
CARA BERDIRI SETELAH RAKA'AT PERTAMA 

Pertanyaan Dari: 

Drs. H. Chamid Hilal, Muntilan Magelang Jawa Tengah 

(disidangkan pada Jum’at, 16 Muharram 1429 H / 25 Januari 2008 M) 

 

Pertanyaan: 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Shalat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan harus dilaksanakan 

sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Berkaitan dengan itu ada pertanyaan yang saya mohon penjelasannya dari Majlis Tarjih 

dan Tajdid: Dalam pelaksanaan shalat ada sebagian orang yang melakukan duduk 

iftirasy setelah sujud kedua pada rakaat pertama kemudian berdiri dan ada pula yang 

tanpa duduk terlebih dahulu (terus berdiri), manakah yang benar? 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Jawaban: 

Waalaikumussalam Wr. Wb. 

Pertanyaan yang saudara tanyakan senada dengan apa yang pernah ditanyakan 

oleh penanya dari Padang dan Irian Jaya yag terdapat pada buku Tanya Jawab Agama 

jilid II hal 64-65 dan Tanya Jawab Agama jilid IV hal 78. Untuk lebih jelasnya kami 

sampaikan bahwa cara duduk dalam pelaksanaan shalat ada dua macam, yaitu duduk 

tawarruk dan duduk iftirasy. Duduk tawarruk dilakukan ketika seorang melakukan 

tasyahud akhir (tasyahud yang diakhiri dengan salam), sedang duduk iftirasy dilakukan 

ketika duduk antara dua sujud, duduk sejenak ketika akan memasuki raka'at kedua atau 

keempat setelah sujud yang kedua, dan ketika duduk tasyahud awal. 

Adapun cara berdiri yang dilakukan ketika seseorang telah melakukan sujud 

kedua dari raka'at ganjil adalah duduk sejenak dengan cara duduk iftirasy terlebih 

dahulu sebelum memasuki pada raka'at berikutnya. Cara duduk semacam ini didasarkan 

pada  hadis-hadis berikut;  

a. Hadis riwayat Malik ibn al-Huwairits al-Laitsy 

 َّّ ََِنَسَ  س َ  تَ يهي  َس  َََ َس صََََ ٍَا َن َص َي مي سْم يي َََ ِفي  َِْي ََََ َُِ َََ ََّف  َََ ََّ َُ َهَ َسهي َم ََََ َّ صََََ  أَنَُّه رََأى النَِّبي
َتويَي قَ هيًدا. ]رماه البخ رى مالرتيذى مالنس ئَ مأبو دامد[َِ   سس

Artinya: "Bahwa ia (Malik ibn al-Huwairits) melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam shalat, maka apabila beliau berada pada raka'at ganjil (raka'at 1 

dan raka'at 3) dari shalatnya beliau sebelum berdiri duduk dulu sehingga 

lurus duduknya." [HR. al-Bukhari, at-Turmudzi, an-Nasai dan Abu Dawud] 

b. Hadis riwayat Malik ibn al-Huwairits yang lain 
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ََ َماهسَتَقَد َهَ َ اسَ رس ي ُ َّ قَ َ . ]رماه  َداي المَّ نيََلي َ َ  َس َََّ ََََ َس السََََََ ُه َه َََََََ ٍَا َرََِع رَأس ََََََ .... َمإي
 نَف ِعتقد ه َ ا ر  اٍا ق   يَ المنعل[  البخ رى: ا ٍاص:

Artinya: “... apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau 

duduk dan menekankan (tangan) kepada tanah (tempat shalat) lalu 

berdiri." [HR. al-Bukhari] 

Hadis pertama menjelaskan bahwa Malik ibn al-Huwairits melihat 

(mengetahui) tata cara shalat yang diajarkan oleh Nabi, apabila beliau berdiri setelah 

sujud kedua pada raka'at ganjil, yaitu rakaat pertama atau ketiga beliau duduk istirahat 

(iftirasy) terlebih dahulu, setelah itu berdiri. Sedangkan hadis kedua menjelaskan selain 

adanya duduk iftirasy sebelum berdiri juga tentang cara berdiri untuk raka'at berikutnya 

dengan cara menekankan (tangan) pada tempat shalat. 

Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan cara duduk dan berdiri dari raka'at 

ganjil, tidak didapati keterangan yang menjelaskan tentang memanjangkan lam jalalah 

yang berlebihan. 

Dari hadis-hadis di atas dan beberapa syarahnya dapat disimpulkan bahwa cara 

berdiri dari raka'at ganjil (raka'at pertama atau ketiga) menuju raka'at genap (raka'at 

kedua atau keempat) dengan melakukan duduk iftirasy (istirahat) terlebih dahulu 

kemudian berdiri dengan cara menekankan kedua tangan pada tempat shalat.  

Wallahu a’lam bisshawab. 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 6, 2008 

 

 


