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PEDOMAN PRAKTIKUM IBADAH 

 

 

A. Deskripsi Singkat 

Sebagai institusi pendidikan di bidang 

keagamaan, khususnya ilmu-ilmu syari’ah, Prodi HES 

Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(IAIN) Purwokerto mengemban tugas sosial yang 

cukup berat terkait dengan penyiapan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang diharapkan dapat menjadi 

rujukan dan sandaran dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. 

Selain itu, sebagai wujud implementasi dari 

Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat, program pendidikan 

dan pengajaran yang dilakukan Prodi HES tidak 

hanya berorientasi pada pengembangan akademik 

yang bersifat teoritis an sich, tetapi juga 

menitikberatkan pada pengembangan yang bersifat 

aplikatif, terutama berkenaan dengan praktik-praktik 

hukum yang mendasar dan tak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Untuk mewujudkan program pembinaan 

keahlian  dimaksud, maka Prodi HES Fakultas 

Syariah IAIN Purwokerto mengadakan program 
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praktikum kuliah, terutama pada beberapa matakuliah 

yang menuntut keahlian akademik (academic skill) dari 

para mahasiswa, disamping sudah barang tentu 

pengetahuan teoritis.  

Salah satu matakuliah yang akan 

dipraktikumkan di Jurusan Syari’ah adalah Fiqh 

Ibadah. Dalam hal ini, program praktikum 

dimaksudkan sebagai kelanjutan atau pendalaman 

materi dari aktivitas studi Fiqh Ibadah yang 

diselenggarakan secara regular di dalam kelas. Dengan 

kata lain, Praktikum Ibadah di Prodi HES merupakan 

mata rantai dari seluruh proses bimbingan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai makna, 

hakikat, dan tata-cara pelaksanaan ritual keagamaan 

atau ibadah mahdhah dalam Islam. 

Menimbang kedudukan dan urgensi 

praktikum sebagaiman tersebut di atas, maka  Jurusan 

Syari’ah IAIN Purwokerto akan memberikan alokasi 

anggaran, waktu, sarana, dan kemudahan fasilitas 

terhadap kegiatan Praktikum Ibadah sebagaiman mata 

kuliah regular. 

 

B. Tujuan 

Melalui Praktikum Ibadah mahasiswa 

diharapkan memiliki kesadaran dan pemahaman yang 

lebih memadai tentang makna dan hakikat ibadah 
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serta tata-cara pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah. 

C. Peserta 

Kegiatan praktikum harus diikuti oleh seluruh 

mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah IAIN 

Purwokerto yang sedang mengambil mata kuliah Fiqh 

Ibadah, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Sedang mengikuti mata kuliah Fiqh Ibadah. 

2. Setiap peserta harus mengikuti kegiatan praktikum 

hingga selesai. 

3. Peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok 

dan mengisi daftar hadir (presensi) yang telah 

disediakan. 

 

D. Pengorganisasian 

- Praktikum Ibadah akan dilaksanakan oleh Dosen 

Pengampu matakuliah Fiqh Ibadah atau seorang 

Dosen Pembimbing Ahli.  

- Kegiatan praktikum dilaksanakan pada semester 

genap, yaitu setelah meteri kuliah Fiqh Ibadah 

selesai diberikan di kelas. 

- Kegiatan praktikum dilaksanakan di ruang kelas 

atau ruang lain yang memungkinkan untuk 

pelaksanaan praktikum.  

 

E. Tahapan Praktikum 
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Praktikum Ibadah, yang diikuti oleh seluruh 

mahasiswa peserta kuliah Fiqh Ibadah Jurusan 

Syari’ah IAIN Purwokerto, dilaksanakan dalam tiga 

tahap, yaitu : 

1. Tahap Persiapan  

2. Tahap Pelaksanaan Praktikum 

3. Tahap Evaluasi 

Ketiga tahapan ini memiliki tujuan dan 

pelaksanaan kegiatan sendiri yang terpadu dan saling 

mendukung satu sama lain sehingga ketiganya 

merupakan kegiatan yang integral dari kegiatan 

Praktikum Ibadah. 

 

1. Tahap Persiapan 

a. Pengertian 

Tahap persiapan dilakukan sebelum acara 

praktikum dimulai. Tahap ini meliputi 

pengkondisian peserta, penataan ruang dan 

persiapan alat peraga dan pengarahan mengenai 

petunjuk teknis pelaksanaan praktikum. 

Pengarahan dilakukan oleh dosen pengampu 

matakuliah Fiqh Ibadah atau Dosen Pembimbing 

Praktikum. 

b. Tujuan 

Memberikan pemahaman tentang teknis 

pelaksanaan praktikum. Dengan demikian 
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diharapkan peserta memahami apa yang harus 

dilakukan pada saat praktikum dilaksanakan. 

c. Waktu 

Persiapan dilakukan sebelum acara 

praktikum dimulai dan dilakukan di tempat 

praktikum.   

d. Kegiatan 

Persiapan dilakukan dengan melibatkan 

paran mahasiswa dalam pengkondisian ruang dan 

peralatan praktikum. Adapun untuk pengarahan 

mengenai teknis pelaksanaan praktikum dilakukan 

dengan metode ceramah yang diikuti oleh seluruh 

peserta praktikum 

   

2. Tahap Pelaksanaan Praktikum 

a. Pengertian 

Tahap pelaksanaan merupakan bagian 

terpenting dari kegiatan praktikum. Pada tahap 

ini, dosen pengampu atau pembimbing tidak 

hanya memberikan kuliah yang bersifat teoritis 

mengenai suatu ibadah, melainkan 

mendemonstrasikannya dengan alat peraga atau 

mengaplikasikannya dalam kegiatan praktis. 

  

b. Tujuan 
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Untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang teori-teori ibadah dalam 

kegiatan perkuliahan regular. Pada tahap ini, 

mahasiswa tidak hanya disegarkan kembali 

ingatannya, melainkan mereka bisa 

mengaplikasikan secara langsung teori-teori 

tersebut dalam sebuah kegiatan praktis.  

c. Metode/Teknik Bimbingan 

Secara umum metode atau teknik 

bimbingan Praktikum Ibadah adalah sebagai 

berikut : 

a) Ceramah 

Metode ceramah digunakan untuk 

menjelaskan teori-teori yang ada dalam 

literatur-literatur fiqh dan dikaitkan dengan 

kondisi obyektif praktik ibadah yang 

dipraktikumkan.  

b) Diskusi dan tanya-jawab 

Diskusi dan tanya-jawab dilaksanakan 

untuk mempertajam pemahaman dan 

memperluas wawasan peserta praktikum. 

Selain itu metode ini diharapkan dapat 

mengantisipasi kejenuhan di dalam ruang 

praktikum. 

c) Peragaan 
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Peragaan dilakukan untuk memperjelas 

pemahaman peserta praktikum mengenai 

suatu ibadah dalam kegiatan praktik langsung 

dengan menggunakan alat peraga. 

d. Perlengkapan Praktikum 

Dalam pelaksanaan praktikum, diperlukan 

beberapa perlengkapan antara lain : 

a) Perlengkapan shalat  

b) Miniatur Ka’bah 

c) Kain ihram 

d) Boneka peraga (untuk praktik perawatan 

jenazah) 

e) Perlengkapan pengajaran lain yang lazim 

digunakan untuk mendukung kegiatan 

perkuliahan di IAIN Purwokerto. 

e. Waktu Pelaksanaan Praktikum 

Praktikum Ibadah dilaksanakaan paling 

sedikit dua kali tatap muka, dengan durasi waktu 2 

x 60 menit per tatap muka. 

f. Pembimbing Praktikum  

Pembimbing praktikum ibadah terdiri atas 

Dosen Pengampu Matakuliah Fiqh Ibadah atau 

Dosen Pembimbing Praktikum yang diminta 

bantuannya oleh dosen pengampu, dengan 

menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
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1. Memberikan pengetahuan, pemahaman, 

wawasan, dan tata-cara pelaksanaan ibadah; 

2. Mempraktikan proses pelaksanakan suatu 

ibadah;  

3. Memperhatikan dan mengoreksi dalam hal 

ketika ditemukan kekeliruan yang dilakukan 

peserta dalam memperagakan praktik ibadah; 

4. Memberikan layanan dan bimbingan baik 

secara individual maupun kelompok kepada 

peserta; 

5. Menyelenggarakan diskusi dengan peserta 

tentang pelaksanaan praktikum; 

 

3. Tahap Evaluasi 

a. Pengertian 

Evaluasi merupakan tahap akhir dari 

praktikum untuk menguji kemampuan peserta 

praktikum. 

b. Tujuan 

Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk 

mengetahuai seberapa besar tingkat 

keberhasilan pembinaan dan bimbingan yang 

telah dilakukan melalui penetapan indikator 

dan standardisasi penilaian. 

c. Waktu 
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Evaluasi akan dilaksanakan setelah 

seluruh kegiatan bimbingan selesai dilakukan. 

 

d. Kegiatan 

Proses evaluasi dilakukan langsung oleh 

pembimbing dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan, baik lisan maupun tulisan, yang 

dilanjutkan dengan praktik ibadah. Setelah itu, 

pembimbing dapat lansung memberikan nilai 

praktikum.  

 

F. Materi Praktikum 

1. Perawatan jenazah 

2. Haji dan Umrah 

 

G. Kode Etik Peserta Praktikum 

1. Pengertian 

Kode etik yang dimaksud adalah kode etik 

para peserta praktikum yang dikehendaki, baik 

dalam bentuk tutur-kata, penampilan diri, serta 

keterikatan diri sebagai calon Sarjana Hukum 

(S.H) sesuai dengan kode etik mahasiswa yang 

berlaku. 

2. Pedoman Kode Etik 

Kode etik mahasiswa peserta praktikum 

meliputi: 
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a. Kode etik peserta praktikum tentang tata 

tertib selama kegiatan praktikum berlangsung: 

1) Berpakaian dan berpenampilan sopan dan 

rapi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

2) Menciptakan suasana yang kondusif dan 

khusuk selama berlangsung kegiatan 

praktikum. 

3) Memanfaatkan waktu luang sebaik 

mungkin untuk kepentingan praktikum. 

b. Kode etik peserta praktikum terhadap dosen 

pembimbing: 

1) Menemui dosen pembimbing pada awal 

kegiatan praktikum; 

2) Menunjukan sikap hormat kepada dosen 

pembimbing; 

3) Melaksanakan tugas-tugas yang diterima 

dari dosen pembimbing dengan penuh 

tanggung jawab; 

c. Kode etik peserta praktikum terhadap sesama 

peserta: 

1) Bergaul sesama peserta praktikum dalam 

batas-batas sopan santun; 

2) Saling mengingatkan jika mengetahui 

kesalahan teman; 

3) Saling membantu antar peserta praktikum; 
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4) Tidak menganggap dirinya lebih pandai 

dari peserta lainnya. 

 

H. Petunjuk Pelaksanaan Perawatan Jenazah, Haji 

dan Umrah  

1. Perawatan Jenazah 

Setelah seseorang diyakini wafat, baik atas 

petunjuk dokter ataupun orang lain yang 

berpengalaman, maka yang hendaknya dilakukan oleh 

seorang muslim terhadapnya adalah: 

a. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. 

b. Memejamkan kedua matanya dengan cara yang 

lembut, apabila si mayat meninggal dalam keadaan 

mata terbuka. 

c. Mengikatkan kain antara dagu dan kepalanya, agar 

mulut si mayat tidak terbuka lebar yang bisa 

menyebabkan bau tidak sedap atau dimasuki 

serangga. 

d. Meminyaki semua persendiannya. 

e. Melepaskan semua pakaian yang dikenakan dan 

menggantinya dengan pakaian/ kain longgar yang 

dapat menutupi seluruh bagian tubuhnya. 

f. Meletakkan tubuhnya di atas bangku, agar jasad si 

mayat terhindar dari kelembaban tanah. 

g. Meletakkan pemberat di atas perut si mayat agar 

perutnya tidak membesar. 
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h. Menyelesaikan hutang piutang si mayat. 

i. Mengusahakan penyelenggaraan jenazah 

secepatnya. 

 

Cara Memandikan Mayat 

Sebenarnya, yang paling penting dalam 

memandikan mayat adalah dengan cara menyiramkan 

air bersih ke seluruh bagian tubuhnya secara merata. 

Namun untuk mencapai kesempurnaan, maka cara 

memandikan mayat adalah sebagai berikut: 

a. Meletakkan tubuh mayat di atas bangku dalam 

suatu ruangan tertutup, lalu melepaskan semua 

pakaian yang masih dikenakan dan menggantinya 

dengan kain yang menutupi tubuh (terutama 

aurat) agar tidak terlihat oleh siapapun. 

b. Sebaiknya tidak membiarkan orang lain hadir di 

tempat pemandian mayat, kecuali mereka yang 

memang dibutuhkan dalam proses memandikan 

mayat, atau beberapa dari keluarga terdekat saja. 

c. Dianjurkan membakar dupa atau meletakkan 

wangi-wangian di sekitar tempat pemandian untuk 

mencegah bau tidak sedap yang mungkin keluar 

dari jawad yang sedang dimandikan. 

d. Petugas yang memandikan hendaknya memakai 

sarung tangan, agar tidak menyentuh kemaluan 

mayat secara langsung. 
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e. Menekan perut si mayat secara lembut untuk 

mengeluarkan kotoran yang mungkin masih 

tersisa dalam perutnya, sambil mengguyurkan air 

bersih di atasnya dan membersihkan najis yang 

ada. 

f. Setelah proses membersihkan najis dilakukan, 

sebagian anggota tubuh mayat dibasuh seperti 

membasuh anggota tubuh yang diwajibkan ketika 

wudhu. Di anjurkan juga untuk menggosok gigi si 

mayat, membersihkan rambut serta menyisirnya 

agar nampak rapi. 

g. Menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayat, 

dimulai dengan bagian tubuh yang sebelah kanan, 

dari kepala sampai kaki. Kemudian membalik 

tubuh mayat dengan lembut, menyiramkan lagi 

dengan air bersih yang dimulai dari bagian tubuh 

sebelah kiri, dari kepala sampai kaki. Siraman air 

ini sebaiknya dalam bilangan ganjil: tiga, lima, 

tujuh atau bilangan ganjil lain sesuai dengan 

kebutuhan. 

h. Pada siraman pertama hendaknya menggunakan 

air yang dicampuri dengan sedikit pembersih 

(sabun, daun bidara atau yang lainnya), dan pada 

siraman yang terakhir dicampuri sedikit kapur 

barus (kamper). 
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i. Setelah dimandikan, tubuh di mayat dikeringkan 

dengan handuk/ kain yang bersih. 

j. Apabila setelah dimandikan mayat masih 

mengeluarkan najis, maka najis tersebut wajib 

dibersihkan namun tidak perlu mengulangi 

mandinya. Dan apabila najis tersebut keluar 

setelah mayat dikafani, maka tidak perlu 

membersihkannya lagi. 

 

Mengkafani Mayat 

Setelah proses memandikan selesai, maka 

yang harus dilakukan adalah mengkafani mayat. 

Dalam hal ini, yang wajib adalah menutupi seluruh 

tubuh mayat dengan selembar kain. Namun untuk 

mencapai kesempurnaan, tiga lembar kain digunakan 

bagi mayat laki-laki dan lima lembar bagi mayat 

perempuan. Kain yang digunakan untuk mengkafani 

mayat hendaknya berwarna putih bersih, diberi wang-

wangian dan terbuat dari bahan yang tidak mahal 

harganya. 

 

Menyalatkan Mayat 

Kewajiban selanjutnya terhadap mayat adalah 

menyalatkannya. Sebelum disalatkan, terlebih dahulu 

tubuh mayat dibaringkan membujur utara-selatan 

dengan posisi kepala di sebelah utara. Pada saat 



 16 

menyalatkan mayat, posisi imam disunnahkan berada 

tepat pada posisi kepala mayat, jika mayatnya laki-laki, 

dan pada posisi perut, jika mayat tersebut perempuan. 

Adapun tatacara menyalatkan mayat adalah: 

1. Niat 

Adapu niatnya adalah:  

a. Niat untuk mayat laki-laki: 

 أصلى على هذاامليت أربع تكبريات فرض كفاية هلل تعاىل
b. Niat untuk mayat perempuan 

 

 أصلى على هذه امليتة أربع تكبريات فرض كفاية هلل تعاىل 
c. Yang lebih mudah, niat shalat jenazah bisa 

menggunakan: 
 

 هلل تعاىل  عليه اإلمامأصلى على من صلى  

 

2. Takbir (mengucapkan alla>hu akbar) sebanyak 
empat kali; 

a. Setelah takbir yang pertama membaca surat al-

Fa>tihah. 

b. Setelah takbir yang kedua membaca shalawat 

nabi seperti dalam bacaan tasyahud. 

c. Setelah takbir yang ketiga membaca do’a: 
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نزله  اللهم اغفرله وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم

 مدخله واغسله مباء وثلج وبرد ونقه من اخلطايا ووسع

كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا 

خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه  من داره وأهال

 وقه فتنة القرب وعذاب النار.
d. Setelah takbir yang keempat mambaca do’a: 

 

 ال حترمنا أجره والتفتنا بعده. اللهم 
3. Mengucapkan salam  

 

2. Haji dan Umrah  

a. Pengertian Haji dan Umrah 

Haji adalah mengunjungi baitullah 

(ka’bah) dan sekitarnya di kota Makkah untuk 

melaksanakan beberapa amalan ibadah seperti: 

tawaf, sa’iy, wukuf di Arafah dan sebagainya, pada 

waktu yang telah ditentukan, guna melaksanakan 

perintah Allah dan meraih keridhaan-Nya. 
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Adapun Umrah adalah berziarah ke Ka’bah dan 

bertawaf di sekelilingnya, bersa’iy antara bukit 

shafa dan marwa serta mencukur (memotong) 

rambut. 

Dalam pelaksanaan haji dan Umrah, ada 

beberapa istilah yang harus dipahami oleh orang 

yang melaksanakan, antara lain: 

1) Istit}a>’ah, yaitu kemampuan seseorang untuk 

melaksanakan ibadah haji baik dari aspek 

jasmani, ruhani, ekonomi maupun keamanan 

dalam perjalanan. 

2) Miqa>t zama>ni, yaitu batas waktu pelaksanaan 

ibadah haji, mulai tanggal 1 Syawwal sampai 

10 Dzulhijjah. 

3) Miqa>t maka>ni, yaitu batas tempat dimulainya 

ibadah Haji atau Umrah. Ada lima tempat 

yang dijadikan Miqa>t maka>ni, yaitu: 

- Dzulhulaifah (Bir Ali), yaitu miqa>t 

maka>ni bagi para jamaah haji dari 

Madinah dan jamaah lain yang 

melewatinya (arah utara) 410 km ke 

Makkah. 

- Juhfah, yaitu miqat bagi jamaah haji dari 

Syam dan yang melewatinya (arah Barat 

Laut) 187 km ke Makkah. 
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- Qarn al-Mana>zil, yaitu miqat bagi jamaah 

haji dari Najd dan yang melewatinya (arah 

Timur) 94 km ke Makkah. 

- Yalamlam, yaitu Miqat bagi jamaah dari 

Yaman dan yang melewatinya (arah 

selatan) 54 km ke Makkah. 

- Dza>tu ‘irqin, yaitu miqat bagi jamaah dari 

Irak dan yang melewatinya (arah Timur 

Laut) 94 km. 

Catatan: bagi jamaah haji dari Indonesia 

yang menggunakan jalur udara, maka 

miqatnya sekarang tidak lagi di Yalamlam, 

melainkan di Jeddah Saudi Arabia. 

4) Ihra>m, yaitu niat mengerjakan ibadah haji atau 

umrah. 

5) Tawa>f adalah mengelingi Ka’bah tujuh kali 

putaran. Dalam melakukan tawa>f, posisi 

Ka’bah harus di sebelah kiri orang yang 

bert}awa>f. T}awa>f diawali dan diakhiri pada 

arah sejajar dengan Hajar Aswad.  

6) Sa’iy, yaitu berlari-lari kecil dari bukut s}afa> ke 

bukit marwa> sebanyak tujuh kali dan berakhir 

pada bukit marwa>. Jarak antara bukit s}afa> dan 

marwa> adalah 394 m. 

7) Wuqu>f, yaitu berdiam dirinya jamaah di 

padang Arafah mulai dari tergelincirnya 
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matahari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit 

fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. 

8) Mabi>t, yaitu bermalam di Muzdalifah pada 

tanggal 10 Dzulhijjah dan bermalam di Mina 

pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah. 

9) Da>m, yaitu mengalirkan darah dengan 

menyembelih binatang (kambing, unta atau 

sapi) untuk memenuhi ketentuan ibadah haji. 

Dam ada dua macam: 1) da>m nusuk, yaitu 

da>m karena melakukan haji tamattu’ dan haji 

qiran, 2) da>m karena melanggar ketentuan 

ibadah haji (dam isa>’ah) 

Secara lebih rinci, uraian mengenai dam 

yang kedua ini dikelompokkan menjadi: 

a. Dam yang berkaitan dengan rangkaian 

ibadah, meliputi: 

1. Tidak berihram dari miqat serta tidak 

memakai kain ihram 

2. Tidak mabit di Muzdalifah 

3. Tidak mabit di Mina 

4. Tidak melontar Jumrah 

5. Tidak tawaf wada’ 

Apabila kelima ketentuan ini 

dilakukan, maka jamaah wajib mengganti 

dengan dam yaitu satu ekor  kambing 

(sekitar 350 real) 
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b. Dam yang berkaitan dengan tingkah laku 

jamaah, meliputi: 

1. Mencabut atau mencukur rambut, 

memotong kuku, menutup muka 

(termasuk memakai masker), pakai 

sarung tangan dan memakai wangi-

wangian, baik bagi laki-laki maupun 

perempuan. Cara mambayar denda ini 

adalah dengan memilih di antara: 

a. Menyembelih 1 ekor kambing 

b. Sedekah kepada 6 orang fakir 

miskin masing-masing 1,5 kg. 

c. Puasa 3 hari di tanah haram 

(Makkah atau Mina)  

2. Membunuh hewan/ buruan. Bagi 

yang melakukan pelanggaran ini wajib 

mengganti uang seharga binatang 

tersebut, seperti merpati, burung dan 

lain sebagainya. Jika dia tidak mampu 

maka harus melakukan puasa sekian 

hari sesuai dengan harga binatang 

yang di bunuh, kemudian dihargakan 

dengan beras atau gandum, lalu setiap 

ukuran 1 mud disamakan dengan 

puasa 1 hari. 
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3. Bersetubuh dengan isteri sebelum 

tahallul, baik tahalllul dari ihram 

Umrah ataupun Haji. Jika bersetubuh 

maka haji atau umrahnya batal. Wajib 

membayar dam/ kifarat berupa 

menyembelih 1 ekor unta atau sapi 

atau 7 ekor kambing. Selain 

bersetubuh, dilarang juga berciuman 

dan hal-hal lain yang menimbulkan 

syahwat. 

4. Jika setelah tahallul melakukan 

hubungan badan dengan isterinya, 

maka haji dan umrahnya tidak batal. 

Akan tetapi jamaah haji tersebut wajib 

menyembelih satu ekor unta atau sapi. 

5. Jika melakukan akad nikah pada saat 

ihram Umrah atau Haji, maka 

nikahnya batal, tidak membayar dam 

dan ihramnya juga tidak batal. 

6. Malakukan rafas (omong-omong 

jorok), fusuq (perbuatan/ sikap jelek), 

jidal (debat kusir disertai marah-

marah) dapat menggugurkan pahala 

Haji/ Umrah. Dianjurkan untuk 

mengulangi Haji nya tahun depan.  
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b. Rukun dan Wajib Haji 

Rukun Haji: 

1) Ihram (niat, dilakukan sudah dalam keadaan 

memakai pakaian ihram) 

2) Wuquf di padang Arafah 

3) T}awa>f ifa>d}ah (dilakukan setelah kembali dari 

Mina) 

4) Sa’iy 

5) Cukur (tahallul) 

6) Tertib (dilakukan harus urut berdasarkan 

urutan nomor di atas) 

Wajib Haji: 

1) Ihram dari Miqat 

2) Mabit di Muzdalifah dan Mina 

3) Melontar Jumrah ula>, wust}a> dan aqabah. 

4) Tawaf Wada’ (perpisahan), bagi jamaah yang 

akan meninggalkan kota Makkah. 

Catatan: perbedaan antara rukun haji dan wajib 

haji adalah jika rukun haji harus dilakukan dan 

meninggalkan salah satu rukun dapat 

mengakibatkan hajinya tidak sah. Sementara wajib 

haji, meskipun sebuah keharusan, jika ditinggalkan 

tidak menyebabkan batalnya ibadah haji, namun 

yang bersangkutan wajib membayar dam (denda). 
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c. Rukun dan Wajib Umrah 

Yang termasuk rukun Umrah adalah: 

1) Ihram 

2) Tawaf umrah 

3) Sa’iy 

4) Cukur (tahallul) 

5) Tertib (dilakukan berurut sesuai nomor di 

atas) 

Adapun yang termasuk wajib Umrah 

menurut ulama adalah berihram dari miqat. Jika 

ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka dia harus 

membayar dam.  

 

d. Tatacara Melaksanakan Ihram Haji dan Umrah 

Yang dimaksud dengan Ihram adalah niat 

untuk mulai memasuki ibadah haji atau umrah. 

Dalam melaksanakan Ihram, jamaah Haji/ Umrah 

hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

6. Menjaga kebersihan dan kerapian tubuh 

(menyisir rambut, merapikan jenggot dan 

kumis, memotong kuku dan lain sebagainya) 

7. Khusus untuk laki-laki menanggalkan semua 

pakaian yang berjahit, lalu menggantinya 

dengan dua potong kain putih yang biasa 

disebut dengan pakaian ihram. Potongan kain 
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yang satu dililitkan di sekitar bagian bawah 

tubuh dan yang satu potong lagi disampirkan 

di bagian atas tubuh. Adapun bagi 

perempuan, berpakaian seperti biasa yang 

menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali 

muka dan telapak tangan. 

8. Disunnahkan memakai wangi-wangian, baik 

pada tubuh maupun pakaian yang dikenakan. 

9. Shalat dua raka’at dengan meniatkannya 

sebagai sunnah Ihram. 

e. Beberapa cara berihram (sebagian menyebutnya 

dengan macam-macam Haji). 

Ada tiga cara bagi jamaah Haji untuk 

melaksanakan Ihram, yaitu: 1) Qiran, 2) 

Tammattu’ dan 3) Ifrad. Haji dengan cara Qiran 

adalah ber-ihram dari miqat untuk Haji dan 

Umrah secara bersama-sama. Dalam hal ini, 

cukuplah mengerjakan bagian-bagian dalam 

manasik Haji saja, sedangkan manasik Umrah 

secara otomatis sudah tercakup di dalamnya. 

Adapu Haji dengan cara Tamattu’ adalah 

mengerjakan Umrah pada bulan-bulan Haji 

(Syawwal, Dzul Qo’dah dan sepuluh malam 

pertama Dzulhijjah), lalu diikuti dengan Ihram 

untuk haji pada tahun itu juga. 
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Sedangkan Haji dengan cara Ifrad adalah 

mengerjakan Haji dan Umrah secara sendiri-

sendiri. Hal ini bisa dilaksanakan dengan beberapa 

cara, antara lain: 

1. Melaksanakan Haji dahulu kemudian di waktu 

yang lain melaksanakan Umrah. 

2. Melaksanakan Umrah sebelum bulan Haji, 

kemudian melaksanakan Haji pada bulan Haji 

( tanggal 8 – 13 Dzulhijjah). 

3. Melaksanakan Umrah di bulan-bulan Haji, 

kemudian pulang ke tanah air dan berangkat 

lagi untuk menunaikan Haji pada bulan 

Dzulhijjah (tanggal 8,9,10,11,12,13 dan 

seterusnya) 

 

f. Cara melakukan haji Qiran 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan 

ketika hendak melakukan haji Qiran, yaitu: 

1. Bersuci, mandi kemudian berwudhu 

2. Berpakaian Ihram 

3. Shalat dua rakaat 

4. Niat Haji dan Umrah sekaligus, yaitu: 
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ة وأحرمت بهما لبيك اللهم حجا و عمرة, نويت احلج و العمر

 هلل تعاىل
Ketika berada di Makkah, jamaah haji 

Qiran melakukan rangkaian manasik sebagai 
berikut: 

1. Mengerjakan Thawaf Qudum (bagi yang tidak 

bermukim) 

2. Boleh disertai sa’i, jika dengan sa’i, maka sa’i 

yang dilakukan sudah mencakup sa’i pada saat 

ifadah.  

3. Setelah thawaf, tidak diakhiri dengan 

menggunting rambut (tahalul), tapi terus 

melaksanakan rangkaian ibadah haji. 

4. Membaca serangkaian do’a. 

5. Thawaf wada’ bagi yang akan meninggalkan 

Makkah. 

g. Cara melakukan haji tamattu’ 

1. Mandi, bersuci/ wudhu (di Makkah). 

2. Memakai kain ihram (ketika masih di hotel) 

3. Shalat sunat untuk ihram dua rakaat 

4. Niat Haji (biasanya dikomandoi oleh ketua 

rombongan): 
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 لبيك اللهم عمرة: نويت العمرة و أحرمت بها هلل تعاىل

5. Menuju Arafah tanggal 8 Dzulhijjah (setelah 
shalat Dzuhur) 

6. Masuk Arafah (di sini menginap satu malam) 

7. Wukuf di Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah) 

setelah tergelincir Matahari. 

8. Ke Muzdalifah (setelah shalat Magrib dan 

Isya’ secara di jama’), kira-kira setelah 

Maghrib. 

9. Di Muzdalifah sampai tengah malam lebih, 

kemudian berangkat ke Mina. 

10. Ke Mina pada malam tanggal 10 Dzulhijjah 

dan menuju tenda yang telah disediakan. Jika 

memungkinkan, bisa melakukan lempar 

jumrah ’Aqabah dan dilanjutkan dengan 

gunting rambut (tahallul) awal (belum 

diperbolehkan bersenang-senang dengan 

isterinya. Setelah tahallul awal, kembali ke 

Mina melanjutkan mabit di sana dan pakaian 

ihram yang dikenakan dilepas diganti dengan 

pakaian biasa. Pada setiap hari tasyriq (11, 12, 

13 Dzulhijjah) melempat tiga jumrah (ula, 

wustha dan aqabah). Untuk nafar awal dimulai 

tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah, sedangkan 
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untuk nafar tsani dimulai tanggal 10 – 13 

Dzulhijjah. 

11. Kembali ke Makkah 

12. Thawaf ifadah 

13. Menunggu waktu pulang atau berangkat ke 

Madinah untuk shalat arba’in 

14. Thawaf wada’, jika sudah siap berangkat ke 

Madinah atau pulang. 

h. Cara melakukan haji ifrad 

1. Bersuci, mandi kemudian berwudhu 

2. Berpakaian ihram 

3. Shalat sunat dua rakaat 

4. Niat untuk mengerjakan haji 

 لبيك اللهم حجا, نويت احلج وأحرمت به هلل تعاىل

Setelah sampai di Makkah, jamaah melakukan: 

1. Melaksanakan Thawaf qudum (bagi non 

muqimin hukumnya sunnat), dan bukan 

thawaf umrah. Jika jamaah melaksanakan sa’i, 

maka ini sudah termasuk sa’i haji. Tidak perlu 

melaksanakan sa’i lagi ketika melaksanakan 

thawaf ifadah. Setelah melaksanakan wuquf di 

Arafah, jamaah mabit di Mina dan Muzdalifah 

(kurang lebih 5 – 6 hari). 
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2. Setelah thawaf qudum tidak diakhiri dengan 

menggunting rambut (tahallul), tetapi terus 

megerjakan rangkaian ibadah haji. 

3. Urutan kegiatan dan bacaan do’a sama dengan 

haji tamattu’. 

4. Umrah dilaksanakan setelah melaksanakan 

rangkaian ibadah haji dari tan’im (7 km), 

Hudaibiyah atau Ji’ronah (24 km) dari 

Makkah. 

5. Thawaf ifadah dilakukan dengan sa’i bagi 

jamaah yang tidak melaksanakan sa’i pada saat 

thawaf qudum. 

6. Jika akan meninggalkan Makkah, jamaah 

melaksanakan Thawaf wada’. 

 

 

I. Penutup 

Demikian Buku Panduan Praktikum Ibadah 

ini disusun, dengan harapan semoga para mahasiswa 

peserta perkuliahan fiqh ibadah bisa mendapatkan 

manfaat darinya. Kritik dan saran konstruktif 

senantiasa penyusun harapkan guna perbaikan buku 

panduan ini di masa mendatang, terlebih dalam upaya 

meningkatkan kualitas perkuliahan fiqh ibadah di 

Jurusan Syari’ah IAIN Purwokerto. 
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