
Pengertian wudhu
Wudhu artinya mengambil air untuk shalat, 

membersihkan anggota wudhu dari hadats kecil. 
Perintah wajib wudhu turunnya bersamaan dengan 

perintah wajib shalat lima waktu, yaitu satu setengah 
tahun sebelum tahun hijriyah. Wudhu’ merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajuban 
tersebut telah ditetapkan sebagaimana di jelaskan 

dalam firman Allah swt:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”-. 

(Al-Ma’idah: 6)



Syarat-syarat Wudhu

• Islam
• Mumayiz, karena wudhu itu merupakan 

ibadat yang wajib di niati, sedangkan 
orang yang tidak beragama islam dan 
orang yang belum mumayiz tidak tiberi 
hak untuk berniat.

• Tidak berhadas besar
• Denganj air yang suci dan menyucikan
• Tidak ada yang menghalangi sampainya 

air pada kulit,seperti getah dan 
sebagainyayang melekat diatas 
kulitanggota wudhu.



Fardu (Rukun) Wudhu
• Niat, artinya berniat menyengaja mengangkat hadats atau 

menyengaja berwudhu. Menurut syara’, yaitu kehendak 
menyangaja melakukan pekerjaan wudhu karena tunduk 
kepada hokum Allah swt.

• Membasuh muka, batas muka yang wajib dibasuh ialah dari 
tempat tubuh rambut kepala sebelah atas hingga kedua tulang 
dagu sebelah bawah dan antara telinga kiri sampai telinga 
kanan, tidak boleh ketinggalan sedidkit pun, bahkan wajib 
dilebihkan sedikit agar kita yakin sudah terbasuh semuanya. 

• Membasuh dua tangan sampai ke siku, artinya siku juga wajib 
dibasuh.

• Menyapu sebagian kepala, walau sebagian kecil, sebaiknya 
tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang diusap itu kulit 
kepala atau rambut.

• Membasuh dua telapak kaki sampaikedua mataa kaki. 
Maksudnya dua mata kaki wajib juga dibasuh.

• Menertibkan rukun-rukun di atas. Maksudnya mendahulukan 
yang harus didahilukan dan mengakhirkan yang akhir.

• berwudhu satu kali (sekaligus) dalam satu waktu,



Sunat Wudhu
• Membasuh telapak tangan sampai pergelangan, sebelum berkumur-

kumur. 
• Berkumur-kumur.
• Memasukan/ mengisap air ke hidung
• Menyapu seluruh kepala.
• Menyapu kedua telinga luar dan dalam
• Menyilang – nyilangi jari kedua tangan dengan cara berpanca dan 

menyilang-nyilangi jari kaki dengan kelingking jari kanan. Sunat 
menyilangi jari kalu air sampai di antara jari dengan tidak disilangi, 
tetapi apadila air tidak sampai di antaranya kecuali dengan 
disilangi, maka menyilangi jari menjadi wajib, bukan lagi sunat.

• Mendashuluikan anggota kanan daripada kiri.
• Membasuh setiap anggota tiga kali, berarti membasuh muka tiga 

kali, tangan tiga kali dan seterusnya. Ada kecualinya, yaitu apabila 
waktu shalat hamper habis, maka tidak lagi disunatkan tiga kali, 
tetapin wajib satu kali saja. Selain dari itu air tidak amat 
mencukupi, maka wajib satu kali saja dan haram tiga kali.

• Berturut-turut antara anggota, artinya berturut-turut di sini ialah 
sebelum kering anggota petama anggota kedua sudah di basuhi, 
sebelum kering anggota kedua anggota ketiga sudah tiga kali.



• Jangan meminta pertolongan dari orang lain kecuali jika terpaksa 
karena berhalangan seperti sakit.

• Tidak di seka. Kecuali apabila ada hajat, umpamanya sangat dingin
• Menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih.
• Menjaga agar percikan air itu jangan kembali  kebadan.
• Jangan bercakap-cakap sewaktuy bnerwudhu, kecuali ada hajat.
• Bersiwak ( bersugi atau menggosok gigi) dengan benda yang kesat, 

selain bagi orang yangberpuasa sesudah tergelincir matahari. 
Lebih afdhal bersugi dengan kayu arak (siwak). Disunatkan juga 
bersugi pada tiap-tyiap keadaan yang lebih dingin daripada segala 
pekerjaan lain, yaitu: 

• a). Tatkala bau mulut berubah karena lapar atau lama biam    dan 
sebagainya.

• b). Tatkala bangun dari tidur, sebab orang yang bangun dari tidur 
itu biasanya berubah bau mulutnya.

• c). Tatkala akan shalat.
• Membaca dua kalimah syahadat dan menghadap kiblat ketika 

wudhu
• Berdoa sesudah selesai wudhu
• Membaca dua kalimah syahadat sesudah selesai wudhu



Hal Yang Membatalkan 
Wudhu

• Keluar sesuatu dari kedua pintu atau dari salah 
salah satunya, baik berupa zat atau angina, yang 
biasa atau tidak biasa, misalnya darah baik yang 
keluar itu najis ataupun suci, seperti ulat dan 
sebaginya. Firman Allah swt: “ Atau kembali dari 
tempat buang air.” (An-nisa :43)

• Hilang akal karena mabuk atau gila, tertidur yang 
tidak tertutup tempat keluar angina. Orang tidur 
denagn duduk yang tetap tiadak btal wudhunya.

• Bersentuhan kulit laki-0laki dan perempuan, kadaan 
keduanya sudah ampai umut/dewasa dan bukan 
muhrim, baik mihrim turunan, pertalian susunan, 
ataupun muhrim perkawinan.

• Menyentuh kemaluan tau pintu dubur dengan 
telapak tangan, baik kemaluan sendiri atau 
kemaluan orang lain, kemaluan orang dewasa atau 
kemaluan anak-anak.



Hal-hal yang tidak 
membatalkan wudhu
• Sentuhan seorang istri terhadap suaminya. Apabila 

seorang sumi menyentuh istrinya, atau sebaliknya istri 
manyentuh suaminya tanpa adanya penghalang, maka 
hal itu tidak membatalkan wudhu.

• Keragua-raguan dalam berwudhu.ketahuilah bahwa 
keragu-raguan di dalam berwudhu itu tidak 
membatalkan wudhu.

• Keluarnya darah bukan dari jalan yang biasa. 
Ketahuilah bahwa sesuatu yang keluar selain dari dua 
jalan pembuang kotoran tidaklah dapat membatalkan 
wudhu, baik itu darah yang keluar karena luka, bekas 
bekaman atau mimisan, dalam jumah banyak maupun 
sedikit.

• Muntah, baik berjumlah banyak maupun sedikit 
tidaklah membatalkan wudhu.



Hal-hal yang makruh 
dilakukan dalam berwudhu
• Berwudhu ditempat yang mengandung 

unsur najis. Karena, dikhawatirkan najis 
yang ada di tempat tersebut berpindah ke 
baadan orang yang tengah berwudhu.

• Membasuh dan mengusp anggaota wudhu 
lebih dari tiga kali. Karena, Rasulullah 
berwudhu dengan cara membasuh dan 
mengusap sebannyak tiga kali.

• Boros di dalam menggunakan air. Karena 
Rasulullah cukup berwudhu dengan 
menggunakan satu mud air.

• Berwudhu dari sisa air wudhu wanita.



Amalan yang disunnatkan 
disudahi dengan berwudhu
• Memandikan mayat disunatkan kepaada 

wanita muslimah untuk berwudhu setelah 
memandikan mayat, baik mayat yang 
dimandikan itu anak kecil maupun orang 
dewasa muslim maupun kafir,. Karena, 
tidak jarang (mungkin) tangan kita 
menyentuh kemaluan sang mayat.

• Wanita mustahadhah adalah wanita yang 
secara terus menerus mengeluarkan 
darah pada hari-hari selain masa haid.



Amalan yang 
mewajibkan wudhu
• Shalat, wudhu itu diwajibkan 

ketika hendak menjalankan 
shalat, baik shalat fardhu, 
sunnat maupun shalat jenazah.

• Thawaf, wudhu juga 
diawajibkan ketika haendak 
mengerjakan thawaf di 
sekeliling ka’bah.



Amalan yang disunnatkan 
didahului dengan wudhu
• Ketika hendak menyebutkan nama Allah.
• Ketika hendak tidur.
• Disunatkan bagi wanita yang junub. Disunatkan 

bagi wanita muslimah untuk berwudhu jika 
berada dlamkeadaaan junub, yaitu:

• Ketika hendak melakukan hubungan badan (dengan 
suami)m kembali.

• Jika hendak makan dan minum, sedang kita dalam 
keadaan junub.

• Jug apabila anda haendak tidur, sedang kita dalam 
keadaan junub.

• Memperbaharui wudhu. Jika kita menerapkan 
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
maka berwudhulah pada setiap hendak 
menunaikan shalat.



Cara berwudhu

• Membaca ” bismillah”. Seraya mencuci keua tangan 
sampai pergelanagn tangn. Dianjurkan agar tangn 
dibersihkan dulu dengan sabun kalau ternyata tangan 
kotor.

• Berkumur-kumur tiga kali smbil membersihkan gigi.
• Memasukkan air ke hidung agar bersih, sebannyak tiga 

kali.
• Mencuci muka tiga kali, mulai dari tumbuhnya rambut 

kepala hingga bawah dagu dan antara telinga kiri higga 
telinga kanan sanbil niat wudhu

• Mencuci kedua tangan hingga siku sebannyak tiga kali.
• Menyapu sebagian rambut kepala, tiga kali.
• Menyapu kedua kaki hingga mata kaki, dari ujung jari 

kaki hingga tumit, sebannyak tiga kali.



Rangkuman

• Wudhu adalah mengambil air atau mengalirkan air 
ke anggota badan untuk shalat dengan syarat-
syarat tertentu. Syarat wajib wudhu pertama 
adalah beragama islam. Kedua adalah mumayyiz, 
maksud dari mumayyiz adalah orang yang yang bisa 
memilah-milah antara perkara yang hak dan yang 
batil. Ketiga adalah orang tersebut tidak dalam 
keadaan berhadas kecil maupun hadas besar. 
Keempat adalah menggunakan air suci dan 
mensucikan. Adan yang terakhir, tidak aada yang 
menghalangi sampaunya air kekulit. Hal-hal yag 
membatalkan wudhu ada delapan (8) yaitu : mabuk, 
tidur, pingsan, gila, kentut, atau keluar angin, 
buang air kecil atau besar, menyentuh kemaluan 
dengan tangan, bersentuhan kulit antar perempuan 
dan laki-laki.


