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Sebagaimana yang kita ketahui, kondisi yang 
menimpa kaum muslimin di hampir seluruh negeri 
dari menyebarnya wabah corona yang mengharuskan 
kaum muslimin melakukan Al Hajr Ash Shihhi 
(karan�na kesehatan) dengan kondisi yang berbeda-
beda. Banyak manusia yang terinfeksi, bahkan yang 
meninggal akibat terinfeksi wabah corona tersebut. 
Dan sebagiannya juga ada yang masih ringan. Semoga 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera mengangkat 
wabah ini dari negeri-negeri kaum muslimin.

Dan diantara hikmahnya, kita menjadi banyak 
mengetahui hukum-hukum permasalahan di dalam 
syariat ini yang mungkin sebelum ini kita �dak 
mengetahuinya. Sehingga banyak hal yang mungkin 
sebelumnya �dak kita lakukan, akhirnya kita 
melakukannya. 

Diantaranya, ke�ka �dak memungkinkannya 
pelaksanaan shalat ied seper� biasanya, ditambah 
lagi pemerintah melarang kaum muslimin di sebuah 
masyarakat untuk mengerjakan shalat ied di tempat 
umum, karena dikhawa�rkan dapat menyebabkan 
semakin menyebarnya wabah ini. Sehingga kaum 
muslimin akan mengerjakan shalat ied ini di rumah 
masing-masing.

Maka saya ingin menyebutkan beberapa hukum 
ringkas sebagai petunjuk bagi kaum muslimin yang 
hendak mengerjakan shalat ied di rumah. 



2. Tempat Pelaksanaan Shalat Ied

1. Waktu Pelaksanaan Shalat Ied 

Dan berakhirnya waktu shalat ied adalah sebelum 
Zawal, yaitu sebelum memasuki waktu zhuhur di 
siang hari.

Pelaksanaan shalat ied dikerjakan pada hari pertama 
di bulan syawwal. Dan awal waktunya adalah awal 
waktu Dhuha. Yakni kurang lebih 15 menit setelah 
matahari terbit, sebagaimana diterangkan oleh Asy 
Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin 
rahimahullah. 

Jadi jika kita melihat jadwal shalat, disebutkan jadwal 
isyraq, yang dimaksud adalah jadwal matahari terbit. 
Maka jangan shalat di waktu isyraq tersebut atau 
sebelum waktu tersebut. Kita tunggu kurang lebih 15 
menit setelah waktu isyraq, maka itulah masuknya 
waktu shalat ied. 

Bolehkah melaksanakan shalat ied di rumah? Ini telah 
terjadi khilaf (perbedaan pendapat) di kalangan para 
ulama. Dan yang shahih adalah hal tersebut 
disyariatkan. 

Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu 
‘anhu yang disebutkan Imam Bukhari di dalam 
shahihnya, beliau menyebutkan Bab Apabila 
Seseorang Ter�nggal Shalat Ied, Maka Dia 
Mengerjakan Shalat 2 Rakaat. Demikian juga para 
wanita, di rumah, dan di kampung-kampung. 
Berdalilkan hadits Nabi “.....  hari ini adalah hari raya 
kita -kaum muslimin- (HR. Bukhari)



“Dan Anas bin Maalik memerintahkan maula-nya 
(mantan budak) yang bernama Ibnu Abi ‘Utbah yang 
�nggal di pelosok, lalu ia mengumpulkan keluarganya 
dan orang kampungnya untuk shalat seper� shalat 
dan takbirnya penduduk kota”

Oleh karena itu, mayoritas para ulama membolehkan 
mengerjakan shalat ied di rumah.

3. Jumlah Rakaat 

Pelaksanaannya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Meskipun 
diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud bahwa beliau 
menyebutkan jumlah 4 rakaat, namun terdapat 
kelemahan dalam riwayat tersebut.

Yang shahih adalah yang disebutkan oleh Abu Bakr 
bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al Mushannaf bahwa 
Anas bin Malik mengumpulkan keluarga dan 
pelayannya pada hari ied, lalu Abdullah bin Abi Utbah 
shalat mengimami mereka 2 rakaat.

Sehingga pelaksanaannya adalah 2 rakaat, baik itu 
dikerjakaan secara berjamaah, atau jika sedang 
sendirian, maka dikerjakan secara sendiri.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata caranya sama seper� melaksanakan shalat ied 
sebagaimana biasa. Yakni pada rakaat pertama, 
setelah takbiratul ihram terdapat 7 takbir tambahan, 
lalu membaca Surah Al Fa�hah dan Surah yang 
disunnahkan/mudah bagi imam. 



Berselisih ulama tentang doa i�itah. Yang utama 
adalah i�itah dibaca setelah takbiratul ihram dan 
sebelum takbir tambahan. Ini adalah mazhab Syafi'i, 
dan An Nawawi menisbatkannya kepada jumhur 
ulama.

Dan pada rakaat kedua, setelah takbir bangkit dari 
sujud, terdapat 5 takbir tambahan. Lalu membaca Al 
Fa�hah dan Surah yang disunnahkan/mudah bagi 
imam. 

Disunnahkan rakaat pertama membaca Surah Qaaf, 
dan rakaat ke dua membaca surah Al Qamar. Atau 
rakaat pertama membaca surah Sabbihisma (Al A'la) 
dan rakaat ke dua membaca surah Al Ghasyiah. Dan 
diperbolehkan membaca surah yang lain selain dari 
yang disebutkan di atas.

Tidak disyariatkan adanya dzikir-dzikir tambahan 
diantara takbir-takbir tersebut.

5. Khutbah Shalat Ied

Untuk diketahui, hukum khutbah ied adalah sunnah. 
Sebagian menukil kesepakatan ulama bahwa khutbah 
ied adalah sunnah. Ash Shan'ani menyebutkan dalam 
Subulussalam tentang adanya ijma' ulama tentang 
�dak wajibnya khutbah pada 2 shalat ied (Idul Fitri & 
Idul Adha). Dan inilah yang menjadi pembeda antara 
khutbah ied dengan khutbah Jum’at.

Sehingga �dak ada khutbah ke�ka melaksanakan 
shalat ied di rumah, sebagaimana fatwa para ulama 
yang berdasarkan perbuatan Anas bin Malik 
radhiallahu ‘anhu bersama keluarga dan pelayannya 
hanya mengerjakan shalat ied, tanpa ada khutbah 
setelahnya.



Demikian tata cara ringkas tentang shalat ied di 
Rumah. Dan hendaknya tetap memperha�kan 
sunnah-sunnah sebelum shalat ied, seper� mandi, 
makan, dan tetap bertakbir sebagaimana takbir ke�ka 
berangkat menuju lapangan ied di tahun-tahun 
sebelumnya. Semoga bermanfaat.

Wallahu a’lam
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