٍسأ َهَكًٍَنَُ فَن َْ ََ َسنَْسَُ اْستَ ٍِرَا َسفَ َغْينَش  َِ ََ يَذَْينَضنفَ

 ِِ َّ َ اٍَبِِهنن ِْتَننِش أ  َ بََل بِننقْ اْسننتَ َّ  َوٍُه َِ ااِقْبلَنن َ فَنننَ ْطَشاِف أ لَْينن ِْ لَننَ  فِننٔ َ ننٍبَِِ ِس َِ إِرَا 

ْنعَِ  اأْلَِخَش ِ  لَنَُ اَنذَّ  ااشَّ ِْ اَعَنذَ َم ِس َّ ًََصنَ  ا ُْخنَشَٓ  َّ  ]نخشِنََ َهْقعَذَتَنَُ اايُْمنَشٓ 

 [99َ: 1، نتٍب ااصة ، اابخٍسٓ
 

Artinya: “Diriwayatkan dari Muhammad bin „Amr bin „Atha', bahwa ketika ia 

duduk bersama beberapa orang shahabat Nabi saw, ia menceritakan cara shalat Nabi 

saw, kemudian berkatalah Abu Hamid as-Sa„idiy: Saya melihatnya ketika bertakbir 

beliau menjadikan (mengangkat) kedua tangannya setentang dengan bahunya, dan 

apabila ruku„ beliau meletakkan kedua tangannya dengan kuat pada lututnya serta 

membungkukkan punggungnya, apabila mengangkat kepala beliau meluruskan 

(badannya) sehingga semua tulang-tulang kembali pada tempatnya. Kemudian apabila 

bersujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan 

tidak pula menyempitkan keduanya serta menghadapkan semua ujung jari-jari kedua 

kakinya ke arah qiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua beliau duduk di 

atas kaki kirinya dan mendirikan tapak kaki kanannya, dan apabila duduk pada rakaat 
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terakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain 

(kanan) dan duduk di tempat duduknya.” [Ditakhrijkan oleh al-Bukhariy, Kitab ash-

Shalah; I: 99]. 

Dari penjelasan hadits tersebut, maka jelaslah bahwa duduk pada rakaat terakhir, 

sekalipun shalatnya hanya dua rakaat, adalah sama dengan duduk tahiyat akhir pada 

shalat-shalat yang terdiri atas tiga atau empat rakaat. 

 

Wallahu a'lam bish-shawab. 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No.20, 2006.  

 




