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Menghidupkan Malam Ramadan dengan Salat Tarawih 
Oleh : 

H. Moch. Muhaemin, S.Ag., MM. 

 
Bismillah. Alhamdulillah Wasshalatu Wassalamu ‘ala 

Rasulillah, Amma ba’du.  
Salah satu yang spesial di bulan Ramadan selain ibadah puasa, 

adalah salat tarawih. Salat tarawih (kadang-kadang disebut teraweh, 
taraweh, atau tarwih) adalah salat sunah yang dilakukan khusus 
hanya pada bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah 
bentuk jama’ dari  

 
ْرِوْيَحة

َ
 yang diartikan sebagai "waktu sesaat untuk ت

istirahat". Waktu pelaksanaan salat sunnat ini adalah selepas Isya’, 
biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Namun, salat tarawih 
juga bisa dikerjakan berjamaah atau sendiri (munfarid) di rumah. 
Salat Tarawih : Sunnah yang menghidupkan malam Ramadan 

Salat tarawih yang merupakan ritual yang dilaksanakan setelah 
salat Isya’ ini memiliki keutamaan dan pahala yang besar, serta 
merupakan salah satu praktik untuk menghidupkan malam Ramadan 
(qiyamu Ramadan). Ibadah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang 
memang ditemukan landasannya dari hadits Rasulullah, 
sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. yang artinya: 
“Barangsiapa ibadah (tarawih) di bulan Ramadan seraya beriman dan 
ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau” (HR al-
Bukhari, Muslim dan lainnya). 

Ulama sepakat bahwa redaksi “qama ramadana” di dalam 
hadits tersebut diarahkan pada salat tarawih. Sebagaimana yang 
pernah ditegaskan Syekh Khatib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj 
: “Ulama sepakat atas kesunnahan tarawih dan sesungguhnya 
tarawih adalah salat yang dikehendaki dalam hadits Nabi, Barang 
siapa ibadah (tarawih) di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, 
maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadits diriwayatkan 
al-Bukhari. Adapun sabda Nabi ’imanan”, maksudnya adalah 
membenarkan bahwa yang demikian itu haq seraya meyakini 
keutamaannya. Sabda Nabi “Wahtisaban” maksudnya ikhlas”. (Syekh 
Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 1, hal.459). 
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Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin al-Hishni 
menyampaikan bahwa, kesunnahan salat tarawih merupakan 
kesepakatan seluruh ulama dari berbagai madzhab, tidak dianggap 
pendapat-pendapat yang menyelisihi konsensus tersebut. 

“Adapun salat tarawih, tidak diragukan lagi dalam 
kesunahannya. Kesepakatan Ulama telah menjadi kukuh di dalam 
kesunahannya, yang demikian dikatakan tidak hanya satu orang. 
Tidak dianggap pendapat-pendapat yang menyimpang” (Syekh 
Taqiyuddin al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, hal.89) 
Keutamaan menghidupkan malam-malam Ramadan 

Anjuran salat tarawih juga tertuang dalam hadits lain dengan 
redaksi yang berbeda, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, 
yang artinya: “Dari abu Hurairah radliyallahu ‘anhu Rasulallah gemar 
menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. 
Beliau berkata: “Barangsiapa yang melakukan ibadah (salat tarawih) 
di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha dari 
Alloh, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat” (HR 
Muslim). 
Dari berbagai sumber dapat disampaikan bahwa ada sejumlah 
keutamaan menghidupkan malam-malam Ramadan.  

Pertama, orang yang menghidupkan malam-malam  Ramadan 
berpotensi untuk bertemu dengan malam yang lebih baik dari seribu 
bulan atau Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya 
: “Barangsiapa yang salat malam pada  Lailatul Qadar karena iman 
dan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diampuni dosa-
dosanya yang lalu.” (HR. Bukhari). 
Juga sebagaimana Firman Alloh SWT. dalam QS. Al-Qadar ayat 1 – 4 
yang artinya: 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada 
malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 
Malam kemuliaan itu lebih baik dari pada seribu bulan. Pada malam 
itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya 
untuk mengatur segala urusan.” (QS. al-Qadar / 97: 1-4).  

Kedua, orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan 
akan terbebas dari api neraka. Sebagaimana yang diinformasikan 
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Nabi Muhammad SAW., “… Salah seorang penyeru akan 
menyerukan, “Wahai para pencari kebaikan, bersegeralah (menuju 
kebaikan), wahai para pencari keburukan, berhentilah (dari 
keburukan), Allah membebaskan (seorang hamba) dari api neraka 
pada setiap malam (di bulan Ramadan).”  (HR. Turmudzi).  

Ketiga, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nabi SAW 
menegaskan, “…Aku telah mensunnahkan kaum Muslim untuk salat 
malam di dalamnya, maka barangsiapa berpuasa dengan penuh 
keimanan dan mengharap pahala, niscaya dosa-dosanya akan keluar 
(darinya) bagaikan hari ketika ia baru dilahirkan ibunya.” (HR. 
Ahmad). Penegasan Kanjeng Nabi ini, tentu membuat kita bahagia, 
tenyata tidak hanya pergi haji yang mengembalikan orang seperti 
baru dilahirkan, seperti sabda Nabi SAW, “Barangsiapa mengerjakan 
haji, lalu ia tidak berkata kotor, dan tidak pula mengerjakan dosa, 
maka ia akan kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya.” (HR. 
Bukhari dan Muslim).  

Keempat, orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan 
akan mendapat pahala seperti salat semalam penuh. Nabi SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang salat bersama imam sampai  tuntas, 
maka ditulis untuknya pahala salat malam untuk satu malam penuh.” 
(HR. al-Nasa’i, Turmudzi, Ibnu Majah, dan Ahmad). Hadits ini 
mengarahkan pelaksanaan salat berjamaah, sejak salat Isya’ hingga 
tarawih.  

Kelima, mendapat pahala melimpah. Nabi SAW bersabda, 
“Barang siapa salat malam dengan 10 ayat, maka ia tidak dicatat 
sebagai orang lalai. Barangsiapa salat malam dengan membaca 100 
ayat, maka ia dicatat sebagai orang taat. Barang siapa salat malam 
dengan 1.000 ayat, maka ia dicatat sebagai orang yang diberi pahala 
melimpah.” (HR. Ibnu Hibban). 
Sekilas sejarah salat tarawih 

Dalam kajian sejarah Islam, salat tarawih ini mulai dikerjakan 
Nabi pada tahun kedua hijriah. Rasulullah pada masa itu 
mengerjakannya tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah. 
dari beberapa riwayat, dijelaskan bahwa ternyata Nabi Muhammad 
SAW pernah melakukan salat tarawih berjamaah di masjid Nabawi 
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bersama para sahabat. Namun ketika itu, Nabi Muhammad SAW 
melakukan salat tarawih hanya 3 malam saja, tanpa ada satu pun 
keterangan yang menyebutkan jumlah rakaat salat tarawih. 
Kemudian, salat tarawih berjamaah dihentikan, karena ada 
kekhawatiran akan diwajibkan bagi seluruh umat Muslim. 
Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits, “ Dari ’Aisyah Ummil 
Mu’minin radliyallahu ‘anha, sesungguhnya Rasulallah pada suatu 
malam salat di masjid, lalu banyak orang salat mengikuti beliau. Pada 
hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul (menunggu Nabi) 
tapi Rasulullah SAW justru tidak keluar menemui mereka. Pagi 
harinya beliau bersabda, ‘Sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat 
tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali 
bila salat ini diwajibkan pada kalian di bulan Ramadan’" Sayyidah 
‘Aisyah berkata, Hal itu terjadi pada bulan Ramadan.” (HR Bukhari 
dan Muslim). 

Hingga pada zaman khalifah Umar bin Khattab, pelaksanaan 
salat tarawih berjamaah dihidupkan kembali dengan jumlah 20 
rakaat, dilanjutkan dengan 3 rakaat salat witir. Pada waktu itu, Ubay 
bin Ka'b didaulat oleh Umar bin Khattab menjadi imam salat tarawih, 
demikian keterangan dalam riwayat al-Bukhari. Sementara 
diriwayatkan dalam al-Saib bin Yazid, dinyatakan bahwa Umar bin al-
Khattab mengangkat Ubay bin Ka'b dan Tamim al-Dari sebagai imam 
tarawih secara bergantian. Pada riwayat lain dikatakan bahwa Umar 
bin Khattab sempat mengangkat Sulaiman bin Hatsamah menjadi 
imam tarawih untuk jamaah perempuan.Terkait jumlah rakaat salat 
tarawih, ada pendapat berbeda dari sejumlah ulama. Ada yang 
berpendapat bahwa salat tarawih dilakukan 20 rakaat.Ada pula yang 
mengatakan salat tarawih 36 rakaat. Hal ini berangkat dari kebiasaan 
di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan penduduk Madinah pada 
masa itu. Dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat Indonesia 
mengerjakan salat tarawih dengan pilihan 11 rakaat atau 23 rakaat.  

Semoga kita mampu menghidupkan malam-malam Ramadan 
dan menjadikan Ramadan tahun ini sebagai persembahan terbaik 
untuk Allah SWT. Amin Ya Rabbal’alamin. (Wallahu a’lam bish-
shawab). 


