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SHALAT TARAWIH BERJAMAAH DENGAN SUARA KERAS (JAHR) 

 

Pertanyaan dari: 

Hafid Zakariya SH., MH. 

Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko Kab. Merangin Jambi 

(disidangkan pada hari Jum’at, 16 Zulkaidah 1432 H / 14 Oktober 2011 M) 

 

Pertanyaan: 

 

Assalamu'alaikum w. w. 

Mohon penjelasan tentang shalat Tarawih pada saat Ramadhan. Kita ketahui bersama 

bahwa setiap Muslim melaksanakan shalat Tarawih pada saat Ramadhan dilakukan setelah 

Isya dan dilakukan dengan lafal keras pada bacaannya dan dilakukan dengan jama'ah. Apakah 

hal ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi berikut: 

Dari Aisyah ra istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata: Bahwasanya Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah shalat (sunnah malam) di masjid, maka orang-orang 

ramai turut shalat dengan dia, dan ia shalat lagi pada malam yang keduanya dengan beberapa 

orang. Kemudian orang-orang berkumpul pada malam yang ketiga dan keempat, tetapi 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak keluar pada mereka itu. Pada esok paginya 

Rasulullah berkata: "Aku telah lihat kamu berkumpul, tetapi aku tidak keluar kepada kamu, 

bukan karena apa-apa melainkan lantaran aku takut akan diwajibkan (berjamaah) itu atas 

kamu" (Kata Aisyah): Yang demikian itu adalah pada bulan Ramadhan (HSR. Abu Dawud 

dan al-Bukhari). 

Telah berkata Abu Hurairah: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah 

menggemarkan (umatnya) mengerjakan shalat (malam) Ramadhan, dengan perintah yang 

tidak keras, yaitu ia bersabda: "Barangsiapa mengerjakan shalat (malam) Ramadhan dengan 

penuh (keimanan) dan karena Allah, niscaya diampunkan dosanya yang telah terdahulu." 

(HR. Abu Dawud) 

Dari Abu Dzar ra, ia berkata: Kami telah puasa Ramadhan bersama Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka Rasulullah tidak shalat (malam) bersama kami hingga 

tinggal 7 hari dari bulan itu, maka (di malam itu) ia shalat bersama kami hingga lewat 

sepertiga malam. Kemudian tidak ia shalat bersama kami lagi pada malam yang keenamnya, 

tetapi ia shalat bersama kami pada malam yang kelimanya hingga lewat tengah malam. (HR. 

Abu Dawud) 

Bahwa jika membaca hadis-hadis tersebut Rasul mengkhawatirkan ini menjadi wajib 

dan seolah-olah Tarawih harus dilakukan pada secara berjamaah dan dikeraskan lafalnya dan 

juga pasti ada ceramahnya. Maaf jika surat saya tidak berkenan, hal ini karena kebodohan 

agama saya. 

Wassalamu'alaikum w. w. 

 

Jawaban: 

 

Wa'alaikumusssalam w. w. 

Untuk menjawab pertanyaan saudara, berikut ini kami tampilkan teks-teks hadis yang 

saudara kutip beserta terjemahannya supaya lebih jelas: 

Hadis pertama: 

ئععََة َََََع عئ    َئ َا ئيع ََََََ عئل ئعََََع َع نانَيَ  َئئئالامََََ  هَََََع ئَلئىَََََع َّ ئل ئعع َا هللاِع ئلعيَا َََََع  ئَ ئئ عنَّئيعسََََ  ٍعايع َسئَّعسََََع َّذعئىَََََع َّ ئ عع عيَََََا
َ  َئ ئال َّيَائئ،الامعسَََا َا هللاائنيََََ ،ئل َّئا ا عمع َََ   ََّ ئال ََََّ ْع ُثََََ  َ ،ئفع،ع َعَََ َََع ئالا َا ،ئل َّئىَََع َّ ئنيََََ اََسئُثعَّ  ئفعصَََع َّ ئََصَََع ع َ ئ عَّا لُثَََع َ ئالُثََّ  َََع
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ئَلئىع َّ ئل ئالَّْاََ عَ ئفَع عذائيعائ ئإَلعياَهذائيعس هللاِ  ِع ئئْ جا َََعَ ئ َع َئ عىََا ع ئالََََّنَئىََع َع ا  ذا،ئَّع عائ"عع عياَسئَّعسع َّذع.ئفَع عمَََّ ئيع عتََال  َََع ا
ئعع عئ ْعضع ئاَ فا ئ عنا ئخعَ يل  ئ عّن َ ئاْلا ْ ََّجئإَلعيا، ذائَإَّلَّ َا ئَ ئيعنيعضعَنئئ."يا، ذائَيعا َع اَِنئنَي ٍعَلكع ئ[يَّاهئال خََي]َّع

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ra, bahwa Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam shalat pada suatu malam di masjid, maka shalatlah bersama beliau orang-

orang. Kemudian beliau shalat pada malam berikutnya sehingga banyak orang (shalat 

bersama beliau). Kemudian orang-orang itu berkumpul lagi pada malam ketiga atau 

keempat, namun Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak keluar kepada mereka. Pagi 
harinya beliau bersabda: "Telah aku lihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang 

menghalangiku untuk keluar kepada kalian selain karena aku merasa takut jika (shalat 

malam) ini diwajibkan atas kalian" Dan hal itu terjadi pada bulan Ramadan. [HR. al-

Bukhari] 

Hadis kedua: 

ِع ئئ ْعَعئَََعَ ََا ْعتَ ئ عَ ئر  َا ئَلئىََع َّ ئل ئعََع هللاِ  َنعئيعسََ  ْعر ذائئكََع ئ عانيََ  راَئ عنا ئََُع َا َنعئنيَََ ََ ئيعنيعضََع ئَ ئََيََع ق   َََ َسئَّعسََع َّذعئتَ ُْع ََا عع عي
َ هللاِ  ئ ٍع ا َََسَئ"ََ عزَيع  ،ئل َّئتَع ئ َا َئاَعَََع َّ عئنيَََ ئلََعس ئنيََع ْع ُ فَََ ئ َْ َ َ سََع ُْثئَّعااا َنعئَإَيَََع َََعَ عئيعنيعضََع ئ َا ئَلئىََع َّ ئنيع هللاِ  عئيعسََ  هللا   َ ."ئفَع َََ 

ئَ ئَخ عئئل ئ ٍعلَََكع ئعع ََع ئ  ْ عنيََا ْا َنعئا ،ئل َّئكََع ٍعلَََكع ئعع ََع ئ  ْ عنيََا ْا َسئَّعسََع َّذعئَّعا ْ ئيع َََ عئل ئعع عيََا يْائئفََعَ ئ عَ ئَع،ََا س ئَّعىََع ا عع ََا
َائ ئيعَ  عئل ئئنَي ْع فعَ ئع مع ئ[يَّاهئ َهللائداَّد]ئ"عع اس ئئَخ ع

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dahulu menggemarkan (umatnya) untuk shalat qiyam Ramadhan tanpa menyuruh 

mereka dengan (suruhan yang) keras. Kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa berdiri 

(shalat malam) pada bulan Ramadhan karena iman dan ikhlas (kepada Allah) niscaya 

diampuni dosanya yang telah terdahulu". Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

wafat sementara masalah itu seperti itu, dan masalah itu seperti itu pada masa kekhilafahan 
Abu Bakar ra dan pada permulaan kekhilafahan Umar radhiyallahu ‘anhu [HR. Abu Dawud]   

Hadis ketiga: 

ِع ئ ََع ٍعي  ئ ئ عَ ئ َا ئَلئىع َّ ئل ئعع ئئى ما عَئنيعععئيعس هللاَِ َْئاََع َّ ها ئال َََّ َا ْمَئنيَََ يَا َ ذائََ ََعَئيََع عع عياَسئَّعسع َّذعئيعنيعضعَنع،ئفَع عذائتَع
ئالسَََّدسََع  ئ عائتَعَََ ئ ئال َّياَل،ئفَع عمََّئكعَ علا ئثَ   ث  ٍعرعقع ئ َعَ عئََ عَئاع َّ ئسع اع ،ئفَع  ع

َََعَ عئَعََ نَيسََع  ئ ئاْلاَع َئكعَ ََعلا ذائََ ََعَ،ئفَع عمَََّ
َ  ََال   ئال َّيََاَل،ئفَع ئيعطاْ  ٍعرعقع ئ ئلَئئََ عَئاع َّ هللاِع ئيعسََ  ِع ئَيع َ ِع ئفَعَََع َََعَ َنَهئال َّيَا ََعَ .ئ ئ َعفَّ ا َع ََعَئََيََعَ عئرََع لعئ"،ئلََعهللاا َإنَّئالَّْ ََ 

ئلََعس ئََيََعَ قع ئا سَََ َْلع ئتَع اصََع ََ ئاََع َّ نيََع َاَ ععئا ٍعائىََع َّ ئنيََع ئئ"  ئلعيَا ََع  ئَإ َئكعَ ََعلا ذا،ئفَع عمَََّ ئالَّْاََ ََع  ئ عائتَعَََ  َئكعَ ََعلا ِع ئفَع عمَََّ َََعَ
ََ  ََال  ئ ِع ئ ئتَعف هللااَع ََعَئالافََع ع  ،ئَََعَ ي عَئ عنا ئخع َََ ََعَئاََع َّ َ عئََ  ئفَعَََع َلعه ئَّعال َََََّّع لُثََع  ئَََععععئ عرا ََعس ئَّعَ سََع َئالافََع ع   ئالُثََّ َّعنيََع

َ ئ ،ئل َّئ عائتَع ِع ئالسُّح هللاي  َْئََع ئ[يَّاهئ َهللائداَّد]ذائََََيَّ عئال َّها
Artinya: Diriwayatkan dari Abu Dzar ia berkata: Kami berpuasa bersama Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada bulan Ramadhan. Beliau tidak shalat malam bersama 

kami sedikitpun dari bulan tersebut hingga tinggal tujuh malam. Kemudian beliau bangun 

shalat malam bersama kami (yaitu pada malam kedua puluh tiga) sehingga lewat sepertiga 

malam. Kemudian beliau tidak shalat malam bersama kami pada malam keenam (dari sisa 

bulan, yaitu malam kedua puluh empat), akan tetapi tatkala malam kelima (dari sisa bulan, 

yaitu malam kedua puluh lima) beliau shalat malam bersama kami hingga lewat separuh 

malam. Lalu aku berkata: Alangkah baiknya jika engkau menambahkan kepada kami shalat 

malam ini. Ia (melanjutkan dan) berkata: Beliau bersabda: "Sesungguhnya orang itu jika ia 
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shalat bersama imam hingga selesai ia telah dianggap shalat satu malam (penuh)." Ia 

berkata (lagi): Dan pada malam keempat (dari sisa bulan, yaitu malam kedua puluh enam) 

beliau tidak bangun (shalat malam). Dan pada malam ketiga (dari sisa bulan, yaitu malam 

kedua puluh tujuh) beliau mengumpulkan keluarganya dan istri-istrinya serta orang-orang 

lalu beliau shalat bersama kami hingga kami khawatir ketinggalan al-falah. Ia berkata: Aku 

berkata: Apakah al-falah itu? Ia menjawab: Sahur. Lalu beliau tidak bangun (shalat malam) 

lagi pada sisa bulan itu\. [HR. Abu Dawud] 

 

Keterangan: 

1. Hadis pertama menerangkan bagaimana mula-mula shalat Tarawih itu didirikan oleh 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat. Hadis ini jelas menunjukkan 

bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mau lagi menjadi imam bagi para 

sahabat pada malam ketiga atau keempat karena beliau khawatir jika shalat Tarawih 

dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai shalat fardhu atau wajib. 

2. Hadis kedua menerangkan anjuran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada 

umatnya untuk shalat qiyam Ramadhan (antara lain Tarawih). Suruhan ini hanya bersifat 

anjuran, bukan suruhan yang keras sehingga bersifat wajib, yaitu dengan menjanjikan 

ampunan dosa bagi yang melakukannya karena iman dan mengharap pahala dari Allah. 

Hadis ini juga menegaskan bahwa keadaan seperti itu (yaitu Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam dan para sahabat shalat qiyam Ramadhan sendiri-sendiri di rumah 

mereka masing-masing) terus berlangsung hingga permulaan kekhilafahan Umar bin 

Khattab radhiyallahu ‘anhu Setelah itu, Umar mengumpulkan para sahabat untuk shalat 

qiyam Ramadhan secara berjama'ah di bawah pengimaman Ubai bin Ka'ab radhiyallahu 

‘anhu 

3. Hadis ketiga menerangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat 

malam pada suatu bulan Ramadhan bersama keluarga beliau dan para sahabat, yaitu pada 

malam kedua puluh tiga, kedua puluh lima dan kedua puluh tujuh Ramadhan saja. 

4. Dari ketiga-tiga hadis di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Shalat malam atau qiyam Ramadhan atau shalat Tarawih itu hukumnya sunnah, bukan 

wajib. Dan kami yakin, umat Islam sudah banyak yang mengetahui hal ini. 

b. Maksud sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hadis kedua: "Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam dahulu menggemarkan (umatnya) untuk shalat qiyam 

Ramadhan tanpa menyuruh mereka dengan (suruhan yang) keras …". Yang keras di 

sini bukan bacaan al-Fatihah dan surat-surat lainnya, tapi suruhannya. Yakni beliau 

tidak menyuruh umatnya untuk shalat qiyam Ramadhan dengan suruhan yang keras, 

tapi dengan suruhan yang lunak. Artinya beliau hanya menganjurkan, sehingga hukum 

shalat qiyam Ramadhan itu sunnah, bukan wajib. Dengan demikian hal ini tidak ada 

kaitannya dengan bacaan/lafal shalat sebagaimana saudara pahami. Bacaan al-Fatihah 

dan surat-surat lainnya di dalam shalat qiyam Ramadhan itu boleh secara jahr (keras) 

maupun secara sirr (pelan). Tapi jika dilakukan secara berjama'ah maka imam 

disunnahkan untuk membaca al-Fatihah dan surat-surat al-Quran secara jahr (keras) 

supaya makmum bisa mendengarkannya.  

c. Ketiga hadis di atas juga menunjukkan bahwa shalat Tarawih itu boleh dilakukan 

secara munfarid (bersendirian) maupun secara berjama'ah. Tapi karena shalat Tarawih 

secara berjama'ah itu lebih semangat untuk mengerjakannya dan lebih baik untuk syiar 

Islam, maka hal ini tentu lebih baik, sebagaimana dicontohkan dan dilakukan oleh 

Umar dan para sahabat lainnya. 

d. Adapun mengenai ceramah setelah shalat Tarawih itu memang tidak ada ditunjukkan 

oleh ketiga hadis di atas dan tidak pula pada hadis-hadis yang lain. Dengan demikian, 

hal ini boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Namun sudah menjadi kebiasaan di 
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dalam masyarakat kita, ceramah atau tausiyah tersebut dilakukan setelah shalat Isya 

dan sebelum shalat Tarawih dan juga setelah shalat subuh agar masyarakat 

mendapatkan manfaat yang maksimal dan dapat mengisi waktu-waktu di bulan 

Ramadhan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi mereka.  

e. Dari keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat 

kita dalam masalah shalat Tarawih, seperti shalat sendirian atau berjamaah, dengan 

lafal keras atau pelan, diikuti ceramah atau tidak, itu tidak bertentangan dengan ajaran 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat beliau yang mulia.  

 

Wallahu a’lam bisshawab 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah: No. 22, 2011 


