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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini,
Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah
membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit
untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs
internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks
pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan
dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12
November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan
mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian
Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para
siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Kata Sambutan
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Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya
kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh
(download), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau
difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang
bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan
bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses
sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun
sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat
memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan
ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan
manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari
bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena
itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
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Kata Pengantar

Bismill hir-ra m nir ra m,

Salam sejahtera dalam nikmat Islam, semoga Allah
Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan inayah-Nya
kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan
penyusunan buku Pendidikan Agama Islam untuk Siswa
Sekolah Dasar.

Pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar
memerlukan sarana pendukung berupa buku paket yang
dapat membimbing siswa belajar secara sungguh-sungguh.
Hal ini sejalan dengan sifat dasar pendidikan agama Islam
sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan
peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati
hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam
mengamalkan ajaran agama Islam sesuai Al-Qur’an dan
Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta
penggunaan pengalaman.

Materi pembelajaran dalam buku ini secara keseluruhan
tersaji dalam lingkup Al-Qur’an dan Hadis, Akidah, Akhlak,
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dan Fiqh/Ibadah. Dalam materi-materi tersebut
sekaligus sudah tercakup perwujudan keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia
dengan Khalik-nya, diri sendiri, sesama manusia, makhluk
lainnya dan lingkungannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.
Semoga Allah Swt. melipatgandakan pahala atas amalannya.

Kepada Allah pula segala sesuatunya kita serahkan.
Semoga sumbangsih ini bermanfaat dan dapat membantu
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas iman,
ilmu, dan amal.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis
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Pendahuluan

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui
Departemen Pendidikan Nasional dari waktu ke waktu

selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan sumber daya manusia. Di era globalisasi seperti
sekarang ini, persaingan mutu atau kualitas dari segala aspek
kehidupan tidak dapat dihindarkan lagi. Siapa yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas, akan dapat
mempertahankan eksistensinya. Berdasarkan hal tesebut di
atas ini, maka peningkatan sumber daya manusia (SDM)
merupakan sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Lambat dalam membangun sumber daya manusia akan
berdampak buruk terhadap perkembangan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, tindakan yang lebih cepat, terencana, dan
berkesinambungan dalam meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan para siswa sebagai generasi penerus bangsa
yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha
Esa mutlak dilaksanakan.

Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia
dapat dilakukan melalui sistem pendidikan. Salah satunya
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adalah melalui pendidikan agama Islam. Pendidikan agama
Islam sangat penting artinya untuk diajarkan kepada peserta
didik sedini mungkin guna menanamkan nilai-nilai Keislaman,
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
Subhanahu wa Ta‘ala, serta untuk membina akhlak mulia/
akhlakul karimah.

Guna mengenal Allah Subhanahu wa Ta‘ala, siswa kelas
satu dikenalkan pada surah-surah pendek dalam Al-Qur’an
dan pemahaman maknanya. Manusia sebagai hamba Allah,
setelah mengenal Tuhannya maka diajarkan untuk bisa
menampilkan perilaku jujur, bertanggung jawab, hidup bersih,
disiplin, rajin, tolong menolong, dan hormat terhadap orangtua.

Dalam hal ibadah, sebelum salat, harus berwudhu
terlebih dahulu agar salatnya menjadi sah. Maka perlu
membiasakan berwudhu dengan tertib dan setelah wudhu
membaca doa wudhu dan juga agar salatnya bisa sesuai
dengan tuntunan salat. Bacaan salat harus dihafalkan dan
dilafalkan serta dipraktikkan dalam salat lima waktu.

Pada semester satu kelas satu, baru dikenalkan tentang
surah Al-F ti ah. Siswa kelas satu diajarkan untuk bisa
melafalkan dan menghafalkan surah Al-F ti ah hingga lancar.
Untuk lebih memperkaya penghafalan mereka, pada semester
dua, diajarkan menghafal surah Al-Kau ar, surah An-Na r,
dan surah Al-A r.

Perilaku terpuji perlu dibiasakan oleh para peserta didik.
Oleh karena itu, dalam buku ini dicontohkan bagaimana
perilaku hormat dan santun kepada orangtua, guru, teman,
dan masyarakat di sekitar kita. Sedangkan untuk perilaku
ibadah kepada Allah, lebih ditekankan pada mempelajari
wudhu dengan tertib terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara
berwudhu yang benar, sebelum melaksanakan salat lima
waktu.
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Berbagai materi tersebut diuraikan dalam buku ini
secara keseluruhan dari bab satu sampai dengan bab
sembilan. Perwujudan keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan hubungan manusia dengan Khaliknya, diri
sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, dan lingkungan,
terpadu dalam pembahasan dari awal hingga akhir bab.
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bab 1

Al-Qur’an
surah pendek pilihan

Al-Qur'an kitab suci umat islam
diwahyukan oleh Allah swt
kepada nabi muhammad saw
sebagai petunjuk hidup
bagi  manusia di dunia ini
Al-Qur'an diturunkan ayat demi ayat
dalam waktu yang cukup lama

a melafalkan Al-Qur’an surah al-Fatihah
dengan lancar
ani murid kelas satu
adi murid kelas satu
mereka rajin belajar
di rumah dan di sekolah
di rumah bersama ibu

gambar 1.1
Al-Qur’an kitab suci
umat Islam

gambar 1.2
rajin belajar

sumber:
dokumentasi penulis

Sumber:
Dokumentasi Penulis
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di sekolah bersama ibu guru
ibu guru agama islam

kalian juga harus rajin belajar
seperti ani dan edi
ayo lafalkan Al-Qur'an
surah al-F ti ah
hanya terdiri dari 7 ayat

bismill hir-ra m nir-ra m

al-hamdulill hi rabbil-‘ lam n

gambar 1.3 belajar
bersama orangtua

gambar 1.4 belajar di
dalam kelas

sumber:
dokumentasi penulis

sumber:
dokumentasi penulis
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ar-ra m nir-ra m

m likiyaumid-d n

iyy ka na‘budu waiyy ka
nasta‘ n

ihdina - ir al-mustaq m

ir tal-la na an‘amta
‘alaihim

gairil-mag bi ‘alaihim
wa la - ll n

arti surah al-Fatihah

1 dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih
lagi maha  penyayang

2 segala puji bagi Allah
tuhan semesta alam

3 maha pengasih
lagi maha penyayang

4 yang menguasai
hari pembalasan
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gambar 1.6
di dalam kelas

sumber:
dokumentasi penulis

5 hanya kepada engkau kami
menyembah
dan hanya kepada engkau
kami mohon pertolongan

6 tunjukilah kami jalan yang lurus
7 yaitu jalan orang orang

yang telah engkau anugerahi
nikmat kepada mereka
bukan jalan mereka
yang dimurkai
dan bukan pula jalan
mereka yang sesat

 tugas

• lafalkan surah al-F ti ah
• ikuti contoh dari gurumu
• ayat demi ayat
• lakukan secara bersama-sama

b menghafal quran surah al-Fatihah
dengan lancar
kalian telah belajar
melafalkan surah al-F ti ah
kalian tentu sudah lancar
nah sekarang belajar lagi
menghafal surah al-F ti ahh

gambar 1.5
belajar mengaji

sumber:
dokumentasi penulis
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caranya mudah saja
bacalah berulang ulang
mari kita belajar
ikuti contoh gurumu

ibu guru membaca ayat demi ayat
murid murid mendengarkan
lalu menirukan bersama sama
demikian seterusnya
dilakukan berulang ulang
sehingga semua murid hafal

 tugas perorangan

• hafalkan surah al-F ti ah
• lakukan secara bergilir di muka kelas

gambar 1.7 murid-murid
mendengarkan pelajaran

sumber:
dokumentasi penulis
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 tugas

• hafalkan surah al-F ti ah
• lakukan secara bergilir

dengan
teman sebangkumu

rangkuman

• Al-Qur'an kitab suci umat islam
• Al-Qur'an adalah wahyu Allah
• diturunkan kepada nabi muhammad
• untuk petunjuk umat manusia

uji kemampuan 1

a berilah tanda (√√√√√) centang pada jawaban
yang benar

1 Al-Qur'an diturunkan oleh ....
a nabi
b malaikat
c Allah

2 Al-Qur'an kitab suci umat ....
a islam
b kristen
c hindu
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3 Al-Qur'an sebagai ... umat manusia
a bacaan
b petunjuk
c kitab

4 Al-Qur'an diturunkan kepada ....
a nabi ibrahim
b nabi muhammad
c nabi ismail

5 surah al-F ti ah terdiri dari ....
a lima ayat
b enam ayat
c tujuh ayat

b isilah dengan tepat
1 bismill hir-ra m nir-ra im artinya ....
2 iyy ka na‘budu ....
3 surah al-F ti ah wajib dibaca saat ....
4 al amdulill hi-rabbil ....
5 setiap salat harus membaca surah ....

c jawablah pertanyaan di bawah ini

1 bagaimana perasaanmu setelah dapat
menghafal surah al-F ti ah

Jawab _______________________________
_____________________________________
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2 bagaimana caranya supaya dapat menghafal
surah surah pendek dalam Al-Qur'an

jawab________________________________
____________________________________
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Allah swt maha berkuasa
semua makhluk adalah
ciptaannya
manusia hewan dan tumbuhan
kita wajib beriman kepada Allah

a menunjukkan ciptaan Allah
perhatikan keadaan di sekitar
saat siang maupun malam hari

gambar 2.1 alam
semesta ciptaan Allah

gambar 2.2 keadaan
di sekitar kita

sumber:
dokumentasi penulis

sumber:
dokumentasi penulis

bab 2

rukun iman
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ada bulan bintang
gunung dan lembah
pemandangan yang indah

ada pula matahari
hewan dan tumbuhan
semuanya ciptaan Allah
Allah yang maha kuasa

b menyebutkan enam rukun iman
sebelum mengerti rukun iman
kita harus mengerti dahulu arti iman
iman artinya percaya
iman kepada Allah artinya
percaya kepada Allah
kemudian membenarkan
dengan hati
mengucapkan dengan
lisan

gambar 2.3
hewan dan tumbuhan

gambar 2.4
mempelajari rukun iman

sumber:
dokumentasi penulis

sumber:
dokumentasi penulis
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dan mengamalkan dengan anggota badan
jadi keyakinan tidak hanya diucapkan
tapi benar-benar diyakini oleh hati
dan dilaksanakan oleh anggota badan
enam rukun iman itu adalah

1 iman kepada Allah
adakah Allah itu
iman kepada Allah ialah membenarkan
meyakini wujud Allah dan keesaan Allah
Allah tidak ada yang menyamai

alam semesta isinya ciptaan Allah
Allah pula yang memeliharanya
kalau beriman kepada Allah
laksanakan segala perintahnya
jauhi segala larangannya
dapatkah manusia menciptakan bulan
tentu saja tidak bukan
hanya Allahlah yang dapat menciptakan

gambar 2.5
meyakini ciptaan Allah

sumber:
dokumentasi penulis
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Allah pulalah yang mengaturnya
jadi iman kepada Allah
adalah pokok rukun iman lainnya

2 iman kepada malaikat Allah
siapa yang pernah melihat malaikat
tentu kita tidak dapat melihat malaikat
karena malaikat adalah makhluk gaib
tidak dapat dilihat dengan mata
malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya
malaikat adalah pesuruh Allah
sangat taat dan patuh pada perintah Allah
untuk mengamati dan mencatat

semua perbuatan manusia di dunia
yang baik dan yang buruk
kita wajib percaya malaikat itu ada

gambar 2.6
beriman kepada Allah

sumber:
dokumentasi penulis
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malaikat yang wajib diketahui ada sepuluh
jibril mikail israfil munkar nakir
ridwan malik izrail rakib atid

3 iman kepada kitab Allah
Allah menciptakan manusia
kemudian Allah turunkan kitab
melalui para rasulnya
untuk mengatur kehidupan manusia

supaya selamat di dunia dan akhirat

kitab-kitab Allah adalah
kitab zabur diturunkan kepada nabi daud
kitab taurat diturunkan kepada nabi musa
kitab injil diturunkan kepada nabi isa
kitab Al-Qur’an diturunkan kepada nabi
muhammad

Al-Qur’an kitab suci umat islam
kitab yang terakhir diturunkan Allah

gambar 2.7 beriman
kepada kitab Allah

sumber:
dokumentasi penulis
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kitab yang paling sempurna
sebagai pedoman bagi umat manusia
untuk meraih kebahagiaan
di dunia dan akhirat

4 iman kepada rasul Allah
rasul adalah manusia utama
yang membawa
berita kebenaran
rasul menerima
wahyu dari Allah
tugasnya mengajak manusia
supaya berbuat baik

muhammad rasul paling akhir
membawa kitab suci Al-Qur’an

gambar 2.8 beriman
kepada rasul Allah

sumber:
dokumentasi penulis
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rasul Allah bersifat siddiq amanah tablik
dan fathanah
ajaran rasul Allah wajib kita percaya
itulah yang disebut iman kepada rasul Allah

5 iman kepada hari akhir
hari akhir atau hari kiamat
tanda berakhirnya kehidupan dunia
alam beserta isinya hancur binasa
manusia hewan dan tumbuhan mati
kapan datangnya hari kiamat
tidak ada yang mengetahui

hanya Allahlah yang mengetahui
hari kiamat adalah hari kebangkitan
artinya hari dihidupkan kembali
sesudah manusia meninggal dunia

gambar 2.9 alam beserta isinya akan hancur sumber:
dokumentasi penulis
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untuk menerima balasan
amal perbuatannya di dunia
orang yang berbuat baik mendapat surga
dan yang berbuat buruk mendapat neraka
kita wajib percaya hari kiamat itu akan terjadi
itulah yang disebut dengan iman
kepada hari kiamat atau hari akhir

6 iman kepada takdir Allah
Allah menciptakan manusia
ada yang ditakdirkan laki-laki
ada yang menjadi perempuan
siapa pun ingin bernasib baik

ingin menjadi orang pintar
ia wajib rajin belajar
Allah jadikan ia orang pintar

gambar 2.10 kita wajib rajin
belajar

sumber:
dokumentasi penulis
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ingin hidup bahagia dan tenang
rajinlah berdoa dan beribadah
rajin pula menolong sesama
Allah tentukan hidupnya bahagia

demikian pula jika ingin kaya
harus giat berusaha
Allah menentukan dengan ridhanya
kita akan menjadi orang kaya
kalau kita malas berusaha
kita akan menjadi orang miskin
jadi kita harus iman kepada takdir Allah

gambar 2.11 rajin beribadah

gambar 2.12 rajin berusaha
untuk hidup makmur

sumber:
dokumentasi penulis

Sumber:
dokumentasi penulis
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c menghafal enam rukun iman
1 iman kepada Allah
2 iman kepada malaikat Allah
3 iman kepada kitab Allah
4 iman kepada rasul
5 iman kepada hari akhir
6 iman kepada takdir Allah

gambar 2.13 menghafal
enam rukun iman

 tugas

• hafalkan rukun iman
• lakukan secara bergilir di muka kelas

sumber:
dokumentasi penulis
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tanggal .........................

nama lengkap

rangkuman

• iman artinya yakin
• rukun iman ada enam
• takdir adalah ketentuan Allah
• dengan takdir Allah, manusia pasti mati
• semua yang ada di alam ini

adalah ciptaan Allah

• tulislah nama nama kitab Allah
• laporkan hasilnya pada gurumu untuk dinilai

no  nama nama kitab Allah diturunkan kepada nabi
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uji kemampuan 2

a berilah tanda silang (x) pada jawaban
yang benar

1 iman artinya ....
a ingat
b percaya
c taat

2 rukun iman ada ....
a empat
b lima
c enam

3 malaikat yang wajib diketahui ada ....
a delapan
b sembilan
c sepuluh

4 ketentuan Allah disebut ....
a firman
b takdir
c sabda

5 percaya kepada malaikat rukun iman ke ....
a dua
b tiga
c empat
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6 kitab zabur diturunkan kepada ....
a nabi daud
b nabi musa
c nabi isa

7 kitab Allah yang terakhir diturunkan adalah ....
a injil
b Al-Qur’an
c taurat

8 Al-Qur'an kitab suci umat ....
a hindu
b nasrani
c islam

9 yang termasuk makhluk gaib adalah ....
a malaikat
b manusia
c tumbuhan

10 rajin belajar supaya ....
a senang
b pandai
c bahagia

b isilah dengan singkat
1 kitab taurat diturunkan kepada ....
2 kita harus giat berusaha sambil ....
3 malaikat diciptakan dari ....
4 rasul menerima wahyu dari ....
5 alam semesta isinya ciptaan ....
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c jawablah dengan tepat
1 tulislah nama kitab-kitab Allah

jawab________________________________
____________________________________

2 tulislah sepuluh malaikat yang wajib diketahui
jawab________________________________
____________________________________

3 mengapa harus beriman kepada Allah
jawab________________________________
____________________________________

4 tulislah enam rukun iman
jawab________________________________
____________________________________
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manusia makhluk
yang paling sempurna
beda dengan makhluk
makhluk lainnya
manusia dibekali
dengan akal
dapat membedakan
yang baik dan buruk
kita harus berperilaku terpuji
di rumah di sekolah atau di masyarakat
misalnya berperilaku jujur bertanggung jawab
membiasakan diri hidup bersih
kasih sayang terhadap sesama manusia

a membiasakan perilaku jujur
jujur adalah sifat terpuji
yang harus dimiliki oleh setiap orang

gambar 3.1 perilaku terpuji

sumber: dokumentasi penulis

bab 3

perilaku terpuji 1
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agar tercipta kedamaian
dan ketenteraman
orang jujur dapat
menjaga amanah
ia tidak akan melakukan
kecurangan
ia akan selalu berbuat jujur

jujur terhadap diri sendiri
jujur terhadap teman sejawat

terhadap orangtua dan guru
serta jujur terhadap Allah

nabi muhammad telah memberi contoh
kita wajib meneladaninya
diperagakan dalam kehidupan

nabi muhammad saw sejak kecil
selalu bersikap jujur
sehingga orang orang quraisy
memberinya gelar al-amin
artinya dapat dipercaya

gambar 3.2
berbuat jujur

gambar 3.3 bersikap jujur
sedari kecil

sumber:
dokumentasi
penulis

sumber: dokumentasi
penulis
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b membiasakan perilaku
bertanggung jawab
Allah swt
menciptakan manusia
dalam bentuk
yang paling sempurna
dibandingkan makhluk lainnya
manusia diberi kelengkapan akal pikiran
dengan akal pikiran manusia

artinya dari umar ra nabi saw bersabda
setiap manusia adalah pemimpin
dan setiap pemimpin
di antara kamu akan dimintai
pertanggungjawabannya
atas kepemimpinannya (hr bukhari)

kepala keluarga bertanggung jawab
atas keluarganya
kepala sekolah bertanggung jawab
atas sekolah yang dipimpinnya
seorang anak bertanggung jawab
atas tugas dan kewajibannya

gambar 3.4
perilaku bertanggung jawab
sumber: dokumentasi
penulis
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gambar 3.5
membiasakan hidup
bersih

c membiasakan perilaku hidup bersih
kebersihan itu sangat diperlukan
dalam kehidupan sehari hari
kebersihan itu pangkal kesehatan
kebersihan itu sebagian dari iman

nabi bersabda

artinya dari abu m lik al- risy al asy ari ra
ia berkata telah bersabda
rasulullah saw
suci itu sebagian dari iman
(hr muslim)

1 kebersihan badan
kalian harus membiasakan diri hidup bersih
badan kita harus selalu bersih

sumber: dokumentasi penulis
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kita harus mandi setiap hari
paling sedikit dua kali sehari
jangan lupa menggunakan sabun mandi

tangan harus bersih
biasakan mencuci tangan
sebelum dan sesudah makan

gigi harus selalu bersih
biasakan menggosok gigi
secara teratur

gambar 3.6
membiasakan cuci
tangan

gambar 3.7 membiasakan
menggosok gigi

sumber: dokumentasi penulis

sumber:
dokumentasi penulis
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jangan lupa menggunakan pasta gigi
ingat gigi bersih gigi sehat

kuku jangan kotor
jangan dibiarkan panjang
potong kuku secara teratur

2 kebersihan pakaian

pakaian kotor harus dicuci
jangan memakai pakaian kotor

gambar 3.8 menjaga
kebersihan kuku

sumber: dokumentasi penulis

gambar 3.9 mencuci
pakaian

sumber:
dokumentasi penulis
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karena dapat menimbulkan penyakit
pakaian harus disetrika supaya rapi

3 kebersihan makanan dan minuman

makanan dan minuman harus bersih
makanan kotor merusak kesehatan kita
makanan 4 sehat 5 sempurna
baik bagi kesehatan kita

4 kebersihan tempat tinggal
rumah tempat tinggal kita
rumah harus selalu bersih
tembok dan lantai harus bersih
lantai disapu kemudian dipel
halaman harus bersih
jangan ada sampah berserakan
apalagi sampai membusuk
dapat menimbulkan penyakit

gambar 3.10 makan
dan minum yang
bersih

gambar 3.11
membersihkan lantai

sumber:
dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis
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5 kebersihan tempat salat

tempat salat wajib bersih
demikian pula pakaian salat
supaya salat kita khusyuk

6 kebersihan tempat tidur
tempat tidur harus rapi
lantainya harus bersih
bantal dan seprai disusun
jangan dibiarkan berantakan
biasakan hidup bersih dan rapi

gambar 3.12
membersihkan tempat
salat

gambar 3.13
membersihkan tempat
tidur

sumber: dokumentasi penulis

sumber:
dokumentasi penulis
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5 kebersihan tempat belajar

kebersihan meja belajar harus terjaga
buku buku diatur dan disusun dengan baik
sehingga kelihatan rapi
semangat belajar pun tinggi

d membiasakan perilaku disiplin
untuk mencapai keberhasilan
dalam segala hal
kita tidak hanya rajin
ulet dan sabar tetapi kita harus
menanamkan pada diri kita
perilaku disiplin baik di rumah
di sekolah maupun di mana saja

gambar 3.14 kebersihan
meja belajar

sumber:
dokumentasi penulis
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waktu salat tiba
cepatlah melaksanakannya
waktu belajar di sekolah
jangan main main
berangkat dan pulang sekolah
harus tepat waktu
agar semua pekerjaan kita
berjalan dengan baik
nah dapatkah kalian berperilaku disiplin
di rumah dan di sekolah

cerita teladan
ibu syarif pergi ke pasar
sebelum berangkat ibu berpesan
nak jaga adik baik baik
jangan tinggalkan rumah
baik bu jawab syarif
ibu pun segera ke pasar

gambar 3.12 perilaku disiplin

sumber: dokumentasi penulis
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tak lama kemudian teman syarif datang
ayo kita ke lapangan
di sana sudah ada imam dan edi
maaf aku tidak bisa ikut
aku harus menjaga adikku
ibuku sedang pergi ke pasar
aku takut dimarahi ibuku

  tugas

• guru menyiapkan peralatan yang diperlukan
• peragakan cara

– mencuci pakaian
– menyetrika pakaian
– merapikan tempat tidur

• lakukan secara bergilir di muka kelas

rangkuman

• nabi muhammad adalah suri teladan
umat manusia

• bersih itu sehat
• kebersihan pangkal kesehatan
• kejujuran itu membawa

kebaikan
• semua manusia adalah

pemimpin
• kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan

di akhirat nanti
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uji kemampuan 3

a berilah tanda silang (x) pada jawaban yang
benar

1 setiap orang berbuat ....
a jujur b biasa c seadanya

2 perilaku jujur harus diterapkan ....
a sejak kecil
b sesudah dewasa
c sesudah tua

3 tugas dari guru dikerjakan ....
a oleh teman
b sendiri
c oleh kakak

4 sikap selalu disiplin ....
a merupakan hal biasa
b merupakan keinginan sendiri
c merupakan perilaku yang terpuji

5 lantai yang kotor ....
a selalu diingat
b segera dibersihkan
c segera dipikirkan

6 yang merapikan tempat tidur kita sebaiknya
adalah ....
a pembantu b orangtua c diri sendiri
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7 makanan dan minuman
hendaknya ....
a yang harganya mahal
b yang mudah didapat
c 4 sehat 5 sempurna

8 supaya badan bersih sebaiknya mandi ....
a sekali sehari
b dua kali sehari
c tiga kali sehari

9 sampah yang bertumpuk menjadi ....
a sarang penyakit
b pandangan mata
c pupuk tanaman

b isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban
yang benar

1 gambar di samping
menunjukkan anak yang ...
pada kebersihan

2 kebersihan itu sebagian dari ....
3 suri teladan bagi manusia adalah ....
4 sikap jujur harus diterapkan dalam ....
5 karena kejujurannya nabi muhammad diberi gelar

....
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6 seorang anak bertanggung jawab atas tugasnya
di rumah kepada kedua ....

7 yang menjadi pemimpin di rumah adalah ....

8 pemimpin di sekolah adalah ....

9 kejujuran akan membawa kepada ....

10 kebersihan pangkal ....

c jawablah pertanyaan di bawah ini dengan
benar

1 apa akibatnya jika kita tidak jujur

jawab________________________________

2 bagaimana sikapmu jika ada pr dari guru

jawab________________________________

3 kamu terlambat ke sekolah karena ketiduran
bagaimana sikapmu terhadap guru

jawab________________________________

4 bolehkah memakai pakaian kotor

jawab________________________________

alasan _______________________________
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bersuci merupakan keutamaan
dalam beribadah
bersuci adalah membersihkan
kotoran dan najis
istilah lain dari bersuci
adalah thaharah
sebelum ibadah badan kita harus suci
Allah swt mencintai orang yang suci

a pengertian bersuci
bersuci artinya menghilangkan kotoran
atau najis
badan yang kotor harus dibersihkan
pakaian yang kena najis harus disucikan
ada beberapa macam alat untuk bersuci

gambar 4.1
bersuci
sumber:
dokumentasi
penulis

bab 4

tata cara bersuci
(thaharah) 1
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1 air yang bersih dan suci
misalnya air sumur air sungai
air laut air hujan
air embun dan air mata air

2 batu kayu tanah daun dan tisu

jika tidak ada air
untuk membersihkan najis
kamu dapat menggunakan
batu tanah kayu daun dan tisu

gambar 4.2 air yang digunakan untuk bersuci

gambar 4.3 benda benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci

sumber: dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis
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b tata cara bersuci
ada dua cara bersuci
pertama dengan cara mandi
kedua dengan cara membersihkan
kotoran atau najis misalnya dengan air
batu kayu daun kertas
gosoklah kubul dan dubur
sampai bersih
sampai hilang bau dan warnanya

1 mandi

perhatikan gambar di atas
izul sedang mandi
menghilangkan kotoran di badannya
ia membasuh seluruh tubuhnya dengan air
menggosok badannya dengan sabun mandi
kemudian membasuh kembali dengan air
hingga busa sabunnya bersih
lalu dilap dengan handuk

gambar 4.4 mandi
menghilangkan kotoran

sumber: dokumentasi
penulis
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2 istinja
istinja artinya membersihkan kotoran
yang keluar dari dua lubang
yaitu kubul dan dubur

a alat untuk beristinja
alat beristinja adalah air
batu kayu tanah daun dan kertas

b cara beristinja

setelah buang air besar dan buang air kecil
siramlah dengan air sambil membasuh
kubul dan dubur
sampai bersih hilang bau dan warnanya
jika memakai alat yang lain
misalnya batu kayu daun kertas
gosoklah kubul dan dubur sampai bersih
hilang bau dan warnanya

gambar 4.5 tempat
beristinja

sumber: dokumentasi penulis
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 tugas

• peragakan cara mandi yang benar
–    lakukan secara bergilir

rangkuman

• bersuci adalah keutamaan
dalam beribadah

• thaharah artinya bersuci
• badan kotor harus mandi
• Allah mencintai orang yang suci

dan bersih
• sebelum salat harus berwudhu

lebih dulu

uji kemampuan 4

a berilah tanda silang (x) pada jawaban yang
benar

1 bersuci adalah membersihkan ....

a kotoran
b najis
c kotoran dan najis

2 istilah lain dari bersuci adalah ....
a thaharah
b thahiyyah
c thawaddu
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3 istinja dilakukan ....
a sebelum buang air besar dan buang air kecil
b pada saat buang air besar dan buang air

kecil
c sesudah buang air besar dan buang air kecil

4 sebelum beribadah badan kita harus ....
a sehat b baik c suci

5 tata cara bersuci harus ....
a dicatat dalam buku
b digambar dan dilihat
c diingat dan dikerjakan

b isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban
yang benar

1 bersuci artinya menghilangkan ....
2 badan kotor harus segera ....
3 ketika mandi badan digosok dengan ....
4 alat beristinja adalah ....
5 Allah mencintai orang yang suci dan ....

c jawablah dengan tepat
1 tulislah alat untuk bersuci

jawab________________________________

2 tulis tata cara bersuci

jawab________________________________
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kalian tentu pernah mendengar istilah rukun islam
apakah rukun islam itu
seorang muslim wajib mengetahuinya
mari kita ikuti pelajaran selanjutnya

a ucapan rukun islam
nabi muhammad saw bersabda
islam dibangun di atas
lima dasar
kelima dasar itu
disebut rukun islam yaitu
1 mengucapkan

dua kalimat syahadat
2 mendirikan salat
3 membayar zakat
4 berpuasa pada bulan ramadan
5 melaksanakan ibadah haji jika mampu

gambar 5.1 menyimak ceramah
tentang rukun islam

sumber: dokumentasi penulis

bab 5

rukun islam
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rukun islam

1 mengucapkan dua kalimat syahadat
orang islam
wajib mengucapkan dua kalimat syahadat
disebut juga syahadatain
artinya dua kesaksian yaitu

bacaannya asyhadu all  il ha illall h
wa asyhadu anna mu ammadar
ras lull h

artinya aku bersaksi
tiada tuhan selain Allah
dan aku bersaksi
bahwa nabi muhammad adalah
rasul Allah

2 mendirikan salat
salat kewajiban bagi umat islam
salat itu sebagai tiang agama

gambar 5.2 mengucapkan
dua kalimat syahadat

sumber: dokumentasi penulis
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rajin salat berarti menegakkan agama
meninggalkan salat
berarti menghancurkan agama
salat mendekatkan diri kepada Allah
salatlah jika ingin dicintai Allah

salat lima kali dalam sehari semalam
disebut juga salat lima waktu
1 salat subuh dua rakaat
2 salat zuhur empat rakaat
3 salat ashar empat rakaat
4 salat magrib tiga rakaat
5 salat isya empat rakaat

3 membayar zakat
zakat adalah memberikan sebagian harta kita
kepada orang yang tidak mampu
membayar zakat wajib bagi umat islam
zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah
dan zakat mal atau zakat harta

gambar 5.3 salat
lima waktu

sumber: dokumentasi penulis
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zakat fitrah berupa makanan pokok kita
misalnya beras jagung dan gandum
ataupun sagu
waktu membayarkannya
pada bulan ramadan
atau menjelang hari raya idul fitri
lihatlah gambar anak anak membayar zakat
ani dan imam membayar zakat di sekolahnya

tati dan budi ikut pula
mereka membayar zakat
zakat mal atau zakat harta
berupa harta benda kita
harta benda yang wajib dizakatkan
emas perak dan barang dagangan
serta barang tambang
selain itu ada lagi yaitu binatang ternak
kerbau sapi unta kambing dan biri biri
dibayarkan satu kali setiap tahun
zakat hasil pertanian
dibayarkan satu kali setiap panen

gambar 5.4 berzakat fitrah

sumber: dokumentasi penulis
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zakat fitrah dan zakat mal
kita berikan kepada fakir miskin
atau kepada yang berhak menerimanya
di manakah kamu membayarkan zakat fitrah

4 berpuasa pada bulan ramadan
puasa artinya tidak makan dan tidak minum
tidak melakukan hal yang membatalkannya
sejak terbit fajar hingga terbenam matahari
puasa ramadan wajib dikerjakan
oleh setiap orang islam yang sudah dewasa

gambar 5.5 zakat berupa binatang ternak

gambar 5.6 berpuasa
pada bulan ramadan

sumber: dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis



48 Pendidikan Agama Islam 1 SD Kelas I

puasa ramadan sebulan lamanya
pernahkah kamu berbuka puasa
bersama keluargamu

5 melaksanakan ibadah haji
haji adalah mengunjungi makkah atau kakbah
untuk mengerjakan ibadah
guna memenuhi perintah Allah
ibadah haji adalah rukun islam yang kelima
wajib dilaksanakan bagi yang mampu
waktu pelaksanaan ibadah haji
tiap bulan dzulhijjah
umat islam sedunia berkumpul
untuk menunaikan ibadah haji

b menghafal rukun islam
kalian sudah meniru ucapan rukun islam
sekarang giliran kalian menghafalnya
kalian secara bergilir ke depan kelas

gambar 5.7 melaksanakan ibadah haji

sumber: dokumentasi penulis
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siswa yang lain mendengarkan
setiap siswa mendapat giliran

membaca dua
kalimat syahadat

salat

zakat

berpuasa di bulan
ramadan

haji

rukun islam

gambar 5.8 urutan rukun islam sumber: dokumentasi penulis
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 tugas

lakukan salat lima waktu sehari semalam tepat
waktu

rangkuman

• pokok ajaran islam adalah rukun islam
• rukun islam lima perkara
• yang membawa agama islam

adalah nabi muhammad
• yang menyampaikan

agama islam kepada
nabi muhammad adalah malaikat jibril

uji kemampuan 5

a berilah tanda silang (x) pada jawaban
yang benar

1 salat merupakan ....
a tiang agama
b sumber agama
c asal agama

2 meninggalkan salat berarti ....
a melestarikan agama
b menghancurkan agama
c merendahkan agama
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3 dua kalimat syahadat merupakan rukun islam
yang ....
a pertama
b kedua
c ketiga

4 zakat fitrah wajib dibayarkan
setiap ....
a membayar zakat
b menunaikan ibadah haji
c berpuasa di bulan ramadhan

5 urutan rukun islam yang kelima ialah:
a membayar zakat
b menunaikan ibadah haji
c berpuasa di bulan ramadhan

b isilah titik titik di bawah ini dengan
benar

1 rukun islam ada ....
2 rukun islam yang pertama adalah ....
3 umat islam melaksanakan salat ... sehari

semalam
4 salat adalah tiang ....
5 siapa yang meninggalkan salat berarti ... agama
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c jawablah pertanyaan di bawah ini
dengan benar

1 tulislah dua macam zakat
jawab________________________________

2 kapan sebaiknya zakat fitrah dibayarkan
jawab________________________________

3 tulislah nama nama salat 5 waktu
jawab________________________________

4 perhatikan gambar

apa nama ibadah yang dilakukan
jawab________________________________

5 tulis makna dua kalimat syahadat
jawab________________________________
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latihan ulangan umum

semester 1

a berilah tanda silang (x) pada jawaban
yang benar

1 Al-Qur’an diwahyukan kepada nabi ....
a ibrahim
b muhammad
c adam
d ismail

2 nama lain surah al-F ti ah ....
a bacaan
b ummul kitab
c surah
d suhuf

3 surah yang pertama dalam urutan susunan Al-
Qur’an adalah ....
a surah al-F ti ah
b surah an-nas
c surah al-falaq
d surah al-alaq

4 surah al-f ti ah terdiri dari ... ayat
a lima c  tujuh
b enam d  delapan
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5 surah al-ikhlas dikelompokkan dalam juz ....
a lantanalu c  sayaqulu
b amma d  tilkarassulu

6 surah al-ikhlas terdiri dari ... ayat
a dua c  empat
b tiga d  lima

7 surah al-ikhlas diturunkan di kota ....
a mesir c  riyad
b madinah d  makkah

8 iman artinya ....
a syukur c  percaya
b lurus d  jujur

9 rukun iman ada ....
a tiga c  lima
b empat d  enam

10 bumi dan langit ciptaan ....
a malaikat c  rasul
b allah d  nabi

11 rukun wudhu ada ... macam
a empat c  enam
b lima d  tujuh

12 rukun wudhu yang pertama adalah ....
a membasuh muka
b membasuh tangan
c membasuh kepala
d niat
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13 keuntungan anak yang rajin belajar pasti ....
a sehat c  pandai
b kaya d  mewah

14 kebersihan itu sebagian dari ....
a iman c  puasa
b islam d  salat

15 kebersihan pangkal ....
a kesehatan c kaya
b pandai d kelemahan

16 jujur termasuk sifat ....
a buruk
b tercela
c terpuji
d acuh

17 suri teladan umat manusia adalah ....
a presiden c  jenderal
b menteri d  rasulullah

18 karena kejujurannya nabi muhammad diberi gelar
....
a al-amin c  al-iman
b al-ikhlas d  al-mukmin

19 orang jujur akan mendapat ....
a banyak musuh
b banyak kesusahan
c banyak teman
d banyak penyakit
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20 suka menaruh belas kasihan kepada sesama
manusia disebut ....
a tega
b kasing sayang
c sombong
d iri hati

21 rukun islam ada ... perkara
a tiga c lima
b empat d enam

22 rukun islam yang terakhir adalah ....
a haji
b salat
c syahadatain
d zakat

23 rukun islam yang kedua ....
a syahadatain
b haji
c puasa
d salat lima waktu

24 ibadah haji kita lakukan apabila ....
a mampu c  senang
b pintar d  sehat

25 membaca dua kalimat syahadat termasuk rukun
islam ke ....
a satu c  tiga
b dua d  empat
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b isilah titik titik di bawah ini dengan
benar

26 surah al-F ti ah wajib dibaca
pada setiap rakaat dalam ....

27 surah al-ikhlas diturunkan di kota ....
28 rukun iman yang ketiga adalah ....
29 malaikat adalah makhluk Allah yang sangat ...

pada perintah Allah
30 orang yang bersih sangat dicintai oleh ....
31 orang yang jujur selalu banyak ....
32 suka memberikan sebagian hartanya

kepada orang yang memerlukan disebut ....
33 rajin belajar pasti jadi anak ....
34 dua kalimat syahadat disebut juga ....
35 saya bersaksi tiada tuhan selain ....

c jawablah pertanyaan di bawah ini
dengan tepat

36 tulislah yang menciptakan alam semesta

jawab________________________________

____________________________________
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37 tulislah jumlah ayat surah al-F ti ah

jawab________________________________

____________________________________

38 tulislah yang membatalkan puasa

jawab________________________________

____________________________________

39 tulislah rukun islam

jawab____________________

________________________

40 apa yang kamu lakukan bila adikmu malas salat

jawab________________________________

____________________________________
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Al-Qur’an pedoman hidup manusia
dunia dan akhirat
wajib dipelajari dan diamalkan
sesuai dengan petunjuknya
kita mulai dengan surah surah pendek
nah ikuti pelajaran berikut ini

a menghafal surah al-kausar
dengan lancar
al-kau ar artinya nikmat yang banyak
surah al-kau ar menjelaskan
tentang nikmat Allah yang diberikan
kepada manusia kita wajib mensyukurinya
dengan cara mendirikan salat dan berkurban
surah al-kau ar tergolong surah pendek

6.1 gambar
Al-Qur’an

sumber:
dokumentasi
penulis

bab 6

menghafal Al-Qur’an
surah pendek pilihan



60 Pendidikan Agama Islam 1 SD Kelas I

ayatnya hanya berjumlah tiga
surah al-kau ar diturunkan di makkah
surah al-kau ar dikelompokkan di juzamma

lafal surah al-kausar

(1)  inn  a’ ain kal-kau ar

(2)  fa alli lirabbika wan ar

(3)  inna sy ni ‘aka huwal-abtar

arti surah al-kausar

sesungguhnya tuhan telah memberikanmu
nikmat yang banyak
maka jadikanlah shalatmu
semata-mata untuk tuhanmu
dan berkorbanlah
sesungguhnya orang
yang membencimu itu
adalah orang putus asa

6.2 belajar al quran

sumber: dokumentasi
penulis
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siswa tampil ke depan kelas
satu per satu untuk menghafal surah al-kau ar
dengan dibimbing bapak atau ibu guru
ulangi terus menerus
insya Allah lama kelamaan
akan bisa mulailah menghafal
dari sekarang

tugas

• hafalkan surah al-kau ar
berulang ulang di rumahmu
dengan bimbingan orangtua atau kakakmu
sampai hafal betul

b menghafal surah an-nasr
surah an-na r menjelaskan
perintah menyucikan dan memuji Allah
apabila memperoleh pertolongan
dan kemenangan
an-na r artinya pertolongan
surah an-na r termasuk surah pendek
hanya terdiri dari tiga ayat
surah an-na r diturunkan di makkah
dan dikelompokkan dalam juzamma

6.2 belajar di dalam kelas

sumber: dokumentasi
penulis
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lafal surah an-nasr

(1)  iz  j ’a na rull hi
 wal-fath

(2)  waraaitan-nasa yadkhul na

f d nillahi afwaja

(3) fasabbi  bi amdi rabbika

 wastagfirhu innah
 kana tawwaba

arti surah an-nasr

apabila telah datang pertolongan
Allah dan kemenangan
dan kamu lihat manusia
masuk agama Allah
dengan berbondong bondong
maka bertasbihlah dengan memuji tuhanmu
dan mohonlah ampun kepadanya
sesungguhnya dia adalah
maha penerima tobat
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tugas

• hafalkan surah an-na r
berulang ulang di rumahmu
mintalah bantuan kakak atau orangtuamu

c menghafal surah al-‘asr
al-‘a r artinya waktu atau masa
surah al-‘a r diturunkan di kota makkah
tergolong surah pendek
karena ayatnya berjumlah tiga
surah al-‘a r menjelaskan
orang muslim dalam hidupnya
harus menggunakan waktu
untuk hal-hal yang berguna
orang muslim dianjurkan
saling menasihati dalam kebenaran
dan menetapi kesabaran
mengajak pada kebaikan
mencegah pada kesesatan

surah al-‘a r harus dihafal
berulang ulang sampai hafal benar
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lafal surah al-‘asr

(1)  wal-‘a r

(2)  innal-ins na laf  khusrin

(3)  illal-lad na manu
 wa‘amilu - lih ti

 wa taw au bil-haqqi

 wa taw au bi - abri

arti surah al-‘asr

demi masa
sesungguhnya manusia itu
benar benar dalam kerugian
kecuali orang orang beriman
dan mengerjakan amal saleh
nasihat menasihati agar
menaati kebenaran dan
menetapi kesabaran
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tugas

• hafalkan surah al-‘a r ini berulang ulang di
rumahmu sampai betul

• bacalah surah al-‘a r
ketika salat

rangkuman

• Al-Qur’an pedoman hidup
• kita harus dapat menghafal surah al-kau ar
• cara cepat menghafal dengan mengulang

ulangnya
• surah an-na r termasuk juzamma
• pertolongan Allah datang

manusia berbondong bondong
memeluk agama Allah

• bertasbihlah memuji tuhanmu
• mohonlah ampunan kepadanya
• orang yang memanfaatkan waktu dengan baik

pasti beruntung
• surah al-‘a r berisi janji Allah untuk menolong

umat islam yang taat pada perintahnya
• orang yang membencimu adalah orang yang

putus asa
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uji kemampuan 6

a isilah dengan tepat
1 surah al-kau ar terdiri dari ... ayat
2 surah al-kau ar diturunkan di kota ....
3 al-kau ar artinya ....
4 surah al-kau ar urutan surah ... dalam Al-Qur’an
5 Al-Qur’an pedoman hidup ....
6 an-na r artinya ....
7 jika mendapat pertolongan Allah kita harus
8 surah an-na r termasuk juz ....
9 surah an-na r ada ... ayat
10 mohonlah ampunan kepada ....
11 wal-‘a r artinya ....
12 surah al-‘a r diturunkan di kota ....
13 gunakanlah waktu dengan ....
14 orang yang mengerjakan amal saleh akan

mendapat ... dari Allah
15 orang beramal buruk pasti akan mendapat ....

b jawablah dengan tepat
1 mengapa kita harus belajar

Al-Qur’an
jawab_______________
___________________
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2 bagaimana perasaanmu setelah dapat
menghafal surah al-kau ar
jawab _______________________________
____________________________________

3 apa yang dilakukan jika adikmu malas belajar
baca Al-Qur’an
jawab _______________________________
____________________________________

4 bagaimana caranya supaya cepat menghafal
surah an-na r
jawab________________________________
____________________________________

7 kapan sebaiknya membaca surah an-na r
jawab________________________________
____________________________________

8 di kota mana Allah menurunkan surah an-na r
jawab________________________________
____________________________________

10 orang yang memanfaatkan waktu dengan baik
pasti
jawab________________________________
____________________________________
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11 dikelompokkan juz apa surah al-‘a r
jawab________________________________
____________________________________

12 berapa jumlah ayat surah al-‘a r
jawab _______________________________
____________________________________

13 tulislah bacaan surah al-‘a r ayat pertama
jawab _______________________________
____________________________________

14 nabi muhammad mendapat wahyu al-‘a r di kota
jawab _______________________________
____________________________________
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kalian telah mempelajari rukun islam
tentu masih segar dalam ingatan kalian
rukun islam pertama
mengucapkan kalimat syahadat
kalimat syahadat sering kita dengar
melalui suara azan dan lain lain
dua kalimat syahadat adalah dasar agama islam

a melafalkan syahadat tauhid dan
syahadat rasul

1 syahadat tauhid
– syahadat artinya

pengakuan
– mengakui bahwa

tuhan itu hanya Allah
gambar 7.1 belajar di kelas

sumber: dokumentasi penulis

bab 7

dua kalimat syahadat
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mengucapkan kalimat syahadat
artinya bersaksi atau berjanji
bahwa kita percaya
mengakui kesaksian
atas keesaan Allah swt
disebut syahadat tauhid

asyhadu all  il ha illallah

2 syahadat rasul
kesaksian atas kerasulan
nabi muhammad saw
nabi muhammad utusan Allah
disebut syahadat rasul

wa asyhadu anna
mu ammadar-ras lull h

dua kesaksian itu
disebut syahadatain
atau dua kalimat syahadat

b menghafal dua kalimat syahadat
asyhadu all  il ha illall h

wa asyhadu anna
mu ammadar-ras lull h

gambar 7.2 orang sedang
masuk islam
sumber: dokumentasi penulis
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tugas

siswa maju ke depan kelas satu per satu untuk
menghafal dua kalimat syahadat

c mengartikan dua kalimat syahadat

asyhadu all  il ha illall h
saya bersaksi tiada tuhan selain Allah

gambar 7.3 belajar menghafal

gambar 7.3 mengartikan
kalimat syahadat

sumber: dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis
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wa asyhadu anna mu ammadar ras lull h
dan nabi muhammad itu utusan Allah

 tugas

• hafalkan dua kalimat
syahadat di rumah
sampai lancar

• hafalkan pula maknanya

rangkuman

• dua kalimat syahadat adalah rukun islam
yang pertama

• orang yang baru masuk islam harus
mengucapkan dua kalimat syahadat
asyhadu all  il ha illall h
wa asyhadu anna mu ammadar ras lull h

• dua kalimat syahadat dibaca setiap tahiyat
dalam salat
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uji kemampuan 7

a berilah tanda silang (x) pada jawaban yang
benar

1 rukun islam ada ....
a 3 perkara b 4 perkara c 5 perkara

2 mengucapkan kalimat syahadat merupakan
rukun ....
a islam
b iman
c salat

3 syahadat tauhid adalah ....
a asyhadu an-na mu am-maddar rasulull h
b asyhadu all  il ha illall h
c subh nal-lah walhamdulil-l h

4 tiada tuhan yang aku sembah
selain ....
a nabi
b rasul
c Allah

5 kalimat syahadat terdiri dari ....
a syahadat tauhid dan syahadat rasul
b syahadat tauhid dan syahadat malaikat
c syahadat rasul dan syahadat kiblat
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b isilah dengan tepat
1 asyhadu all  il ha illall h artinya ....
2 nabi terakhir yang diutus Allah ialah ....
3 kalimat syahadat banyak dibaca pada saat

menegakkan ibadah ....
4 lafal syahadat rasul berbunyi ....
5 seseorang yang masuk islam wajib

mengucapkan ....

c jawablah dengan singkat
1 tulislah makna dua kalimat syahadat

jawab________________________________
____________________________________

2 Allah mengutus nabi muhammad
apa tugasnya
jawab________________________________
____________________________________
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rasulullah saw manusia teladan
beliau berakhlak mulia
tutur katanya lemah lembut
menjadi suri teladan bagi kita
perilaku beliau yang kita teladani
misalnya rajin dermawan
hormat terhadap orangtua dan guru
masih banyak perilaku terpuji yang lain
mari kita pelajari perilaku perilaku itu

gambar 8.1 anak salaman
 dengan ayah ibu

sumber: dokumentasi penulis

bab 8

perilaku terpuji 2
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a menampilkan perilaku rajin
ingat rajin pangkal pandai
anak yang rajin belajar akan pandai
sebaliknya kalau malas pasti bodoh
oleh karena itu rajin rajinlah belajar
apabila ingin menjadi anak pandai

siapa yang ingin dicintai Allah
kalian ingin dicintai oleh Allah
apabila ingin dicintai Allah
rajin rajinlah beribadat
terutama ibadat salat
salat merupakan
tiang agama

gambar 8.2 rajin belajar
pangkal pandai

gambar 8.3 rajin beribadah

sumber: dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis
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abel belajar membaca Al-Qur’an
ia dibantu oleh ibunya
abel anak rajin
dan pandai

emir anak rajin
rajin membantu orangtua
memyapu lantai rumah
lantai rumah emir bersih

gambar 8.4 giat belajar

b menampilkan perilaku
tolong menolong
untuk membiayai hidup
manusia harus bekerja
bekerja untuk mendapatkan rezeki
rezeki merupakan karunia Allah
oleh karena itu kita wajib bersyukur
sebagian dari rezeki
harus dikeluarkan
dikeluarkan ke
jalan Allah
untuk membantu
orang lain
yang memerlukan
misalnya korban gempa bumi gambar 8.6 tolong menolong

gambar 8.5 giat bekerja

sumber: dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis
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di sekitar kita banyak orang tidak mampu
mereka memerlukan bantuan kita
kewajiban kita untuk membantu mereka

harta yang kita miliki ada hak orang lain
hak orang lain itulah yang harus dikeluarkan
berupa sedekah zakat fitrah zakat mal
harta kita adalah titipan Allah
harus dikembalikan ke jalan Allah pula

membantu panitia pembangunan masjid
pembangunan lembaga pendidikan
membantu panti asuhan

gambar 8.7 menolong
orang yang tak mampu

gambar 8.8 membangun
masjid bersama sama

sumber: dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis
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kalian harus saling membantu
tolong menolong antarsesama
tanpa membedakan suku
agama atau keturunan
tolong menolong merupakan sikap terpuji

firman Allah swt dalam Al-Qur’an
surah al-maidah ayat 2

bacaannya wa ta ‘  wan  ‘alal birri wat-taqw
wa l  ta ‘ wan  ‘alal i mi wal
‘udw ni wattaqull ha
innall ha syad dul-‘iq b

artinya dan bertolong tolonglah kamu
dalam mengerjakan kebajikan
dan takwa dan janganlah

gambar 8.9 memberi bantuan untuk korban banjir

sumber: dokumentasi penulis



80 Pendidikan Agama Islam 1 SD Kelas I

bertolong tolongan dalam urusan
dosa dan pelanggaran
dan bertakwalah kamu
kepada Allah
sesungguhnya Allah
amat berat siksaannya

mari membiasakan diri tolong menolong
tolong menolong dalam kebaikan
Allah suka orang yang bersifat tolong menolong

c menampilkan perilaku hormat
terhadap orangtua dan guru

1 hormat kepada orangtua
bapak dan ibu adalah orangtua
mengasuh dan mendidik kita
bapak bekerja mencari nafkah

gambar 8.10 membiasakan
tolong menolong

sumber: dokumentasi penulis
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untuk kebutuhan anak dan istri
ibu mengasuh anak
mereka bekerja bahu membahu
dengan ikhlas tanpa pamrih
kasih sayang mereka curahkan
dalam keadaan suka maupun duka

betapa besar jasa mereka
sepantasnyalah kita menghormatinya
banyak cara yang dapat kita lakukan
untuk membalas jasa mereka
misalnya

• berbicara dengan lemah lembut
muka manis dan tutur kata yang baik

• mendengarkan nasihat dengan baik
• segera datang bila dipanggil

dan menyahut dengan suara yang baik
• minta izin bila hendak bepergian

gambar 8.11 menghormati
orangtua

sumber: dokumentasi penulis
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• menjalankan perintah orangtua
selama tidak menyalahi ajaran islam

• mendoakan kebaikan orangtua
membantu pekerjaan orangtua
seperti mengepel menyapu
dan mencuci piring

anak yang baik harus selalu
mendoakan orangtua
tahukah kalian doa untuk orangtua
lafalkan doa di bawah ini

rabbigfirli wa liw liday-ya war amhum
kam  rabbay ni ag r

artinya ya Allah ampunilah aku
dan kedua orangtuaku
dan kasihanilah keduanya
sebagaimana mengasihi
aku sejak kecil

camkanlah syair lagu  di bawah ini

bila kuingat lelah
ayah bunda
bunda piara
piara akan daku
sehingga aku besarlah

gambar 8.12 menurut
pada orangtua

sumber:
dokumentasi penulis
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waktu kukecil hidupku
amatlah senang
senang dipangku dipangku dipeluknya
serta dicium dicium dinamakan
namanya kesayangan

2 hormat kepada guru

guru sangat berjasa bagi kita
kita dapat mengenal huruf
kita dapat membaca lancar
kita dapat menulis bagus

gambar 8.13 kalian adalah
kesayangan orangtua

gambar 8.14 hormat
kepada guru

sumber: dokumentasi penulis

sumber: dokumentasi penulis
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kita menjadi anak pintar
kita menjadi orang terpandang
pantaslah kita menghormatinya
seperti menghormati orangtua sendiri

d menampilkan adab makan dan
minum
manusia adalah makhluk hidup
perlu makan dan minum
untuk pertumbuhan badan
makanan dan minuman bergizi
supaya badan sehat dan kuat
badan sehat jiwa pun kuat

1 adab sebelum makan dan minum

ini keluarga pak iman
mereka makan bersama
sebelum makan selalu berdoa

gambar 8.15 berdoa
sebelum makan

sumber:
dokumentasi penulis
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doa sebelum makan

bacaannya bismill hir-ra m nir-rah m
all humma b rik lan
f m  razaqtan
waqin  ‘a ban-n r

artinya dengan nama Allah
yang maha pengasih
lagi maha penyayang
ya Allah berkahilah rezeki yang
engkau berikan kepada kami
dan peliharalah kami
dari siksaan api neraka

gambar 8.16
gunakan tangan kanan
untuk makan

sumber:
dokumentasi penulis
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2 adab ketika makan dan minum
makan dan minum dengan tenang
gunakan tangan kanan
dahulukan orangtua
mengambil makanan
makan sebaiknya sambil duduk
jangan berdiri atau berjalan
tidak berbicara atau bergurau
tidak pula terburu buru

makanlah dengan tertib dan teratur
nabi muhammad bersabda
makanlah jika lapar
dan berhentilah sebelum kenyang
makan tidak boleh melampaui batas
makanan yang halal boleh dimakan
makanan yang haram tidak boleh dimakan
makanan dan minuman rezeki dari Allah
kita wajib mensyukurinya

gambar 8.17 makan
dengan tenang

sumber: dokumentasi penulis
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3 adab sesudah makan dan minum
mereka bersyukur kepada Allah
yang telah memberikan nikmat
makan dan minum
sehabis makan mereka berdoa

bacaanya bismill hir-ra m ni-rrah m
al- amdulill hil-la  at‘aman
wa saq n  wa ja‘alan  muslim n

artinya dengan nama Allah
yang  maha pengasih
lagi maha penyayang
segala puji bagi Allah yang
telah memberikan makan
dan minum kepada kami
dan telah menjadikan kami
orang orang islam

doa sesudah makan

gambar 8.18 makanan
adalah anugerah Allah

sumber:
dokumentasi penulis
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e menampilkan adab belajar
kewajiban seorang murid adalah belajar
belajar teratur dan sungguh sungguh
di sekolah maupun di rumah
rajin belajar pasti pandai

malas belajar pasti bodoh
ayo rajin rajin belajar

gambar 8.19 bersyukur
kepada Allah

gambar 8.20 adab belajar

sumber:
dokumentasi penulis

sumber:
dokumentasi penulis
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supaya kalian pandai
sebelum mulai belajar
jangan lupa membaca doa

doa sebelum belajar

bacaannya bismill hir-ra m nir-rah m
rabb  zidn  ‘ilm n
w rzuqn  fahm n

artinya dengan nama Allah
yang maha pengasih
lagi maha penyayang
ya Allah tambahlah ilmuku
anugerahilah padaku
kepahaman dalam belajar

belajar tidak hanya di sekolah
di rumah pun harus belajar
aturlah waktu dengan baik
untuk belajar dan bermain
belajar harus dengan kemauan sendiri
tidak menunggu perintah orangtua
agar tercapai cita-cita
selesai belajar mereka membaca doa

gambar 8.21 berdoa
sebelum belajar
sumber:
dokumentasi penulis
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al-hamdulill hi rabbil-‘ lam n

artinya segala puji bagi Allah
pencipta alam semesta

sikap dermawan
bu aku punya teman
rumahnya roboh diterjang banjir
pakaiannya terbawa arus
buku bukunya terbawa arus pula
ayo kita bantu bu
kasihan mereka
aku punya uang tabungan
dari sisa uang jajan selama ini
ada dua ratus ribu rupiah
wah kau memang pintar nak
kita harus saling membantu bu
benar ayo kita ke sana nak

tugas

• biasakan menyumbang untuk yang
terkena musibah

• hafalkan doa sebelum dan sesudah makan

gambar 8.22 berdoa

sumber:
dokumentasi penulis
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rangkuman

• kita harus tolong menolong
• Allah mencintai orang yang suka menolong
• untuk mendapatkan ilmu harus rajin

dan tekun belajar
• untuk mendapatkan harta yang halal

harus rajin bekerja
• seorang anak wajib berbakti kepada kedua

orangtua dan guru
• bantulah orang yang memerlukan bantuan
• biasakan berdoa sebelum dan sesudah

makan
• berdoa sebelum dan sesudah belajar

uji kemampuan 8

a isilah titik titik di bawah ini dengan
benar

1 suri teladan manusia adalah ....
2 surga di bawah telapak kaki ....
3 tugas yang diberikan guru

harus kita laksanakan dengan ....
4 rajin pangkal ....
5 kikir adalah sifat yang sangat tidak ....
6 orang yang rajin memanfaatkan waktu pasti ....
7 menyia nyiakan waktu termasuk sifat ....
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8 menuntut ilmu wajib bagi muslimin dan ....
9 rajin membaca akan memperbanyak ....
10 orang yang berilmu akan hidup bahagia

di dunia dan ....

b jawablah pertanyaan di bawah ini
dengan benar

11 bolehkah makan sambil berjalan
12 doa apa yang kamu baca selesai makan
13 makan dan minum itu nikmat dari siapa
14 apa yang kamu rasakan setelah bangun tidur
15 berapa kalikah mandi yang baik dalam sehari
16 apa yang kamu ucapkan jika bertemu gurumu
17 apa yang kamu lakukan kepada ibu bapak

jika berangkat ke sekolah

18 surga itu di bawah telapak kaki siapa

19 sebutkan contoh tolong
menolong

20 apa akibat orang yang malas
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bab 9

bersuci (thaharah 2)

sebelum salat wajib bersuci
bersuci (thaharah)
membersihkan kotoran
atau najis
badan pakaian dan tempat
harus bersih
berwudhu merupakan syarat sahnya salat
biasakan berwudhu dengan tata cara yang benar

a tata cara berwudhu
1 membaca niat

gambar 9.1 bersuci

sumber:
dokumentasi
penulis
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bacaannya bismill hir-ra m nir-ra m
nawaitul-wu ’a liraf‘il- ada il
a ghari far al-lill hi ta‘ l

artinya aku niat berwudhu untuk
menghilangkan hadas kecil fardhu
karena Allah

2 membasuh kedua telapak tangan
sampai pergelangan

3 berkumur kumur
4 membasuh lubang hidung
5 membasuh seluruh muka

6 membasuh kedua tangan sampai siku
7 mengusap sebagian kepala
8 membasuh kedua telinga
9 membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki
10 mendahulukan yang kanan
11 membasuhnya tiga kali
12 tertib atau berurutan

selesai berwudhu bacalah doa

gambar 9.2 mengusap
sebagian kepala

sumber:
dokumentasi
penulis
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bacaannya asyhadu all  il ha illall h
wa dahu l  syar ka lah
wa asyhadu anna
mu ammadan‘abd h  waras l h
all hummaj‘aln  minat-taww b na
waj‘aln  minal-muta ahhir na
waj‘aln  min ‘ib dika - lih n

artinya aku bersaksi bahwa tiada tuhan
selain Allah yang maha esa
yang tidak ada sekutu baginya
dan aku bersaksi muhammad
utusan Allah
ya allah jadikanlah aku ini
termasuk orang orang
yang bertobat
dan jadikanlah aku
termasuk orang orang
yang bersuci

gambar 9.3 berdoa setelah wudhu

sumber:
dokumentasi penulis
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b mempraktikkan tata cara berwudhu

1 niat wudhu membaca bismill hir-ra m nir-rah m
nawaitul-wu ‘a liraf‘il-hada il
a gari far al-lill hi ta‘ l

sambil mencuci kedua belah tangan

2 berkumur kumur

3 membersihkan lubang hidung

yang pertama

yang kedua

yang ketiga

gambar 9.4 urutan berwudhu
sumber: dokumentasi penulis
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4 membasuh muka

7 membasuh kedua belah telinga

5 membasuh kedua belah tangan sampai siku

6 mengusap sebagian kepala

yang keenam

yang kelima

yang keempat

yang ketujuh

gambar 9.5 urutan berwudhu

sumber: dokumentasi penulis



98 Pendidikan Agama Islam 1 SD Kelas I

8 membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki

yang kedelapan

9 doa sesudah wudhu

setelah selesai
berwudhu membaca doa
sambil mengangkat
tangan

bacaannya asyhadu all  il ha illall h
wa dahu l  syar ka lah
wa asyhadu anna
mu ammadan ‘abd h
waras luh
all hummaj‘aln  minat
taww b na

gambar 9.6 paling akhir
membasuh kaki

gambar 9.7 berdoa setelah berwudhu
sumber:
dokumentasi penulis

sumber:
dokumentasi penulis
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waj’aln  minal-muta ahhir na
waj’aln  min ‘ib dika - li n

artinya aku bersaksi tiada tuhan
melainkan Allah
dan tidak ada
yang menyekutukannya
dan aku bersaksi bahwa
nabi muhammad utusan Allah
ya allah jadikanlah aku
orang yang ahli tobat
dan jadikanlah aku
orang yang suci
dan jadikanlah aku
dari golongan orang orang saleh

tugas

– peragakan cara berwudhu dengan benar
– lafalkan doa wudhu dengan lancar

rangkuman

• bersuci (thaharah) membersihkan kotoran yang
menempel pada badan pakaian dan tempat

• alat bersuci air dan benda benda keras

gambar 9.8
shalat
sumber:
dokumentasi penulis
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• tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci
• air yang dapat digunakan untuk bersuci air sumur

air
pompa air ledeng air hujan air laut mata air embun

• air yang tak dapat digunakan untuk bersuci
adalah kopi teh susu fanta dan lain lain
istinja dapat dilakukan dengan air atau dengan
benda benda keras

uji kemampuan 9

a berilah tanda silang (x) pada jawaban
yang benar

1 bersuci adalah membersihkan ....
a tangan kiri dan kanan
b kaki kiri dan kanan
c kotoran atau najis

3 air di bawah ini yang dapat digunakan untuk
bersuci adalah ....
a air teh
b air laut
c air kelapa

4 air di bawah ini yang tak dapat digunakan untuk
bersuci adalah ....
a embun pagi
b air hujan
c air susu
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5 contoh najis ringan atau mukhafafah adalah ....
a air kencing bayi laki laki yang belum makan

nasi kecuali asi
b air kencing bayi laki laki yang sudah makan

nasi dan minum susu
c air kencing kakek atau nenek yang sudah

tua renta

6 air liur anjing tergolong najis ....
a ringan (mukhafafah)
b sedang (mutawasitah)
c berat (mugalazah)

7 membersihkan najis berat menggunakan ....
a air dan tanah
b air saja
c tanah saja

8 sebelum melaksanakan salat wajib ....
a mandi b wudhu c cebok

9 berwudhu dimulai dengan ....
a niat
b mencuci tangan
c mencuci muka

10 biasakan mengerjakan salat dengan
a aman dan damai
c tenang dan tertib
c diam dan sopan
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b isilah titik titik dengan tepat
1 macam macam najis ialah ....
2 istinja dapat dilakukan dengan ...

dan ....
3 contoh air yang dapat digunakan

untuk bersuci ....
4 contoh air yang tak dapat

digunakan untuk bersuci ....
5 mengerjakan salat harus dengan

...

c jawablah dengan singkat
1 tulislah cara istinja dengan kertas tisu

jawab________________________________

2 tulis cara membersihkan najis berat
jawab________________________________

3 tulis contoh najis mutawasitah (najis sedang)
jawab________________________________

4 tulis beberapa contoh air yang dapat digunakan
untuk berwudhu
jawab________________________________

5 tulislah niat wudhu
jawab________________________________
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latihan ulangan umum

semester 2

a berilah tanda silang (x) pada jawaban yang
benar

1 alat untuk bersuci adalah ....
a handuk c sapu
b kain d air

2 sebelum salat kita harus ... dahulu
a berwudhu c mandi
b berpuasa d tidur

3 surah al-kau ar terdiri dari ... ayat
a satu c tiga
b dua d empat

4 al-kau ar artinya ....
a kemuliaan c kasih sayang
b karunia d kemurahan

5 rabb  zidn  ‘ilm n warzuqn  fahm n adalah doa
....
a sebelum belajar
b sesudah belajar
c sebelum akan
d sesudah makan

6 belajar harus dengan kemauan  ....
a orang tua c sendiri
b guru d teman
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7 rajin belajar pangkal ....
a kaya c sehat
b pandai d beruntung

8 jika ada pekerjaan rumah harus segera ....
a dikerjakan c ditinggalkan
b dibiarkan d disimpan

9 jika makan sebaiknya menggunakan tangan ....
a keduanya c kanan
b kiri d yang mana saja

10 cucilah tangan sebelum ....
a tidur c bermain
b makan d berolah raga

11 mulailah makan dengan membaca ....
a Al-Qur’an c buku
b doa makan d istighfar

12 selesai makan cucilah tangan dan gosoklah ....
a gigi c kaki
b muka d telinga

13 al- amdulill hillaz  a ‘aman  wa saq n  wa ja
‘alan  muslim n adalah doa ....
a sesudah mandi
b sesudah belajar
c sesudah makan
d sesudah tidur
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14 bismika all hum-ma a y  wa am t adalah doa
....
a bangun tidur
b sebelum tidur
c sebelum makan
d sebelum belajar

15 air yang dapat digunakan untuk bersuci misalnya
....
a air sumur c lemon
b air kelapa d kopi

16 al- amdu lill il la  a y n  ba‘da m  am  tan
wailai in nusyh r adalah doa ....
a belajar c makan
b wudu d bangun tidur

17 zakat fitrah dibayarkan pada bulan ....
a ramadhan c dzulqa’dah
b muharram d sya’ban

18 makanan yang dimakan sebaiknya ....
a murah dan bergizi
b mahal dan bergizi
c 4 sehat lima sempurna
d yang bermerek

19 makan tidak boleh sambil ....
a duduk c berdoa
b bersila d berjalan
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20 makan tidak boleh terlalu ....
a lapar c sedikit
b kenyang d enak

21 menuntut ilmu wajib bagi muslimin dan ....
a muslimat c muhlis
b muhrim d musafir

22 salah satu penyebab kebodohan adalah ....
a rajin c ulet
b malas d sering membaca

23 suka memberikan sebagian harta yang kita miliki
kepada orang yang memerlukan disebut ....
a dermawan c bahil
b kikir d pelit

24 kewajiban kita adalah membantu orang yang
sedang ....
a bahagia c mujur
b gembira d kesusahan

25 menghormati guru merupakan tindakan ....
a tercela c biasa
b terpuji d aneh

b isilah titik titik di bawah ini dengan benar
26 supaya pandai kita harus rajin ....

27 surah al-kau ar diturunkan di kota ....
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28 kalimat syahadat ada 2 yaitu syahadat ... dan
....

29 sebelum tidur berdoalah kepada ....

30 biasakanlah tidur secara ....

31 rasa syukur dilakukan dengan membaca ....

32 makan dan minum adalah nikmat dari ....

33 anak yang malas di ... teman

34 jika berangkat ke sekolah minta izin dulu kepada
....

35 rira dan izul makan menggunakan tangan ....

c jawablah pertanyaan di bawah ini dengan
tepat

36 tulislah doa sebelum makan
37 kepada siapakah kita harus bersyukur
38 tulislah macam macam najis

39 bagaimana cara membersihkan najis besar

40 tulislah doa sebelum tidur
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glosarium

alam : segala yang ada di langit dan di
bumi

akhirat : alam sesudah kehidupan di dunia
anugerah : - pemberian atau ganjaran dari

pihak atas kepada pihak bawah
- karunia tuhan

berikurmur : berulang ulang membasuh mulut
dengan menggerakkan air dalam
mulut

bintang : benda langit terdiri atas gas menyala
seperti matahari tampak pada malam
hari

bulan : benda langit yang mengitari bumi
bersinar pada malam hari

busa : gelembung gelembung putih kecil
seperti pada sabun

dermawan : orang yang melakukan pemberian
atas kemurahan hati



Pendidikan Agama Islam 1 SD  Kelas I 111

dunia : - bumi dengan segala sesuatu
yang terdapat di atasnya

- planet tempat kita hidup
dubur : anus tempat pelepasan
fakir : orang yang sangat kekurangan
gaib : tak dapat dilihat
ibadah : perbuatan untuk menyatakan bakti

kepada allah
kikir : pelit
kiamat : - akhir zaman

- akhirat
kubul : tempat keluar air seni atau air

kencing
malaikat : makhluk allah yang taat diciptakan

dari cahaya dan mempunyai tugas
khusus dari allah

miskin : tidak berharta serba kekurangan
nabi : orang yang menjadi pilihan allah

untuk menerima wahyu
neraka : alam akhirat yang mengerikan
nikmat : pemberian atau karunia dari allah
puasa : menghindari makan dan minum
rasul : orang yang menerima wahyu tuhan

untuk disampaikan kepada manusia
rezeki : segala sesuatu yang dipakai untuk

memelihara kehidupan
surga : alam akhirat yang membahagiakan

roh manusia yang hendak tinggal di
dalamnya
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semesta : semua yang ada di alam
syahadat : persaksian dan pengakuan (ikrar)

yang benar
tuhan : sesuatu yang diyakini dipuja dan

disembah oleh manusia sebagai
yang maha kuasa

takwa : terpeliharanya diri untuk tetap taat
melaksanakan perintah allah dan
menjauhi larangannya

teladan : panutan
wahyu : petunjuk dari allah yang diturunkan

hanya kepada para nabi dan rasul
zakat : jumlah harta tertentu yang wajib

dikeluarkan oleh orang islam
zakat fitrah : zakat yang wajib diberikan oleh

setiap orang islam setahun sekali
pada idul fitri berupa makanan pokok
(beras jagung dan sebagainya)

zakat mal : zakat yang wajib diberikan karena
menyimpan (memiliki) harta
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indeks

a
adab belajar, 86
adab makan dan minum, 82,

84
adab sesudah makan dan

minum, 85
al-quran, 1, 58

b
bersuci, 36, 91

d
doa sebelum belajar, 87
doa sebelum makan, 83

h
haji, 47

i
iman, 10
iman kepada Allah, 11

iman kepada malaikat Allah,
12

iman kepada kitab Allah, 13
iman kepada rasul Allah, 14
iman kepada hari akhir, 15
iman kepada takdir Allah, 16
istinja, 39

k
kebersihan makanan dan

minuman, 28
kebersihan pakaian, 27
kebersihan tempat belajar, 30
kebersihan tempat salat, 29

l
lafal surah al-‘asr, 63
lafal surah an-nasr, 61

p
perilaku bertanggung jawab,

24
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perilaku hidup bersih, 25
perilaku jujur, 22, 23
puasa, 46

r
rajin berdoa dan beribadah,

17
rezeki, 75
rasulullah saw, 73
rukun iman, 18
rukun islam, 42, 48

s
salat, 44, 74
surah al-‘asr, 62

surah al-Fatihah, 3, 4
surah al-kausar, 59
surah an-nasr, 60
syahadat, 43, 69
syahadat rasul, 68
syahadat tauhid, 67

t
tata cara bersuci, 37

w
wudhu, 94

z
zakat fitrah, 45, 76
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Lampiran

Nama-Nama Lain Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an terdapat
beberapa ayat yang menyer-
takan nama lain yang
digunakan untuk merujuk
kepada Al-Qur’an itu sendiri.
Berikut adalah nama-nama
tersebut dan ayat yang
mencantumkannya:

Al-Kitab, QS (2:2), QS (44:2)
Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1)
Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9)
Al-Mau’idhah (pelajaran/nasihat): QS(10:57)
Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37)
Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39)
Asy-Syifa’ (obat/penyembuh): QS(10:57), QS(17:82)

www. google.com
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Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33)
At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)
Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)
Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
Al-Bayan (penerang): QS(3:138)
Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
Al-Busyra (kabar gembira): QS(16:102)
An-Nur (cahaya): QS(4:174)
Al-Basha’ir (pedoman): QS(45:20)
Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52)
Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)

http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur’an#Nama-nama_lain_Al-Qur.27an

Ciri-Ciri Mukmin Sejati

1. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya

Istilah beriman bukan sekadar percaya. Jika
maksud beriman sekadar percaya, maka iblis pun

sumber:
dokumentasi penulis
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www. google.com

termasuk orang yang beriman kepada Allah. Sebab
Iblis sangat percaya adanya Allah dengan segala
sifat-Nya. Beriman maksudnya adalah percaya di
dalam hatinya, lisannya mengucapkan kepercayaan-
nya, dan anggota tubuh yang lain mengamalkan
konsekuensi dari keimanannya.

Dari batasan ini, beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya, adalah meyakini di dalam hati, lisannya
mengucapkan dua kalimah syahadat, dan seluruh
gerak hidupnya merupakan perwujudan dari ketaatan
kepada Allah dan Rasul-Nya.

2. Tidak ragu-ragu
Keraguan terhadap ajaran yang dibawa oleh

Rasulullah sebagai ajaran dari Allah menyebabkan
batalnya keimanan seseorang. Demikian juga,
keraguan terhadap benarnya ajaran itu juga
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membatalkan keimanannya. Maka orang yang
beriman meyakini dengan sepenuh hati kebenaran
ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajaran itulah ajaran yang
benar. Tidak ada kebenaran hakiki di luar ajaran yang
diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

3. Berjihad dengan harta dan jiwa

Jihad artinya adalah bersungguh-sungguh.
Kesungguhan merupakan buah dari kemantapan hati
terhadap sesuatu yang diyakininya. Orang yang tak
yakin tak akan sanggup melakukan sesuatu dengan
segala kesungguhan hati. Kalaupun ia mengamal-
kannya maka ia akan mengamalkan dengan
setengah hati. Tetapi jika ia meyakini dengan
keyakinan yang penuh, ia akan bisa mengamalkan
dengan sepenuh hati, dan dengan segala
kecintaannya. Demikianlah, buah dari mantapnya
keyakinan, dan tidak adanya keraguan sedikit pun,
ia mantap dalam menaati perintah Allah dan Rasul-

sumber: dokumentasi penulis
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Nya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya.
Meski apa pun yang akan menimpanya,
kemantapannya tidak akan menyurutkannya dari
menaati Allah dan Rasul-Nya.

Manusia memiliki kecenderungan menyukai
sesuatu yang identik dengan dirinya. Ia akan
menyukai orang lain yang memiliki banyak persama-
annya dengan dirinya. Demikian juga dalam masalah
keimanan ini. Ia akan merasa senang jika orang lain
memiliki keimanan seperti dirinya. Terlebih lagi bahwa
keimanan ini akan menyelamatkan, maka ia akan
berusaha supaya orang lain pun selamat, karena
memiliki keimanan itu. Aktivitas membawa orang lain
untuk mengikuti apa yang diyakininya merupakan
langkah selanjutnya dari jihadnya. Seorang mukmin
harus melakukan tugas ini.

Jika orang lain menentang ajakannya, bahkan
berusaha menghalangi usahanya untuk menebar
rahmat, ia tidak boleh diam. Dengan segala daya
upaya ia harus lakukan untuk mengamankan misi
penting itu. Bahkan jika perlu mengangkat senjata
untuk membela agamanya, maka itu akan
dilakukannya juga. Inilah puncak dari jihad fi sabilillah.

http://www.arrahmah.com/index.php/blog/read/469/ciri-ciri-mukmin-sejati
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Kandungan Kalimat Syahadat

Ikrar
Ikrar yaitu suatu pernyataan

seorang muslim mengenai apa
yang diyakininya. Ketika kita
mengucapkan kalimat syahadat,
maka kita memiliki kewajiban untuk
menegakkan dan memperjuang-
kan apa yang kita ikrarkan itu.

Sumpah
Syahadat juga bermakna sumpah. Seseorang

yang bersumpah, berarti dia bersedia menerima
akibat dan risiko apa pun dalam mengamalkan
sumpahnya tersebut. Artinya, seorang muslim itu
berarti siap dan bertanggung jawab dalam tegaknya
Islam dan penegakan ajaran Islam.

Janji
Syahadat juga bermakna janji. Artinya, setiap

muslim adalah orang-orang yang berjanji setia untuk
mendengar dan taat dalam segala keadaan terhadap
semua perintah Allah Swt., yang terkandung dalam
Al-Quran maupun Sunnah Rasul.

http://id.wikipedia.org/wiki/Syahadat

http://ustadchandra.
fileswordpress.com/2010/01/

syahadat.jpg
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tampak samping

tampak depan

makhraj
(tempat keluarnya huruf huruf Al-Qur’an)

sumber: dokumentasi penulis
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1
        Dilambangkan

    setelah menggunakan tanda baca                      
alif

2 b ba

3 t ta

4 a

5 j jim

6 a

7 kh kha

8 d dal

9 al

10 r ra

11 z za

12 s sin

13 sy syin

14 ad

15 ad

16 a

17 a

18 ‘ ‘ain

19 g gin

20 f fa

21 q qaf

22 k kaf

23 l lam

24 m mim

25 n nun

26 w wau

27 h ha

28 ‘ hamzah

29 y ya

No Huruf Hijaiyah   Huruf Latin     Bunyinya

Transliterasi huruf Arab Latin
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a = a dan garis di atas, sebagai tanda bacaan a yang
panjang seperti = qala

i = i dan garis di atas, sebagai tanda bacaan i yang panjang
seperti = qila

u = u dan garis di atas, sebagai tanda bacaan u yang
panjang seperti = yaqulu

bb = huruf sama, sebagai tanda bacaan tasydid seperti =
rabbana
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