
CARA TAKBIR ZAWAID DALAM SHALAT IDAIN 

Pertanyaan Dari: 

Arief Fadhillah, Bandung Jawa Barat 

(disidangkan pada Jum’at, 23 Muharram 1429 H / 1 Februari 2008 M) 

 

Pertanyaan: 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

Selama 2 (dua) tahun terakhir kami telah mengikuti pelaksanaan ibadah shalat 

Idain (Idul Fithri dan Idul Adha) di 4 (empat) tempat yang berbeda, dan terakhir kami 

mengikuti shalat Idul Fithri tanggal 12 Oktober 2007 yang diselenggarakan oleh warga 

Muhammadiyah Sukamenak Bandung Jawa Barat. Dalam pelaksanaan shalat Id di 

Bandung tersebut ada perbedaan dengan apa yang biasa dilakukan oleh Pemerintah dan 

Muhammadiyah di tempat lain. 

Pertanyaan kami:  

1. Mengapa sesama Muhammadiyah terdapat perbedaan pada cara pelaksanaan takbir 

shalat Idain?  

2. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan takbir shalat Idain 

tersebut?   

Kami mohon penjelasan dari Majlis Tarjih dan Tajdid tentang perbedaan tata cara 

pelaksanaan shalat Id tersebut. 

Jawaban: 

Waalaikumussalam Wr. Wb. 

Persoalan yang saudara tanyakan sama dengan apa yang telah ditanyakan oleh 

saudara Muhammad Parigi dari Sulawesi Tengah, dan jawaban lengkap tentang itu bisa 

dibaca pada buku Tanya Jawab Agama jilid 1 hal. 113-115. Secara ringkas dapat kembali 

kami sampaikan: Muktamar Tarjih ke-20 di Garut tahun 1976 telah memutuskan bahwa 

takbir dalam shalat Idain ialah tujuh kali (takbir) pada rakaat pertama dan lima kali 

(takbir) pada rakaat kedua. Keputusan Muktamar Tarjih tersebut telah ditanfidzkan oleh 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1397/1977. 

Adapun keputusan itu berbunyi: 

ْحرَامر َسْبَع َتْكبرْْيَاٍت لرلرَّْكَعةر األمْوََل َوََخًْسا لرلثَّانرَيةر. م بَ ْعَد َتْكبرْْيَةر اإلر  ُثمَّ يمَكّبِر
Artinya: “Kemudian sesudah takbiratul-ihram, membaca tujuh kali takbir pada rakaat 

pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua.” 

Sedangkan dalil-dalil yang dijadikan alasan adalah: 
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ََ َكّبََّ لر اْلعريَدْي ر  لَّ لَّهللا  م َلَلْي ر َوس  َ َّ ص  َ ا ََ ْبَ  َأنَّ النَِّبر رَةر ََخْس  ً رر ًعا ََ ْبَ  اْلرررَاَةةر َولر اِْ ب ْ  لر ْاألموََل س  َ
 اْلرررَاَةةر. ]رواه الرتمذى[

Artinya: “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. bertakbir pada shalat dua 

hari raya tujuh kali (takbir) pada rakaat pertama dan lima kali (takbir) pada 

rakaat kedua sebelum membaca (surat)." [HR. at-Tirmidzi] 

ًعا لر ْاألموََل َوَخَْ  ب ْ رََة َتْكبرْيًَة س َ َْْ َلر ْ ََ َكّبََّ لر لريٍد نرْن َّ ص َلَّهللا  م َلَلْي ر َوس َلَّ رَةر َوَمْ َأنَّ النَِّبر رر س ًا لر اِْ
َلَها َوالَ بَ ْعَدَها. ]رواه أمحد[  يمَص ِر ََ ب ْ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. bertakbir pada (shalat) hari 

raya dua belas kali takbir, pada rakaat pertama tujuh kali (takbir) dan pada 

rakaat yang terakhir (kedua) lima kali (takbir), dan beliau tidak shalat (sunnah) 

baik sebelum maupun sesudahnya.” [HR Ahmad] 

ََ التَّْكبرْيم لر اْلفرْطرر سَ َلْ  لَ  ُّ  ر َصلَّهللا  م َلَلْي ر َوَسلَّ ْبٌع لر ْبدر  ر ْب ر َلْمررو ْب ر اْلَعاصر ََاَل ََاَل َنِبر
َا كرْلتَ ْيهرَما. ]رواه أبو داود[ رَةر َواْلرررَاَةةم بَ ْعَدُهم رر  ْاألموََل َوََخٌْس لر اِْ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdillah bin 'Amr bin 'Ash ia berkata, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda: Takbir di hari raya fithri tujuh kali (takbir) pada 

(rakaat) pertama dan lima kali (takbir) pada rakaat yang akhir (kedua), dan 

bacaan sesudah kedua-duanya.” [HR. Abu Dawud] 

Untuk menjawab pertanyaan saudara (mengapa sesama Muhammadiyah ada 

perbedaan dalam pelaksanaan takbir shalat Id dan apa yag menyebabkan adanya 

perbedaan tersebut), sesuai dengan hasil pembacaan kami terhadap dokumen Tarjih yang 

ada kaitannya dengan pertanyaan saudara, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

Mengenai jumlah takbir zawaid di dalam shalat Idain terdapat dua pendapat. 

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa takbir zawaid itu tujuh dan lima, yakni 

sesudah takbiratul ihram membaca tujuh kali takbir pada rakaat pertama, dan lima kali 

takbir pada raka'at kedua setelah takbir intiqal. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa 

takbir dalam shalat Idain itu satu–satu, yaitu takbir dalam shalat Idain dilakukan satu kali 

pada raka'at pertama dan kedua sebagaimana halnya shalat biasa seperti shalat jum'at dan 

lain-lain. 

Pendapat pertama (takbir zawaid berjumlah tujuh–lima) beralasan pada hadis-

hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzy sebagaimana 

dijelaskan di atas. Juga berdasarkan kepada Qaidah Tarjih tentang "hadis-hadis dhaif  

yang dapat dijadikan hujjah". Qaidah yang dimaksud adalah: 
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َفةم  َها ََرريْ َنٌة َتدملًّ َلَلهللا اأَلَحادرْيثم الضَّعري ْ َا إرالَّ َمَع َكثْ رَةر طمرمَرَها َوفري ْ يَ ْعَضدم بَ ْعضمَها بَ ْعًضا اَلُيمَْتجُّ ِبر
ْيَح.   ن مب مْوتر َأْصلرَها َومَْ  ت مَعاررضر اْلرمْرآَن َواْْلَدرْيَث الصَّحر

Artinya: “Hadis-hadis dhaif yang menguatkan satu pada lainnya tidak dapat digunakan 

sebagai hujjah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat padanya qarinah 

yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran 

dan Hadis Shahih.” 

Dari qaidah tersebut dapat dipahami bahwa hadis-hadis tentang takbir zawaid, 

meskipun tingkatannya tidak sampai pada derajat hadis shahih bahkan dikatakan dha'if, 

tetapi jalannya banyak dan terdapat qarinah yang menunjukkan asalnya, yaitu bahwa  

takbir tujuh–lima dipraktekkan oleh beberapa shahabat. 

Sedangkan pendapat kedua, takbir dalam shalat Idain itu satu–satu seperti yang 

dipegangi oleh Muhammadiyah Jawa Barat, beralasan bahwa hadis-hadis yang 

menunjukkan takbir tujuh–lima semuanya tidak ada yang sampai pada derajat shahih, dan 

hadis dhaif meskipun banyak jumlahnya tidak bisa saling kuat menguatkan untuk 

dijadikan hujjah. Muhammadiyah Jawa Barat belum menerima Qaidah "hadis-hadis dhaif 

yang dapat dijadikan hujjah", karena bertentangan dengan (pemahaman) definisi "as-

sunnah ash-shahihah" yang terdapatt dalam definisi ad-Din menurut keputusan Tarjih. 

Menurut Muhammadiyah Jawa Barat, yang dimaksud as-sunnah ash-shahihah dalam 

definisi ad-Din adalah hadis shahih, sedangkan hadis hasan, baik hasan lidzatih atau hasan 

lighairih tidak termasuk hadis shahih. Definisi ad-Din yang telah diputuskan oleh Majlis 

Tarjih pada tahun 1954 adalah sebagai berikut:  

َمَمٌَّد ص  لهللا   للي  وس  ِلَ همَو َما أَنْ  َلَ م  م قر اْلرمْرآن   الدِرْي م )أى الدي  اإلس  يم ا الَّذرى َااَة بر ر 
نَّةم  َْ َوَما َااَةْت بر ر الس           ُّ َي ر اْلعرَبادر دمنْ َياهم اَداتر لرص           َ ْرص           َ ْيَحةم مرَ  ْاأَلَوامررر َوالن ََّواهرهللا َوْاإلر حر الص           َّ

.َْ  َوأمْررَاهم
Artinya: "Agama (agama Islam) adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam. ialah apa yang diturunkan Allah di dalam al-Quran 

dan yang tersebut dalam sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan 

larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di 

akhirat. 

Demikianlah penjelasan atau jawaban yang dapat kami sampaikan semoga 

menjadikan wawasan bagi kita semua. 

Wallahu a'lam bishshawab. 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 6, 2008 


