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BAHAN AJAR 

BAB  6 

MACAM-MACAM SUJUD 

Sekolah SMP Negeri 1 Rambatan 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester VIII/1 
Standar Kompetensi 6. Memahami macam-macam sujud 
Kompetensi Dasar 6.1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah 
Indikator  Menjelaskan pengertian sujud syukur 

 Menjelaskan pengertian sujud sahwi 
 Menjelaskan pengertian sujud tilawah 
 Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang sujud 

syukur, sujud  sahwi, dan sujud tilawah 
 Menjelaskan tata cara sujud syukur 
 Menjelaskan tata cara sujud sahwi 
 Menjelaskan tata cara sujud tilawah 
 Mempraktikkan sujud syukur 
 Mempraktikkan sujud sahwi 
 Mempraktikkan sujud tilawah 

Alokasi Waktu  4  X  40 menit ( 1 pertemuan) 
 
 
Tujuan Pembelajaran   
 Siswa dapat mamahami sujud yukur, sahwi dan tilawah dengan membaca dan mengartikan 

dalil naqlinya 
 Siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 
 Siswa dapat memahami pengertian, macam-macam, syarat, rukun, dan batalnya puasa melalui 

dalil naqlinya serta menjelaskan orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan 
puasa ramadhan. 

 Pendidikan karakter 
Agar siswa pandai bersyukur, sabar, simpati dan empati. 

 
Materi Pembelajaran     
 
A. Sujud Syukur 
 

     
Sujud syukur adalah sujud berterima kasih kepada Allah, karena memperoleh nikmat dari-Nya 
atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Sujud syukur hukumnya sunah. Tata cara sujud 
syukur ada dua pendapat yaitu: 

1. Sujud syukur langsung dilaksanakan  1  kali ketika memperoleh nikmat atau terhindar 
dari bahaya. 

2. Sujud syukur  dilaksanakan  dalam  keadaan suci dari hadas  dan  najis,   menutup   
aurat dan menghadap kiblat. Caranya yaitu:  

a. Berniat 
b. Takbir 
c. Sujud 
d. Bangkit dari sujud  
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e. duduk serta salam.  
 

3. Bacaan sujud syukur  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dalilnya sebagai mana   hadis dibawah ini. 
 

ىبكرةأنالنبىصلعمعنأب  

 كانإذاأتاهأمریسرهأوبشرىبھخرساجداشكراهللا
(bakrota) 

(amrun-yasurruhu-au-busyra -   kharra-saajidan- syukron) 
 

Artinya:“dari Abi Bakrah, bahwasanya Nabi saw segera bersujud berterima kasaih kepada Alloh apabila datang 
kpd beliau sesuatu yg menyena ngkan atau kabar gembira (HR.Abu Daut dan Tirmizi) 

 
 

B. Sujud Sahwi 
 

  
Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu dalam salat. Hukumnya sunah. 
Sebab-sebab dilaksanakan sujud sahwi, yaitu sebagai berikut. 
1. Lupa tasyahud awal 
2. Kelebihan rakaat, rukuk atau sujud 
3. Ragu jumlah rakaat 

Tata cara sujud sahwi adalah sebagai berikut. 
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1. Sujud boleh dilakukan sebelum atau sesudah salam 
2. Sujud  dua  kali   (sama  seperti  dalam  salat 

didahului takbir) 
3. Untuk makmum harus mengikuti imam 
Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan salat biasa, namun boleh juga membaca 

bacaan berikut. 
 
 

"Moha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pemah lupa". 
 

4. Dalilnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C. Sujud Tilawah 
 

    
Sujud tilawah artinya sujud bacaan, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau 
mendengar ayat-ayat sajdah. Hukumnya sunah. Adapun ayat-ayat sajdah di antaranya 
sebagai berikut. 
1. Q.S. al-A'raf [8 ] ayat 206 

2. Q.S. ar-Ra'du [ 13] ayat 15 

3. Q.S. an-Nahl [ 16] ayat 50 

4. Q.S. al-Isra'[ 17] ayat 109 

5. Q.S. Maryam [ 19] ayat 58 

6. Q.S. al-Hajj [ 22] ayat 18 

7. Q.S. al-Hajj [ 22] ayat 77 

8. Q.S. al-Furqan [25 ] ayat 8 

9. Q.S. an-Naml [27 ] ayat 2 

10. Q.S. As Sajadah (32) ayat 15 

11. Q.S. Shat (38) ayat 24 

12. Q.S. Fush shilat (41) ayat 37 
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13. Q.S. AlInsyiqaq (82) ayat 21 

14. Q.S. An Najm (53) ayat 62 

15. Q.S. Al ‘Alaq (96) ayat 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara sujud tilawah yaitu sujud yang dilaksanakan di dalam atau di luar solat. Rukunnya 
sama dengan sujud syukur. 
 
D. Diskusi 

 
Untuk lebih memahami macam-macam sujud, diskusikanlah dengan teman-temanmu hal-hal 
berikut. 

1. Jelaskan    mengapa    Rasul    mencontohkan melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan 
sujud 
tilawah? 

2. Apa hikmah dilakukannya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dalam kehidupan 
sehari -hari? 

 
E. Tugas 

 
Supaya belajar kamu  lebih kreatif,  kerjakanlat tugas -tugas beriku. 
1. Hafalkan  ayat-ayat  sajdah  bersama  tema& teman kelompokmu. 
2. Praktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah secara bergiliran dalam kelompokmu 

Kemudian, apa kekurangan dari praktik sujud yang dilakukan temanmu? 
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F. Soal Latihan 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat. 

1. Sujud    dilaksanakan karena    memperoleh kenikmatan disebut …. 
a. sujud syukur  c.    sujud sahwi 
b. sujud tilawah  d.    sujud tolak bala 

 
2. Sujud syukur dilaksanakan sebanyak ... kali, 

a. satu  c.     tiga 
b. dua  d.    empat 

 
3. Taufik Hidayat memenangkan pertandingan bulu tangkis pada Olympiade. la langsung sujud di 

lapang pertandingan. Sujud yang dilakukan Taufik Hidayat adalah sujud … 
a. syukur  c.    sahwi 
b.   tilawah  d.    tolak bala 

 
4. Sujud syukur dilaksanakan apabila .... 

a. mendengar ayat sajdah 
b. ketinggalan tasyahud dalam salat 
c. ragu dalam jumlah rakaat 
d. sembuh dari sakit parah 
 

5. Melakukan sujud syukur hukumnya .... 
a. wajib   c.    sunah 
b. makruh  d.    mubah 
 

6. Sujud yang hanya dilakukan di luar salat… 
a. sujud syukur  c.    sujud tolak bala 
b. sujud tilawah  d.    sujud sahwi 

 
7. Gempa Bengkulu terjadi sehari sebeluti Ramadan 1428 H. Saat itu Amir baru selesai salat 

Maghrib dan bersiap'Siap melaksanakai salat Tarawih, tiba-tiba rumahnya berguncang. sangat 
keras. Mereka dengan segera keluar rumah sambil bertakbir. Rumahnya hancut, namun 
keluarganya selamat dan mereka langsung melakukan …. 

a. sujud syukur  c.     sujud sahwi 
b. sujud tilawah  d.    sujud tolak bala 

 
8. Sujud syukur dilakukan untuk  engungkapkan..., 

a. kekecewaan  c.    terima kasih 
b. kepedulian  d.    belasungkawa 

 
9. Berikut ini sujud yang tidak disunahkan 

pelaksanaannya yaitu….. 
a.    sujud syukur  c. sujud sahwi 
b.   sujud tilawah  d. sujud tolak bala 

 
10. "Dari Abu Bakar, sesungguhnya apabiia dating kepada Nabi saw. sesuatu yang baik yang 

menggembirakan, beliau langsung sujud- (karena berterima kasih kepada Allah)." (H.R. Yang lima 
kecuali Nasai) Hadis tersebut menerangkan tentang .... 

a. sujud syukur  c.    sujud tilawah 
b. sujud sahwi  d.    sujud tolak bala 

 
11. Ketika melakukan  salat  Zuhur,  Yayat  lupa melakukan    tasyahud    awal,    maka    Yayat 

disunahkan untuk melakukan ….. 
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a.    sujud syukur  c.    sujud sahwi 
b. sujud tilawah            d.    sujud tolak bala 

 
12. Mermrut bahasa sujud tilawah artinya … 

a. sujud terima kasih 
b. sujud lupa 
c. sujud bacaan 
d. sujud ragu 
 

13. Sujud sahwi dilakukan sebanyak ... kali 
a. satu c.     tiga 
b. dua d.    empat 

 
14. Berikut   i'ni   yang   bukan   merupakan   sebab 

dilaksanakannya sujud sahwi adalah …. 
a. ragu jumlah rakaat 
b. ketinggalan tasyahud awal 
c. mendengar ayat sajdah 
d. kelebihan rakaat 

 
15. Jika dalam salat berjamaah imam melakukan kelebihan dalam rakaatnya karena lupa, maka yang 

dilakukan makmum adalah .... 
a. jika imam sujud sahwi maka makmum tidak usah sujud sahwi 
b. jika imam tidak sujud sahwi maka makmum sujud sahwi 
c. jika imam sujud sahwi maka makmum ikut sujud sahwi 
d. jika imam sujud sahwi makmum boleh sujud boleh tidak 

 
16. Berikut bukan merupakan waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah .... 

a. dalam salat  c.    sebelum salam 
b.     di luar salat  d.    sesudah salam 
 
 

17. .  
Bacaan berikut adalah ketika melakukan  

a.  sujud syukur    c.     sujud sahwi 
b.  rukuk sujud   d.    sujud tolak bala 
 

18. Sujud tilawah dilakukan j ika .... 
a. membaca ayat sajdah 
b. mendengar bacaan Al-Quran 
c. membaca Al-Quran 
d. mendengar al-fatihah 

 

19. Menurut    sebagian    ulama    bahwa    untuk melakukan sujud tilawah ada beberapa syarat. 

Berikut yang bukan merupakan syarat sujud tilawah adalah .... 

a. suci dari hadas 

b. balig 

c. menghadap kiblat 

d. menu tup aurat 

 



( 7 ) 
Abdullah 
Guru SMP Negeri 1 Rambatan_Kabupaten Tanah Datar 

 

Abdullah 
Guru SMP Negeri 1 Rambatan_Kabupaten Tanah Datar 

 
 

20. Sujud yang dilakukan di dalam dan di luar salat sebanyak satu kali adalah sujud … 

a. syukur  c.    sahwi 

b. tilawah d.    tolak bala 

21. Seorang imam setelah membaca ayat Al-Quran tertentu langsung sujud satu kali dan setelah 

selesai kembali berdiri, kemudian rukuk. Sujud yang dilakukan oleh imam tersebut adalah .... 

a. sujud syukur  c.    sujud sahwi 

b. sujud tilawah  d.    sujud tolak bala 

22. Ketika seorang imam sujud setelah membaca ' ayat tertentu dalam salat, sebaiknya makmum 

disunahkan .... 

a. diam saja 

b. menunggu sambil berdiri 

c. ikut bersujud 

d. membaca salam 

 
 

23. Berikut ini yang bukan termasuk ayat sajdah adalah .... 
a.     Q.S. al-Ikhlas ayat 2 
b. Q.S. al-Hajj ayat 18 
c. Q.S. an-Naml ayat 
d. Q.S. ar-Ra'du ayat 15 

 
24. Ayat Al-Quran yang jika kita membaca atau mendengamya disunahkan melakukan sujud 

tilawah ada ... ayat. 
a. 12  c.     14 
b. 13  d.    15 

 
25.  

 
 

Bacaan tersebut adalah ketika melakukan .... 
a. sujud syukur  c.    sujud sahwi 
b. sujud tilawah  d.    sujud tolak bala 

 
 
26. Perbedaan sujud syukur dan tilawah terdapat pada …. 

a. niat   c.    doa sujud 
b. sujud   d.    doa ruku 

 
27. Kita melakukan sujud tilawah jika mendengar ayat.... 

a. sajdah  c.    al-Fatihah 
b. kursyi  d.    al-Baqarah 

 
28. Melakukan sujud ketika mendengar ayat saj hukumnya .... 

a. wajib  c.    makruh 
b. sunah  d.    mubah 

 
29. Allah akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur dan sebaliknya akan memberil siksa 

yang pedih bagi mereka yang kufur, tersebutkan dijelaskan dalam firman Allah…. 
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a. Q.S. Ibrahim [14]: 6 
b. Q.S. Ibrahim [14]: 7 
c. Q.S. Ibrahim [14]: 8 
d. Q.S. Ibrahim [14] : 9 

 
30. “Wasjud   waqtarib”,    ketika    kita    membaca  atau mendengar ayat tersebut    

disunahkan melakukan   sujud    tilawah.    Ayat   tersebut terdapat dalam Al-Quran surat .... 
a. Fushshilat ayat 38 
b. an-Najm ayat 62 
c. al-Insyiqaq ayat 21     
d. al-'Alaq ayat 19 
 
 

G. Menjdohkan 
 
1. Sujud syukur artinya 

2. Sujud syukur boleh dilakukan 

3. Sujud syukur dilakukan ketika. 

4.  

 
     bacaan diatas, dibaca ketika melakukan sujud  

5. Sujud sahwi dilakukan …..salam 

6. Jika ragu dalam jumlah rakaat atau ketinggalan 

tasyahud ketika melakukan salat rnaka kita 

disunahkan melakukan i  

7. Sujud yang dilakukan karena mendengar atau 

membaca ayat sajdah disebut 

8. Sujud tilawah disebut 

9. Kita melakukan sujud tilawah jika 

10. Kita melakukan sujud tilawah sebanyak 

 

a. Satu kali 

b. Rukuk sujud 

c. Sujud sahwi 

d. Mendengar ayat sajdah 

e. Terhindar dari bahaya 

f. Dua kali 

g. Sujud bacaan 

h. Sujud karena lupa 

i. Sujud syukur  

j. Sebelum 

k. Sujud terima kasih 

l. Sujud tilawah 

m. Di luar sholat  

n.   
 
 
H. Isilah titik-titik dengan benar 

 
1. Ketika kita terhindar dari musibah disunahkan melakukan sujud …. 

2. Sujud syukur dilakukan dalam rangka ... 

3. Rukun melakukan sujud syukur adalah .... 

4. Sujud yang  dilakukan  di  dalam  salat  dan dilakukan dua kali disebut.... 

5. Yang menyebabkan sujud sahwi adalah — 
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6. Tata cara sujud sahwi yaitu .... 

7. Sujud tilawah artinya .... 

8. Menurut sebagian ulama bahwa syarat-syarat melakukan sujud tilawah adalah .... 

9. Sujud tilawah dilakukan sebanyak .... 

10. Sujud tilawah dilakukan jika .... 

 

 

I. Skala sikap 
 
Berilah tanda centang ( √ ) pada pernyataan yang dianggap teladan atau bukan teladan, dan 
tulislar alasannya sesuai dengan pernyataan yang kamu pilih. 
 

No Pernyataan 

Sikap 

Alasan Teladan Bukan 
Teladan 

1 Risma pernah dikhianati Ram. Suatu 

ketika Raffi mendapat kecelakaan 

terjatuh dari motor. Risma senang dan 

melakukan sujud 

   

2 Tanggal 21  Agustus  2007,  Randi 

genap berusia  17  tahun.  Randi  

sangat  senang dan ia merayakan hari 

ulang tahunnya di { restauran yang 

mahal dan berfoya-fbya. 

   

3 Karena   senang   dengan   

kemenangannya dalam MTQ,  Arham  

langsung bersujud, tanpa berwudu 

terlebih dahulu. 

   

4 Pada waktu selesai salam salat Asar, 

Hendra melakukan sujud sahwi karena ia 

tidak salat Zuhur dengan alasan 

ketiduran. 

   

5 Setelah selesai salam, Imran tidak 

sujud sahwi walaupun ia tahu 

ketinggalan tasyahud karena ditunggu 

temannya bermain sepak bola. 
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No Pernyataan 

Sikap 

Alasan Teladan Bukan 
Teladan 

6 Ketika salat berjamaah, imam 

melakukan sujud tilawah karena selesai 

membaca ayat sajdah. Rizki sebagai 

makmum tidak ikut sujud. 

   

7 Tangan dan kaki Kemal patah, 

kepalanya dijahit. Selama sebulan 

Kemal tidak mampu bangun dari 

tempat tidur, namun sekarang ia sudah 

dapat bergerak dan berjalan seperti 

dulu. la sangat senang dan bersujud, 

bersyukur kepada-Nya. 

   

8 Hendra tidak melakukan sujud 

tilawah ketika membaca salah satu 

ayat sajdah dari ayat Al-Quran yang 

dibacanya. 

   

9 Ibu Sutarji sakit keras. Jika kumat 

penyakitnya ia menjerit menahan 

rasa sakit. Obat yang dimakannya 

hanya sebagai penawar rasa sakit yang 

bersifat sementara. Akhirnya ia 

meninggal. Sutarji sujud syukur karena 

merasa ibunya terbebas dari rasa sakit. 

   

10 Rahmi menghafal ayat -ayat  sajdah 

dengan cara selalu dibaca pada saat 

membaca Al-Quran selesai fatihah 

pada setiap salat sehingga dalam 

setiap salat pula ia melaksanakan 

sujud tilawah. 
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