
Tata Cara Wudhu Dengan Gambar 

Kami akan tuliskan terlebih dahulu tata caranya, dan di akhir tulisan baru kami 
berikan dalil atau landasan hadisnya. 

1. Niat 

Jika seorang hendak berwudhu maka yang pertama di lakukan adalah niat di dalam 
hati, dan tidak ada lafalz khusus terkait niat. 

2. Membaca Bismillah 

Mengucapkan ‘bismillah’ karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ِ َعلَْيهِ  َّ  الَ ُوُضوَء ِلَمْن لَْم يَْذُكِر اْسَم 
Artinya: “Tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah”. Namun jika lupa, 
maka tidak ada kewajiban apa-apa. 

3. Mencuci Telapak Tangan 

Mencuci kedua telapak dan punggung tangan sebanyak tiga kali sebelum memulai 
wudhu. 

 



4. Berkumur Kumur dan Istinsyaq 

Memasukan air ke mulut atau berkumur-kumur lalu mengeluarkannya juga 
memasukkan (menghirup air kedalam hidung (istinsyaq). Lalu mengeluarkannya 
kembali (istintsar). 

Catatan: Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dilakukan dengan satu 
cidukan, tidak mengambil air untuk mulut sendiri dan hidung sendiri. Demikianlah 
yang dipraktekan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

 

5. Mengalirkan Air ke wajah 

Mengambil air menggunakan kedua tangan lalu di alirkan ke wajah, adapun batasan 
wajahnya adalah tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu dan dari telinga ke 
telinga. Jika ada jenggot maka di cuci juga walaupun tidak lebat dengan menyela 
nyela jenggot. 



 

 

6. Mencuci Kedua Tangan Hingga Siku 

Mencuci kedua tangan hingga siku, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al 
Maidah ayat 6, yang sudah kami tuliskan di atas. 



 

6 Mengusap Kepala dan Telinga 

Mengusap kepala disertai telinga sekali. Mengusap kepala dimulai dari depan, 
kemudian diusap ke belakang sampai ke tengkuk, lalu dibalikkan ke depan. Kemudian 
dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga dengan air yang tersisa dari mengusap 
kepala. 

Catatan: mengusap artinya tidak mengalirkan air, hanya mengambil air ke tangan lalu 
buang dan usapkan ke kepala. 



 



 

7. Mencuci Kedua Kaki Sampai Mata Kaki 

 

8. Bacaan Doa Setelah Wudhu 

Lalu di lanjutkan dengan berdoa setelah wudhu, dengan doa sebagai berikut: 



ًدا َعْبُدهُ   أَْشَهُد أَْن الَ إِلَـهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
 َوَرُسْولُهُ 

ابِْيَن َواْجعَْلنِْي ِمَن اْلمُ  ِرْينَ اَللَُّهمَّ اْجعَْلنِْي ِمَن التَّوَّ تََطّهِ  

 ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، أَْشَهُد أَْن الَ إِلَـهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُركَ 
 َوأَتُْوُب إِلَْيكَ 
Bacaan doa setelah wudhu latin 

Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 
‘abduhu wa rosuluh. 

Allahummaj’alni minat tawwaabiina, waj’alnii minal mutathohhiriin. 

Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa 
atuubu ilaik. 

Arti Doa Setelah Wudhu 

Aku bersaksi, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Yang 
Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba 
dan utusanNya. 

Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku 
termasuk orang-orang (yang senang) bersuci. 

Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadaMu. Aku bersaksi, bahwa tiada 
sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, aku minta ampun dan bertaubat 
kepadaMu. 

 


