
WAKTU UTAMA SHALAT TARAWIH 

 

 

Penanya: 

Tamrin Mobonggi, NBM. 466.786 di Limbato, Gorontalo 

(disidangkan pada hari Jum’at, 24 Zulqa'dah 1427 H / 15 Desember 2006 M) 

 

 

Pertanyaan: 

 

Mana yang utama antara melakukan shalat tarawih di awal malam (sesudah shalat isya') atau di 

tengah / di larut malam? 

 

Jawaban: 

 

Shalat tarawih yang lebih utama (afdhal), dilakukan pada waktu larut malam, dikerjakan di 

masjid dengan berjama’ah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar ke masjid beberapa 

malam dan waktu sudah larut malam, kemudian berjama’ah dengan para shahabat dan 

selesainya hampir menjelang waktu sahur. Namun demikian boleh juga shalat tarawih 

dikerjakan pada awal malam sesudah shalat isya’ dengan berjamaah di masjid untuk mengejar 

pahala jama’ahnya. 

Shalat tarawih menurut tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah sebelas 

rakaat dengan witirnya. Dikerjakan dengan cara empat rakaat lalu salam tanpa tahiyyat awal, 

kemudian empat rakaat lalu salam, dan ditutup dengan shalat witir tiga rakaat lalu salam. 

Seperti yang tersebut di dalam hadits berikut ini: 

هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم ِفي َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي الرَّْْحَني أَنَُّه َسَأَل َعائيَشَة َكْيَف َكاَنْت َصالَُة َرُسولي هللاي َصلَّى 
ى  ي َََْ  ْ ي ي َعلََََ اَق َو َ ِفي  ََََ َََُد ِفي َرَمضََََ لََّم َِفَي هي َوسََََ لَّى هللاُ َعَليَََْ وُل هللاي صََََ اَق َرسَََُ ا كََََ اَق لَالََََْت مََََ َدى َرَمضََََ

لريب أَ  َّيُثينَّ َوَََُو يينَّ ُ َّ ََََُِّ ْن ُ ََْْ َأْل عَََ ََْ ََْ ا َََْالَ  لريب أَْربََةََص ةص ََََُِّ رََة رَْكةَََ َّيُثينَّ َعشََْ ْن ُ ََْْ َأْل عَََ ََْ ََْ ا َََْالَ  ْربََةََص
َُو يينَّ ُ َّ ََُِّلريب َثاَلاثص ... ]روا  البخاري ومْلم[ .  َو

Artinya: Dari Abi Salamah Ibnu Abdir-Rahman (dilaporkan) bahwa ia bertanya kepada 

Aisyah tentang bagaimana shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di bulan 

Ramadan. Aisyah menjawab: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melakukan 

shalat sunnat (tathawwu‘) di bulan Ramadhan dan bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. 

Beliau shalat empat rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya, 

kemudian beliau shalat lagi empat rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan 

panjangnya. Kemudian beliau shalat lagi tiga rakaat ... [HR. al-Bukhari dan Muslim].  

 

Wallahu a’lam bishshawab.  

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No.3, 2007.  

 

 


