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kata sambutan

 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.

 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



kata pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta’ala. 
Atas rahmat, hidayah dan tau k-Nya, sehingga penulis 
berhasil menyusun Buku Pendidikan Agama Islam untuk 
Sekolah Dasar. 

Penulis telah berusaha menyajikan buku ini untuk 
kebutuhan guru dan siswa Sekolah Dasar. Buku ini 
disajikan sesuai dengan Standar kompetensi dan 
Kompetensi Dasar, serta pemahaman Al-Qur’an, akidah, 
tarikh, akhlak, dan qih yang merujuk pada buku-buku 
yang relevan. 

Besar harapan penulis, semoga buku ini menjadi satu 
dari sekian banyak literatur yang mampu memberikan 
kontribusi bagi pembangunan akhlak dan budi pekerti 
generasi bangsa. Sehingga kelak menjadi generasi 
penerus yang berilmu, beriman dan bertakwa. 

Semoga buku ini bermanfaat, namun bila di sana 
sini masih terdapat kesalahan dan kekhilafan, penulis 
mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk 
kesempurnaan buku ini. Atas partisipasinya kami ucapkan 
terima kasih.

April 2010
Penulis
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pendahuluan

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta’ala 
Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan 
tau k-Nya, sehingga penulis berhasil menyusun Buku 
Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar.

Buku Pendidikan Agama Islam disusun sebagai buku 
pegangan guru dan siswa di Sekolah Dasar. Dalam 
penyusunan buku ini, penulis memaparkan isi sebagai 
berikut.

Bagian awal terdiri atas kata pengantar, daftar gambar, 
daftar isi, dan pendahuluan.

Untuk mengawali materi pelajaran, disajikan 
tujuan pembelajaran. Hal ini untuk mengukur tujuan 
pembalajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian 
disajikan kover dengan ilustrasi, yang berisi pesan-
pesan untuk merangsang siswa lebih giat belajar serta 
menumbuhkan kreativitas dan daya imajinasi siswa.

Tadarus Al-Qur’an dilaksanakan pada setiap awal 
Pendidikan Agama Islam selama 5-10 menit, agar siswa 
dapat membaca Al-Qur’an dengan fasih dan tartil.

Pemaparan uraian materi menggunakan bahasa 
yang sederhana dan komunikatif. Uraian bersifat kognitif, 
afektif dan psikomotorik. 
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Penulisan khat Arab ditulis dengan jelas agar siswa 
mudah membacanya. Sedangkan transliterasi ayat Al-
Qur’an dan hadis menggunakan ejaan berdasarkan 
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 
dan Nomor 0543 b/u/1987. 

Tugas disajikan sebagai evaluasi kecakapan siswa 
dalam menerima dan mengembangkan materi pelajaran 
yang disampaikan. Uji kompetensi untuk melatih 
siswa mengerjakan soal disajikan pada setiap akhir 
pembelajaran, kemudian jawabannya dikerjakan pada 
lembar terpisah yakni dalam buku tugas. 

Rangkuman sebagai ringkasan materi untuk 
mempermudah siswa mengingat-ingat dan mengulang 
pelajaran yang sudah disampaikan.

Buku ini dilengkapi dengan mutiara hikmah yang berisi 
ayat Al-Qur’an atau hadis yang berisi pesan-pesan moral 
yang patut direnungkan siswa. Selanjutnya, disajikan 
kisah teladan berisi kisah para nabi dan rasul serta kisah 
para sahabat yang perlu diteladani oleh siswa. 

Pada bagian akhir disajikan daftar pustaka, yaitu 
buku rujukan yang dipakai penulis untuk menyusun buku 
ini. Glosarium berisi istilah-istilah penting yang perlu 
dipahami artinya oleh siswa yang terdapat dalam buku 
ini dan juga dilengkapi dengan indeks.



p e l a j a r a n

1 surah  al fatihah

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  melafalkan surah al fātihah dengan benar
  membaca surah al fātihah dengan tartil
  menghafal surah al fātihah dengan benar
  mempraktikkan hafalan surah al fātihah

fauzi dan hasna 
belajar membaca surah al fātihah

setiap sore fauzi dan 
hasna juga mengaji

fauzi dan hasna sudah hafal surah al fātihah
bagaimana dengan anda

gambar 1 
belajar membaca al qur’an
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tadarus al quran 
(dilaksanakan setiap awal pelajaran selama 5 – 10 menit)

surah  al fatihah
1 dengan nama Allah 

yang maha pengasih  
maha penyayang

 
bismillāhir rahmānir rahim

2 segala puji bagi Allah 
tuhan semesta alam alhamdu lillāhi rabbil 

‘ālamin(a)

3   maha pengasih maha 
penyayang arrahmānir rahim(i)

4   pemilik hari 
pembalasan māliki yaumid din(i)

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

iyyāka na‘budu wa iyyāka 
nasta‘in(u)

6 tunjukilah kami jalan 
yang lurus ihdinas sirātal mustaqim(a)

7 yaitu jalan orang orang 
yang telah engkau beri 
nikmat kepadanya bukan 
jalan mereka yang 
dimurkai dan bukan pula 
mereka yang sesat

sirātal lazina an‘amta 
‘alaihim gairil magdubi 
‘alaihim waladdāllin(a)

qqq
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a melafalkan surah  al fatihah dengan lancar

membaca al qur’an termasuk ibadah
setiap huruf akan mendapat pahala
termasuk membaca surah al fātihah
al fātihah berarti pembuka
surah al fātihah sebagai pembukaan al qur’an
orang islam harus hafal al fātihah
al fātihah wajib dibaca dalam salat
1 membaca tartil muratal

membaca al qur’an
harus tartil muratal
tartil berarti membaca dengan perlahan lahan
muratal berarti dengan suara
nyaring dan merdu

2  mendengarkan bacaan
 membaca ayat al qur’an berpahala

mendengarkan bacaan al qur’an berpahala
kita tidak boleh ramai atau gaduh
waktu teman membaca al qur’an
kita harus memperhatikan
mereka akan mendapat rahmat
Allah berfirman
dan apabila dibacakan al qur’an 
maka dengarkanlah dan diamlah  
agar kamu mendapat rahmat
surah al a’raf ayat 204

surah  al fatihah

af a
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3  membaca surah  al fatihah
membaca surah al fātihah harus benar
surah al fātihah ada 7 ayat 
setiap salat selalu membaca surah al fātihah
salat tidak sah tanpa al fātihah 
ayo kita baca surah al fātihah

gambar 1 1 
melafalkan surah al fātihah

bunyi surah al fātihah sebagai berikut 

dibaca lafal
1 bismillāhir 

rahmānir rahim(i)
2 alhamdu lillāhi 

rabbil ‘ālamin(a)
3 ar rahmānir rahim 

(i)
4 māliki yaumid din 

(i)
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5 iyyāka na‘budu 
wa iyyāka 
nasta‘in(u)

6 ihdinas sirātal 
mustaqim(a)

7 sirātal lazina 
an‘amta ‘alaihim   
gairil magdubi 
‘alaihim wa 
laddāllin(a)

b  menghafal surah  al fatihah dengan lancar

guru melafalkan surah al fātihah
ayat demi ayat
siswa menirukan bacaan guru
setiap ayat dibaca tiga kali
setiap siswa harus menghafal
dengan benar
siswa diberi kesempatan menghafal
mari kita hafalkan surah al fātihah

1 dengan nama Allah 
yang maha pengasih 
maha penyayang

 

bismillāhir rahmānir 
rahim(i)

2 segala puji bagi Allah 
tuhan semesta alam alhamdu lillāhi rabbil 

‘ālamin(a)

surah  al fatihah



66
Pendidikan Agama Islam Kelas I

3   maha pemurah lagi 
maha penyayang

arrahmānir rahim(i)

4   yang menguasai hari 
pembalasan māliki yaumid din(i)

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

iyyāka na’budu wa iyyāka 
nasta‘in(u)

6 tunjukilah kami jalan 
yang lurus ihdinas sirātal mustaqim 

(a)
7 yaitu jalan orang 

orang yang telah 
engkau anugerahi 
nikmat kepada 
mereka, bukan jalan 
mereka yang sesat

sirātal lazina an‘amta 
‘alaihim gairil magdubi 
‘alaihim wa laddāllin(a)

1 isi kandungan surah  al fatihah
surah al fātihah termasuk surah makiyah
surah al fātihah turun di mekah
al fātihah juga disebut umul qur’an
artinya induk al qur’an
surah al fātihah mencakup seluruh isi al qur’an
al fātihah disebut as sab’ul masani
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artinya tujuh ayat yang diulang ulang
selalu dibaca dalam salat
surah al fātihah berisi pokok pokok 
keimanan dan ajaran dalam al qur’an
surah al fātihah diawali dengan basmalah
ayat kedua disebut bacaan hamdalah

tugas 

1 bacalah surah al fātihah dengan lancar 
2  hafalkan surah al fātihah dengan benar
3 mintalah guru atau orang tua menyimak hafalanmu 

rangkuman

surah al fātihah berarti pembukaan 
surah al fātihah terdiri atas 7 ayat
surah al fātihah diturunkan di mekah
nama lain surah al fātihah adalah umul qur’an
artinya induk al qur’an
surah al fātihah juga disebut as sab’ul masani
artinya tujuh ayat yang diulang ulang
 tujuh ayat dibaca berulang ulang dalam salat
salat tidak sah tanpa membaca surah al fātihah

surah  al fatihah
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mutiara hikmah

lā salāta liman lam yaqra’ bifātihatil kitābi
artinya:
tidak sah salat kecuali dengan membaca al fātihah
(hadis riwayat al bukhari dari ubadah bin samit 714)

uji kompetensi

kerjakan dalam buku tugasmu
a pilihlah jawaban yang paling benar
1 surah al fātihah terdiri atas ...

a 5 ayat b 6 c 7 ayat
2 al fātihah diawali dengan ...

a basmalah b   ta’awuz c   hamdalah
3 surah al fātihah berarti ...

a  pembukaan b  pengantar c  penghubung
4 surah al fātihah pada al qur’an urutan yang ...

a pertama b  kedua c  ketiga
5 setiap salat wajib membaca surah ...

a al ikhlās b  an nās c  al fātihah
6  alhamdu lillāhi rabbil …

a   ‘āmilina b  ‘ālamina c  ‘ālimina
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7 ar rahmānir rahim surah al fātihah ayat …
a  pertama b  kedua c  ketiga

8 māliki yaumid din ayat keempat surah …
a  al fātihah b  al ikhlās c   al falaq

9  tunjukkanlah kami jalan yang ...
a  bengkok b  lurus c luas

10 surah pertama al qur’an adalah ....
a al ikhlās b  al fātihah c   al falaq

b  isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat
1 segala puji bagi ...
2 ar rahmān artinya maha ...
3 yang menguasai hari pembalasan hanya ...
4 akan membaca al qur’an diawali dengan ...
5 tujuh ayat yang diulang ulang dalam salat surah ...
6 ihdinas sirātal ...
7 surah al fātihah diturunkan di kota ....
8 orang islam meminta pertolongan kepada....
9 isi al qur’an terdapat pada surah ...
10 ar rahim artinya yang maha ...

c jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang 
tepat 

1 berapa jumlah ayat surah al fātihah  
2 di kota manakah surah al fātihah diturunkan
3 apa arti al fātihah  
4 surah apa yang wajib dibaca setiap salat 
5 apa arti umul qur’an

surah  al fatihah

ir r
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kisah teladan

 habil dan qabil
nabi adam dan hawa adalah suami istri
hawa selalu melahirkan anak kembar
laki-laki dan perempuan
habil lahir kembar dengan labuda
qabil lahir kembar dengan iklima
iklima tumbuh menjadi dewasa
iklima menjadi perempuan cantik
labuda tidak secantik iklima
nabi adam menjodohkan anak anaknya
habil dijodohkan dengan iklima
qabil dijodohkan dengan labuda
qabil tidak mau dengan labuda 
qabil ingin membunuh habil
habil tewas dibunuh qabil
qabil bingung cara menguburnya
ada dua burung gagak yang bertarung
salah satu gagak mati 
gagak yang lain melubangi tanah 
gagak itu menguburnya 
qabil pun meniru burung gagak 
itulah cara mengubur jenazah manusia
(sumber : ensiklopedi islam untuk pelajar, 2004)



p e l a j a r a n

2 mengenal 
 rukun iman

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  mengenal ciptaan Allah melalui alam sekitar
  menyebutkan  rukun iman
  menghafal  rukun iman 
  memahami penjelasan tiap tiap  rukun iman
  meyakini  rukun iman yang enam

fauzi dan hasna menghafal  rukun iman
 rukun iman ada enam

fauzi dan hasna sudah hafal  rukun iman
apakah kamu sudah hafal  rukun iman

gambar 2 
mengenal ciptaan Allah melalui alam sekitar
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tadarus al quran 

(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  an nas
dengan nama Allah yang 
maha pengasih  maha 
penyayang

 
bismillāhir rahmānir rahim

1  katakanlah aku 
    berlindung kepada 
    tuhannya manusia qul a’uzu birabbin nās(i)

2  raja manusia
malikin nās(i)

3  sembahan manusia
ilāhin nās(i)

4  dari kejahatan  
    (bisikan) setan yang
    bersembunyi min syarril was wāsil khan 

nās(i)
5  yang membisikkan 

(kejahatan) ke dalam 
dada manusia allazi yuwaswisu fi sudurin 

nās(i)

6  dari (golongan) jin dan 
manusia minal jinnati wan nās(i)

fi s urin



1313

iman berarti percaya
meyakini dalam hati
mengucapkan dengan lisan
dan mengamalkan dengan perbuatan
kita harus percaya bahwa Allah itu ada
Allah itu tuhan kita
tidak ada tuhan selain Allah
kita harus menyembah Allah
agar bahagia dunia dan akhirat

a mengenal ciptaan Allah

Allah maha pencipta
menciptakan langit dan bumi

gambar 2 1
Allah pencipta langit dan bumi

menciptakan matahari dan bulan
matahari bersinar pada siang hari
bulan bercahaya pada malam hari
cahaya bintang gemerlapan menghiasi langit
subhānallāh maha suci Allah    

mengenal  rukun iman
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Allah juga menciptakan bumi 
lihatlah alam sekitarmu
ada gunung ada sawah
ada sungai ada lautan
juga ada burung burung berkicau
ada pula binatang melata seperti ular
manusia juga ciptaan Allah
semua yang ada ciptaan Allah

gambar 2 2
Allah maha pencipta manusia dan alam semesta

b  rukun iman

rukun berarti sendi atau pokok
iman berarti kepercayaan
 rukun iman berarti pokok kepercayaan
orang beriman harus tahu yang diimani
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 rukun iman itu ada 6

1  iman kepada Allah
2  iman kepada malaikat Allah
3  iman kepada kitab kitab Allah
4  iman kepada rasul rasul Allah
5  iman kepada hari kiamat
6  iman kepada qada dan qadar Allah

1   iman kepada Allah
 rukun iman yang pertama 
percaya kepada Allah
Allah itu tuhan kita
tuhannya semua manusia
tidak ada tuhan selain Allah
kita wajib menyembah Allah 
Allah maha esa
artinya hanya satu

gambar 2 3
Allah tuhan yang maha esa
sumber id. pandapedia.com

66

mengenal  rukun iman



1616
Pendidikan Agama Islam Kelas I

2 iman kepada malaikat Allah
 rukun iman yang kedua 
percaya kepada malaikat Allah
malaikat diciptakan dari nur atau cahaya
malaikat selalu taat kepada Allah
selalu menjalankan perintah Allah
jumlah malaikat sangat banyak
tugas malaikat berbeda beda
ada yang menurunkan wahyu
ada yang membagi rezeki
ada yang mencatat amal manusia
ada yang mencabut nyawa
ada yang meniup sangkakala hari kiamat
ada yang menanya di alam kubur
ada yang menjaga pintu neraka
ada yang menjaga pintu surga
kita wajib mengimani 10 malaikat
jibril mikail israfil izrail munkar nakir 
raqib atid malik dan ridwan

gambar 2 4
Allah menciptakan malaikat dari cahaya

sumber id. pandapedia.com
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3  iman kepada kitab kitab Allah
 rukun iman yang ketiga 
percaya kepada kitab Allah
Allah menurunkan kitab kepada rasul
ada 4 kitab suci yang diturunkan Allah
zabur kepada nabi dawud 
taurat kepada nabi musa 
injil kepada nabi isa 
al qur’an kepada nabi muhammad
kitab Allah berisi petunjuk
agar manusia hidupnya bahagia
di dunia dan di akhirat

gambar 2 5
al qur’an kitab suci umat islam

sumber en. wikipedia.org

4  iman kepada rasul rasul Allah
 rukun iman yang keempat  
percaya kepada rasul rasul Allah
rasul berarti utusan Allah
rasul manusia pilihan Allah
rasul menerima wahyu Allah
rasul bertugas menyampaikan wahyu 

mengenal  rukun iman
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gambar 2 6
rasul bertugas menyampaikan wahyu

membimbing umat ke jalan yang benar
rasul menyampaikan kabar gembira
orang beriman disediakan surga
rasul juga menyampaikan ancaman
orang yang kafir disediakan neraka
kita wajib mengimani rasul
rasul yang wajib kita imani ada 25 orang 

5  iman kepada hari kiamat
 rukun iman yang kelima
percaya kepada hari kiamat

gambar 2 7
peristiwa hari kiamat sangat mengerikan
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hari kiamat adalah hari hancurnya
alam semesta 
gunung gunung meletus
bumi digoncangkan sangat dahsyat
manusia seperti anai anai
kiamat pasti terjadi
tidak ada yang tahu
hanya Allah yang tahu
orang baik akan diberi pahala
orang jahat akan mendapat siksa

6  iman kepada qada dan qadar Allah
 rukun iman keenam percaya
kepada qada dan qadar Allah
qada dan qadar juga disebut takdir
takdir adalah ketentuan Allah 
yang pasti terjadi

gambar 2 8
kematian adalah takdir Allah

manusia lahir menurut kehendak Allah
manusia mati menurut kepastian Allah

mengenal  rukun iman
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kita harus beriman kepada takdir
kita boleh menunggu takdir
kita harus berusaha
semua ketentuan Allah
kita terima dengan ikhlās

c  menghafal  rukun iman
kita harus hafal  rukun iman
 rukun iman ada 6 yaitu
1  iman kepada Allah
2  iman kepada malaikat Allah
3  iman kepada kitab kitab Allah
4  iman kepada rasul rasul Allah
5  iman kepada hari kiamat
6  iman kepada qada dan qadar Allah

tugas 

kerjakan di buku tugasmu
isilah titik titik berikut

1  rukun iman pertama percaya kepada ...
2  rukun iman kedua percaya kepada ...
3  rukun iman ketiga percaya kepada ...
4  rukun iman keempat percaya kepada ...
5  rukun iman kelima percaya kepada ...
6  rukun iman keenam percaya kepada ...
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rangkuman 

 rukun berarti sendi atau pokok
  iman berarti percaya atau yakin
   rukun iman berarti pokok kepercayaan
  iman itu diucapkan dengan lisan 

diyakini dalam hati dan 
diamalkan dengan perbuatan
 rukun iman ada 6 

a percaya kepada Allah
b percaya kepada malaikat Allah
c percaya kepada kitab kitab Allah
d percaya kepada rasul rasul Allah
e percaya kepada hari kiamat
f percaya kepada qada dan qadar Allah

mutiara hikmah

al imānu an tu’mina billāhi wa malāikatihi wa 
kutubihi wa rusulihi wal yaumil ākhiri wa tu’mina bil 
qadari khairihi wa syarrihi

mengenal  rukun iman

mā u a
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artinya
iman adalah engkau percaya kepada Allah kepada 
malaikat malaikatnya kepada kitab kitabnya kepada 
rasul rasulnya kepada hari kiamat dan engkau 
percaya kepada qadar yang baik dan buruk
(hadis riwayat muslim dari  umar bin khattab nomor 9)

uji kompetensi 

kerjakan dalam buku tugasmu
a  pilihlah jawaban yang paling benar 
1 arti iman adalah ...

a  taat b  percaya c  tunduk
2  rukun iman ada ...

a  empat b  lima c  enam
3 yang menciptakan langit adalah ...

a  Allah b  malaikat c  setan
4  rukun iman yang keenam percaya kepada ...

a  malaikat b  hari kiamat c  takdir
5  rukun iman yang pertama percaya kepada ...

a  malaikat b  kitab c Allah
6 percaya kepada malaikat  rukun iman yang ...

a  pertama b  kedua c  ketiga
7 letak iman berada ...

a  di dada b  di kepala c  di hati
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8 tanda anak yang beriman  rajin ...
a  begadang b  salat c  bermain

9  rukun iman yang ketiga percaya kepada ...
a  kitab b  rasul c  malaikat

10 kitab suci umat islam adalah ...
a  taurat b  zabur c  al qur’an

b isilah titik titik berikut dengan tepat
1 cara beriman pada kitab Allah adalah  rajin ...
2 membaca al qur’an akan mendapat ...
3 percaya pada rasul Allah  rukun iman yang ...
4 utusan Allah dinamakan ...
5 adanya langit dan bumi sebagai bukti Allah itu ...
6 rasul Allah yang terakhir ialah ...
7 nabi atau rasul yang wajib kita percayai ada ...
8  rukun iman yang kelima percaya kepada ...
9 pada hari kiamat orang beriman dimasukkan ke 

dalam ...
10 percaya pada takdir  rukun iman ...

c  jawablah pertanyaan berikut dengan singkat 
1  apa arti iman kepada Allah
2  ada berapa  rukun iman itu
3  sebutkan tiga ciptaan Allah
4  apa  rukun iman yang kedua
5  malaikat diciptakan dari apa

mengenal  rukun iman
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kisah teladan

nabi idris as
nabi idris keturunan qabil yang durhaka kepada Allah
nabi idris keturunan ketujuh dari nabi adam
nama sebenarnya adalah akhnuh
nabi idris adalah nabi yang pandai membaca
ia juga pandai menulis kalam Allah
nabi idris mengetahui ilmu perbintangan
pandai ilmu hitung
pandai menjahit dan menunggang kuda

beliau mempunyai kekuatan yang luar biasa
sehingga mendapat gelar asadul usud
artinya harimau dari segala harimau 
gelar ini diberikan karena keberaniannya
memerangi orang orang yang durhaka
nabi idris ditinggikan derajatnya oleh Allah
beliau adalah nabi yang saleh dan sabar
(sumber : ensiklopedi islam untuk pelajar, 2004)
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3 perilaku terpuji

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  membiasakan perilaku  jujur
  membiasakan perilaku bertanggung jawab
  membiasakan perilaku hidup bersih
  membisakan perilaku  disiplin

gambar 3
fauzi  disiplin dan hasna suka kebersihan

fauzi anak yang  jujur
bertanggung jawab dan  disiplin

hasna terbiasa dengan hidup bersih
apakah kamu juga seperti fauzi dan hasna
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tadarus al quran 

(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  al falaq
dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang bismillāhir rahmānir rahim(i)
1   katakanlah aku 

berlindung kepada 
tuhan yang menguasai 
subuh (fajar) qul a‘uzu birabbil falaq(i)

2  dari kejahatan 
(makhluk yang) dia 
ciptakan min syarri mā khalaq(a)

3  dan dari kejahatan 
malam apabila telah 
gelap gulita wa min syarri gāsiqin izā 

wa qab(a)

4  dan dari kejahatan 
(perempuan 
perempuan) penyihir 
yang meniup pada 
buhul buhul (talinya)

wa min syarrin naffāsāti fil 
‘uqad(i)

5  dan dari kejahatan 
orang yang dengki 
apabila dia dengki wa min syarri hāsidin izā 

hasad(a)



2727

a perilaku  jujur 

1  pengertian  jujur
 jujur berarti ucapan dan
perbuatannya sama
orang yang  jujur tidak bohong
 jujur termasuk sifat terpuji 
kita harus berlaku  jujur
kejujuran membawa kepada kebaikan

kebaikan mengantarkan ke 
surga
orang yang  jujur disenangi 
teman
juga akan dipercaya orang lain
rasulullah contoh orang yang 
 jujur
rasululllah bergelar al amin
artinya yang dapat dipercaya

2  contoh perilaku  jujur
fauzi siswa kelas 1
fauzi siswa teladan
fauzi anak yang  jujur
ucapan dan perbuatannya sama
teman teman menyukai fauzi
fauzi tidak pernah bohong 
fauzi selalu  jujur kepada siapapun
fauzi mengerjakan ulangan
tanpa menyontek

gambar 3 1
hasna anak yang  jujur

perilaku terpuji
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jadilah siswa yang  jujur seperti fauzi
 jujur merupakan perilaku mulia

tugas

diskusikan dengan temanmu
apakah kamu sudah  jujur dalam ujian
 
b perilaku bertanggung jawab

bertanggung jawab 
termasuk sifat terpuji 
setiap manusia punya 
tanggung jawab 
tanggung jawab berarti 
melaksanakan kewajiban
fauzi seorang siswa
pak guru memberi tugas 
rumah
fauzi mengerjakan tugas 
fauzi siswa bertanggung 
jawab

manusia ciptaan Allah
Allah memerintah manusia beribadah
hasna adalah manusia
hasna mau beribadah
hasna berarti orang yang bertanggung jawab
pak hasan punya anak istri
pak hasan bekerja

gambar 3 2
 rajin belajar berarti bertanggung jawab
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anak istri pak hasan senang
kebutuhan mereka tercukupi
pak hasan bertanggung jawab
rasulullah saw bersabda 

kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ’an raiyyatihi
artinya 
”kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua 
bertanggung jawab tentang kepemimpinannya.” 
(hadis riwayat bukhari dari abdullah bin umar nomor 884)
pemimpin bertanggung jawab 
terhadap yang dipimpinnya 
kepala sekolah bertanggung jawab di sekolah
ketua kelas pemimpin di kelas
ketua kelas bertanggung jawab di kelas
ayah adalah pemimpin dalam keluarga
ayah bertanggung jawab di rumah
presiden pemimpin dalam negara
presiden bertanggung jawab terhadap rakyat
semua pemimpin harus bertanggung jawab

tugas

diskusikan dengan temanmu
apakah arti sikap bertanggung jawab 

perilaku terpuji
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c perilaku hidup bersih

islam mengajarkan hidup bersih
kita harus selalu menjaga kebersihan
bersih itu indah
kebersihan adalah sebagian dari iman
kebersihan adalah pangkal kesehatan
orang yang hidup bersih akan sehat
rasulullah bersabda :

al islāmu nazifun fatanazzafu fainnahu lā yadkhulul 
jannata illā nazifun
artinya 
islam itu agama yang mementingkan kebersihan
maka bersihkanlah dirimu  karena tidak akan masuk 
surga kecuali orang orang yang bersih  
(hadis riwayat tabrani nomor 5050)
kita harus menjaga kebersihan badan
kita mandi setiap pagi dan sore

gambar 3 3
mandi menjaga kebersihan badan
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mandi dengan air bersih
juga menggunakan sabun mandi
mandi membuat badan kita bersih
badan menjadi segar
badan bersih terhindar dari kuman
pakaian kotor harus dicuci
pakaian kotor adalah sarang penyakit 
hidup bersih dimulai dari diri sendiri  

d perilaku  disiplin

 disiplin berarti tepat waktu
waktu sangat berharga
waktu tidak dapat berulang
fauzi anak yang  disiplin
salat fardu dilaksanakan tepat waktu
tugas sekolah selalu dikerjakan
fauzi tidak pernah menyiakan waktu
 disiplin adalah kunci sukses
 disiplin sangat dianjurkan dalam islam
kita harus  disiplin
di sekolah keluarga dan masyarakat
1   disiplin di sekolah

 disiplin perlu diterapkan di sekolah
peraturan peraturan sekolah harus ditaati
masuk sekolah tidak boleh terlambat
seragam sekolah harus dipakai

perilaku terpuji
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2     disiplin dalam keluarga
keluarga adalah tempat 
memulai  disiplin
hasna anak yang 
 disiplin
tugas hasna membantu 
ibu
selesai makan hasna 
mencuci piring

fauzi membantu hasna
ibu menyayangi fauzi dan hasna
anak  disiplin disayangi orang tua

3  disiplin dalam masyarakat
masyarakat adalah manusia di sekitar kita
peraturan di masyarakat harus ditaati
setiap malam ada jaga malam
setiap warga dapat giliran
pak firman selalu menepati gilirannya
pak firman bersikap  disiplin

tugas

kerjakan di buku tugasmu
berilah tanda (√ ) pada pernyataan yang sesuai

no pernyataan ya tidak

1 saya sering menyontek waktu 
ujian ... ...

2 saya suka berbohong pada ibu 
bapak ... ...

gambar 3 4
membantu pekerjaan ibu di rumah
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3 saya sering absen masuk 
sekolah ... ...

4 saya  disiplin belajar setiap 
malam ... ...

5 saya mandi dan gosok gigi tiap 
pagi ... ...

rangkuman

 jujur berarti berkata apa adanya 
 orang yang  jujur tidak bohong
 jujur termasuk sifat terpuji 
 bertanggung jawab termasuk sikap terpuji
 murid yang bertanggung jawab harus belajar
 semua orang akan bertanggung jawab terhadap 

perbuatannya
 islam mengajarkan untuk hidup bersih
 kebersihan adalah sebagian dari iman
 kebersihan adalah pangkal kesehatan
 disiplin berarti tepat waktu
 disiplin merupakan perilaku terpuji

mutiara hikmah

perilaku terpuji
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akmalul mu’minina imānan ahsanuhum khuluqān
artinya
orang beriman yang paling sempurna imannya ialah 
orang yang paling baik akhlaknya
(hadis riwayat ahmad dari abu hurairah nomor 7095 
dan abu dawud nomor 4062)

uji kompetensi

kerjakan di buku tugasmu
a  pilihlah jawaban yang benar
1  jujur termasuk sifat ...

a   aniaya b   tercela c   terpuji
2 ucapan dan perbuatan sama disebut ...

a  bohong b   jujur c   bersih
3 orang yang  jujur akan dimasukkan ke ...

a   neraka b   surga c   taman
4 kebersihan itu sebagian dari ...

a   akhlak b   iman c   islam
5 kebersihan pangkal ...

a   kesehatan b  keimanan c   kaya
6 hidup bersih termasuk sifat ...

a   tercela b   istimewa c   terpuji
7 menjaga kebersihan badan mandi ... sehari

a   sekali b   dua kali c   tiga kali
8 orang yang berkata benar berarti ...

a    jujur b   ikhlās c    disiplin

na mā
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9 rasulullah diberi gelar al amin artinya dapat ...
a  diikuti b  dicontoh c  dipercaya

10 makhluk Allah yang dibebani tanggung jawab ialah 
...
a   hewan b  malaikat c   manusia

b  isilah titik titik berikut ini
1 regu piket bertanggung jawab terhadap ...
2 siswa yang bertanggung jawab  rajin ...
3 selalu menaati peraturan sekolah termasuk ...
4 semua pemimpin akan dimintai ...
5 membantu ayah dan ibu termasuk  disiplin ...
6  menyontek sewaktu ulangan berarti tidak …
7 suka berbohong ciri orang …
8 cara menjaga kebersihan badan yaitu …
9 pengertian  disiplin adalah …
10 siswa yang bertanggung jawab belajar dengan … 

c  jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat 
1  apa yang dimaksud  jujur
2  bagaimana ucapan dan hati orang  jujur
3  siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan 

kelas
4  bagaimana cara menjaga kebersihan badan
5  berilah contoh perilaku  disiplin di sekolah

perilaku terpuji
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kisah teladan

 nabi nuh a s
 nabi nuh keturunan kesepuluh dari nabi adam
beliau diutus kepada penduduk negeri armenia
kaum  nabi nuh menyembah berhala
 nabi nuh mengajak mereka menyembah Allah
kaumnya menolak dengan keras
anak  nabi nuh ada yang durhaka
namanya kan’an ia menentang ayahnya
kan’an termasuk mendapat azab
perbuatan keji telah merajalela 
 nabi nuh berdoa kepada Allah 
supaya mereka diazab
doa  nabi nuh dikabulkan Allah
kaumnya yang kafir mendapat azab

azab itu berupa banjir
semua orang kafir mati tenggelam
kan’an juga mati tenggelam
(sumber : ensiklopedi islam untuk pelajar, 2004)
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4 tata cara  bersuci 

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  menjelaskan pengertian taharah
  menyebutkan jenis najis dan cara mensucikannya
  menjelaskan alat yang sah digunakan untuk  bersuci
  mempraktikkan tata cara  bersuci

gambar 4 
 wudu termasuk  bersuci

 bersuci dapat dilakukan dengan berwudu
tayamum maupun istinjak

dengan menggunakan air yang bersih
 bersuci menyehatkan badan kita
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tadarus al qur’an

(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  al ikhlas

dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang

 
bismillāhir rahmānir rahim

1  katakanlah muhammad 
dialah Allah yang maha 
esa qul huwallāhu ahad(un)

2  Allah tempat meminta 
segala sesuatu allāhus samad(u) 

3  Allah tidak beranak dan 
tidak pula diperanakkan lam yalid wa lam yulad

4 dan tidak ada sesuatu 
yang setara dengan dia wa lam yakul lahu kufuwan 

ahad(un)
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a pengertian  bersuci

taharah berarti  bersuci
 bersuci adalah membersihkan badan dari kotoran
badan harus bersih dari kotoran
pakaian harus bersih dari kotoran
tempat tinggal harus bersih dari kotoran
taharah menggunakan air bersih dan suci
contoh air suci adalah air sumur air sungai air laut 
air ledeng dan air hujan
kotoran dalam islam disebut najis
najis dibedakan menjadi 3 macam
najis mukhafafah mutawasitah dan mugallazah
1  najis mukhafafah 

najis mukhafafah 
berarti  najis ringan 
ibu salma melahirkan 
bayi
bayi itu laki-laki
namanya fahri
fahri belum makan 
apapun

fahri hanya minum asi
fahri kencing di pangkuan ibunya
air kencing fahri termasuk najis ringan
ibu salma cukup memercikkan air
najis itu sudah bersih

gambar 4 1
air kencing bayi najis ringan

tata cara  bersuci 
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2  najis mutawasitah
najis mutawasitah 
berarti najis sedang
contoh najis 
mutawasitah
kotoran binatang berak 
dan kencing manusia
cara membersihkannya 
dibasuh sampai bersih

basuhan harus dengan air mengalir
bau najis harus hilang

3  najis mugallazah
najis mugallazah 
berarti najis berat
contoh najis 
mugallazah
air liur anjing dan 
babi
pakaian yang dijilat 
anjing terkena najis 

cara mensucikannya dibasuh 7 kali
salah satunya dengan tanah
ada anjing minum di mangkok
mangkok itu harus dibersihkan
dicuci 7 kali
salah satunya dengan tanah

gambar 4 3
air liur anjing najis berat

gambar 4 2
kotoran manusia najis sedang
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b tata cara  bersuci

  bersuci dapat dilakukan dengan  wudu tayamum atau 
istinjak
1   wudu

 wudu berarti bersih atau 
indah
 wudu syarat sah salat
berwudu yakni membasuh 
sebagian anggota badan 
muka kedua tangan kepala 
dan kedua kaki
caranya sudah ditentukan 
dalam islam
 wudu untuk menghilangkan 
hadas kecil

contoh hadas kecil
kentut kencing dan buang air besar
  wudu menggunakan air bersih dan suci
contohnya air sumur air laut air hujan atau air 
salju

2  tayamum
tayamum adalah 
 bersuci dengan debu
tayamum dilakukan 
kalau tidak ada air 
tayamum juga termasuk 
 bersuci

gambar 4 4
 wudu untuk menghilangkan hadas 

kecil

gambar 4 5
tayamum  bersuci menggunakan debu

tata cara  bersuci 
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tayamum merupakan pengganti  wudu
kita boleh bertayamum ketika hendak salat
jika tidak ada air atau sedang sakit keras
cara tayamum
a  tangan menepak tanah
b  kemudian tangan ditiup
c  tangan mengusap wajah
d tangan menepak tanah lagi
e tangan ditiup lagi
f tangan mengusap kedua tangan sampai 

pergelangan
3 istinjak

istinjak berarti  bersuci setelah buang air
tempat keluar air kencing 
disebut qubul 
tempat keluar air besar 
disebut dubur 
qubul dan dubur harus 
bersih
istinjak menggunakan air 
yang bersih
apabila tidak ada air
istinjak boleh 
menggunakan 

batu kertas tisu daun atau kayu
syarat benda untuk beristinjak
padat kesat dan suci
contohnya pecahan genteng atau batu

gambar 4 6
setelah kencing 

istinjak dengan air
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istinjak tidak boleh dengan benda licin
benda licin tidak dapat membersihkan najis
contohnya kaca plastik atau mika
istinjak dengan air
harus disiram sampai bersih
istinjak menggunakan benda keras
cukup diusapkan tiga atau tujuh kali
Allah memberikan kemudahan 
supaya kita tetap bersih dan suci

4. hikmah taharah
islam mengajarkan hidup bersih
kebersihan adalah pangkal kesehatan
cara menjaga kebersihan badan
dengan membiasakan istinjak
setiap selesai buang air
air seni yang menempel di badan
harus dibersihkan
membersihkan saluran kencing
dapat mencegah pengendapan zat garam
membersihkan kotoran setelah buang air besar
dapat mencegah infeksi
mencegah berkembangnya kuman dalam tinja
begitu pula dengan  wudu
waktu membasuh muka dapat membersihkan 
muka dari debu
membasuh tangan dan kaki 
dapat mencegah timbulnya kuman
penyakit pada sela sela jari

tata cara  bersuci 
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 wudu dapat menjaga kesehatan
mencegah terjadinya kanker kulit
karena setiap anggota badan kita
dibasuh dengan air  wudu
yang bersih dan suci
sebagai anak islam
harus  rajin  bersuci selesai buang hajat
berwudu ketika hendak salat
orang yang bersih akan disayang Tuhan
disayang orang lain dan teman
itulah pola hidup sehat
yang diajarkan agama islam

tugas

kerjakan di buku tugasmu
berilah huruf b bila benar dan huruf s bila salah
1 ( .... ) taharah berarti  bersuci
2 ( .... )  pakaian yang terkena najis harus dicuci
3 ( .... ) pakaian yang kotor sah untuk salat
4 ( .... ) air sumur sah untuk  wudu
5 ( .... )  air sungai tidak sah untuk  wudu
6 ( .... ) membersihkan najis ringan dengan disiram
7 ( .... ) tisu tidak boleh untuk istinjak
8 ( .... ) air liur anjing najis mutawasitah
9 ( .... ) air kencing bayi yang baru lahir najis 

mukhafafah
10   ( .... )  wudu untuk menghilangkan najis ringan
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rangkuman 

  taharah berarti  bersuci
  taharah untuk membersihkan kotoran
   kotoran dalam islam disebut najis 
   najis dibedakan menjadi 3 

 najis mukhafafah mutawasitah dan mugallazah
    wudu berarti bersih atau indah
   berwudu untuk menghilangkan hadas kecil
   pengganti  wudu bila tidak air adalah tayamum 
   istinjak adalah  bersuci setelah buang air
   islam mengajarkan kita menjaga kebersihan

mutiara hikmah

miftāhul-jannatis-salātu wa miftāhus-salāti  wudu(u)
artinya
kunci surga adalah salat dan kunci salat adalah 
 bersuci
(hadis riwayat at tirmizi dari jabir bin abdillah nomor 4)

tata cara  bersuci 
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uji kompetensi

kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah jawaban yang paling benar
1 taharah berarti ...

a   beriman b   beramal c    bersuci
2 alat yang boleh dipakai untuk  bersuci ...

a   batu b   minyak c   tulang
3 alat yang tidak sah untuk  bersuci ialah ...

a   air b   batu c   tulang
4 air yang dapat digunakan untuk  bersuci ialah ...

a   air sumur b   air teh c   air kelapa
5 najis mukhafafah artinya najis ...

a   ringan b   sedang c   berat
6 kotoran manusia termasuk najis ...

a   ringan b   sedang c   berat
7 menghilangkan najis berat dibasuh sebanyak ...

a   5 kali b   6 kali c   7 kali
8 menghilangkan hadas kecil dengan ...

a   mandi b    wudu c   disiram
9  bersuci setelah buang air dinamakan ...

a   istinjak b   tayamum c    wudu
10 pengganti  wudu bila tidak ada air ialah ...

a   mandi b   tayamum c   istinjak
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b  isilah titik titik berikut ini
1 babi dan air liurnya termasuk najis ...
2 contoh najis mutawasitah ialah ...
3 bercebok sesudah buang air disebut …
4 hukum  wudu ketika akan salat adalah …
5 air yang boleh untuk berwudu antara lain …
6  cara membersihkan najis ringan adalah ...
7 cara membersihkan air liur anjing dibasuh ...
8 pakaian yang terkena najis tidak sah untuk ...
9  bersuci dengan menggunakan debu disebut ...
10 manfaat  bersuci dapat menjaga ... badan

c  jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat
1  apakah arti taharah
2  disebut apakah  bersuci dengan batu
3  sebutkan 3 macam air yang boleh untuk berwudu
4  apa pengganti  wudu bila tidak ada air
5  sebutkan 3 macam najis

tata cara  bersuci 
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kisah teladan

 nabi hud
 nabi hud adalah putra sam bin nuh
 nabi hud diutus Allah kepada kaum ‘ad
Allah menurunkan azab kepada kaum ‘ad
dalam dua tahap

tahap pertama dilanda kemarau panjang
terjadi kekeringan di mana mana
tahap kedua dilanda gumpalan awan
namun tidak terjadi hujan
melainkan angin yang sangat dingin
angin bertiup selama 8 hari 7 malam
kemudian membinasakan kaum ‘ad
 nabi hud meninggal pada usia 472 tahun
dimakamkan di bukit pasir merah palestina
(sumber : ensikopedi islam untuk pelajar, 2004)
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5  rukun islam

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  melafalkan  rukun islam dengan benar 
  menirukan ucapan  rukun islam dengan benar
  memahami penjelasan tiap tiap  rukun islam

gambar 5 
zakat  rukun islam yang ketiga 

rukun islam terhadap orang lain
adalah mengeluarkan zakat

zakat adalah kewajiban yang kaya
kepada fakir miskin

supaya hidupnya juga senang
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tadarus al qur’an

(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  al kausar

dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang bismillāhir rahmānir rahim 

(i)

1   sungguh kami telah 
memberimu nikmat 
yang banyak innā a‘tainākal kausar(a)

2   maka laksanakanlah 
salat karena tuhanmu 
dan berkurbanlah 
(sebagai ibadah dan 
mendekatkan diri 
kepada Allah)

fasalli lirabbika wanhar

3  sesungguhnya orang 
orang yang membenci 
kamu dialah yang 
terputus

inna syāni’aka huwal abtar 
(u)
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a  rukun islam

rukun berarti sendi atau pokok
islam artinya selamat
 rukun islam adalah pokok pokok 
ajaran islam 
agama islam 
adalah agama yang selamat
orang islam disebut muslim
muslim artinya berserah diri
 rukun islam wajib dikerjakan 
oleh semua orang islam 
agar hidup selamat di dunia dan 
akhirat

b menghafal  rukun islam

 rukun islam ada lima
satu mengucapkan dua kalimah 

syahadat ( syahadatain)
dua  mendirikan salat
tiga menunaikan zakat
empat  puasa pada bulan ramadan
lima  mengerjakan ibadah haji bagi 

yang telah mampu
55

gambar 5 1
fauzi seorang muslim

 rukun islam
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1 syahadat
 rukun islam pertama adalah syahadat
syahadat berarti persaksian
syahadat ada dua
syahadat tauhid dan syahadat rasul
dua kalimah syahadat disebut  syahadatain
 syahadatain artinya dua persaksian
bunyi dua kalimah syahadat :

asyhadu allā ilāha illallāh
wa asyhadu anna muhammadar rasulullāh
artinya 
saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
selain Allah dan saya bersaksi bahwa nabi 
muhammad utusan Allah

2 mendirikan salat
 rukun islam yang kedua yakni mendirikan salat
orang islam wajib mengerjakan salat
salat lima waktu hukumnya wajib 
salat wajib ada lima waktu
a  salat isya’ 
 sebanyak empat rakaat 
 dikerjakan pada malam hari
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gambar 5 2
mendirikan salat  rukun islam 

kedua

b  salat subuh 
 sebanyak dua rakaat 
 dikerjakan pada pagi 

hari
 sebelum matahari terbit
c  salat zuhur 
 sebanyak empat rakaat 
 dikerjakan pada siang 

hari
d  salat asar 
 sebanyak empat rakaat 
 dikerjakan pada siang menjelang sore hari
e salat magrib 
 sebanyak tiga rakaat 
 dikerjakan setelah terbenamnya matahari
 Allah berfirman dalam surah an nisa’ ayat 103

innas salāta kānat ’alal mu’minina kitābam 
mauqut(an)

 artinya 
sungguh salat itu adalah kewajiban
yang ditentukan waktunya
atas orang orang yang  beriman 
(surah an-nisa’/4: 103)
jumlah rakaat salat sehari semalam
ada tujuh belas rakaat
orang yang meninggalkan salat berdosa

 rukun islam

ina
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orang berdosa akan mendapat siksa
ia akan masuk neraka
orang yang salat akan mendapat pahala
ia akan masuk surga

3 zakat
 rukun islam ketiga yaitu

mengeluarkan zakat 
zakat artinya bersih 
dan berkah
zakat membersihkan 
harta dan jiwa
bersih dari kotoran 
dan dosa
harta juga akan 
menjadi berkah

orang yang berharta
harus mengeluarkan zakat 
zakat untuk orang yang tidak mampu
terutama kaum fakir dan miskin
zakat ada dua yaitu
zakat mal dan zakat fitrah
zakat mal adalah zakat harta
zakat fitrah adalah zakat jiwa
zakat fitrah diberikan di akhir bulan ramadan
sebelum salat idul fitri
zakat fitrah membersihkan orang yang berpuasa
juga untuk memberi makan orang miskin
zakat fitrah berupa makanan pokok

gambar 5 3
panitia zakat fitrah
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4 puasa
 rukun islam yang 
keempat adalah puasa 
puasa menahan tidak 
makan dan minum
juga hal hal yang 
membatalkan puasa
mulai terbit fajar 
sampai terbenamnya 
matahari

puasa ramadan wajib bagi umat islam
puasa ramadan dilakukan sebulan penuh
meninggalkan puasa ramadan berdosa
puasa ramadan merupakan perintah Allah
Allah berfirman

yā ayyuhal lazina āmanu  kutiba ’alaikumus 
siyāmu  kamā kutiba ‘alal lazina min qablikum
la‘allakum tattaqun(a)
artinya 
wahai orang-orang yang beriman
diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan
atas orang orang sebelum kamu
supaya kamu bertakwa 
(surah al baqarah/2: 183)

gambar 5 4
makan sahur bersama keluarga

 rukun islam



5656
Pendidikan Agama Islam Kelas I

5 haji
 rukun islam yang 
kelima adalah haji
haji dilaksanakan di 
tanah suci
tanah suci ada di 
makkah 
ibadah haji wajib bagi 
yang mampu
mampu beaya untuk 
perjalanan haji
haji mabrur adalah haji 
yang diterima Allah

bagi orang yang hajinya mabrur
insyā allāh akan masuk surga
allāh mewajibkan haji bagi 
orang islam yang mampu
firman allāh

wa lillāhi ’alan nāsi hijjul baiti manistatā‘a ilaihi 
sabila (an)
artinya 
dan (di antara) kewajiban manusia terhadap 
Allah  adalah melaksanakan ibadah haji ke 
baitullah  yaitu bagi orang orang yang mampu
mengadakan perjalanan ke sana 
(surah ali imran/3: 97) 

gambar 5 5
ibadah haji ke mekah bagi 

yang mampu

ila
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1

2

3

4

5

tugas 

kerjakan di buku tugasmu
a  isikan kata dalam kotak dengan benar

 mampu -  syahadatain - lima - ramadan - surga - dosa
1  rukum islam ada ...  
2  orang yang baru masuk islam membaca ... 
3  orang islam tidak salat akan mendapat ... 
4  bulan ... orang islam melaksanakan puasa
5  haji diwajibkan bagi orang islam yang ... 

b  hubungkan pernyataan dan nomor dengan benar

membayar zakat

membaca  syahadatain

pergi haji bila mampu

puasa ramadan

mendirikan salat

 rukun islam
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rangkuman

   rukun islam artinya sendi pokok ajaran islam
   rukun islam itu ada 5 (lima)

a membaca dua kalimah syahadat
b mendirikan salat
c menunaikan zakat
d berpuasa pada bulan ramadan
e pergi haji jika mampu

mutiara hikmah

buniyal-islāmu ‘alā khamsin syahādati an-lā ilāha 
illallāh wa anna muhammadan-rasulullāhi wa 
iqāmis-salāti wa itāiz-zakāti wal-hajji wa saumi 
ramadān(a)
artinya
islam didirikan atas lima perkara yaitu membaca 
dua kalimat syahadat mendirikan salat menunaikan 
zakat melaksanakan haji dan mengerjakan puasa 
ramadan 
(hadis riwayat bukhari dari ibnu umar ra nomor 7)

ulu
itā
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uji kompetensi

kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah jawaban yang paling benar
1  rukun islam ada ...

a   4 b   5  c   6 
2  rukun islam yang pertama membaca ...

a   syahadat b   kitab c   al qur’an
3 syahadat itu ada dua yaitu syahadat tauhid dan ...

a   nabi b   wali c   rasul
4 orang islam ... melakukan salat

a   wajib b   makruh c   mubah
5 melaksanakan salat termasuk  rukun islam ...

a   pertama b   kedua c   ketiga
6 salat yang dilakukan siang hari ialah ...

a   subuh b   zuhur c   asar
7 tiang agama dalam islam adalah ...

a   salat b   zakat c   puasa
8 pada bulan ramadan umat islam wajib melaksanakan 

...
a   zakat b   puasa c   haji

9 mengeluarkan zakat  rukun islam ...
a   kedua b   ketiga c   keempat

10 haji diwajibkan bagi orang yang ...
a   kaya b   mampu c   miskin

 rukun islam
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b isilah titik titik di bawah ini
1 pintu masuk agama islam membaca ...
2 salat wajib sehari semalam sebanyak ... waktu 
3 meninggalkan salat akan mendapat ...
4 zakat yang dikeluarkan menjelang idul fitri yaitu ...
5  mengeluarkan zakat fitrah berupa ...
6 puasa ramadan bagi orang islam hukumnya ...
7 puasa ramadan dikerjakan selama ...
8 orang berpuasa berarti menahan makan dan ...
9   rukun islam yang kelima yaitu ...
10  mengerjakan haji ke tanah suci ... 

c jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat
1 ada berapa  rukun islam itu
2 sebutkan salat wajib bagi umat islam
3 bagaimana bunyi  syahadatain  
4 kapan umat islam mengerjakan puasa
5 mengerjakan haji adalah  rukun islam yang keberapa  



6161

kisah teladan

nabi muhammad dan abu talib 
abu talib adalah paman nabi muhammad saw
yang mengasuh sekaligus pelindung dari ancaman
abu jahal dan abu lahab serta kaum kafir
abu talib setia mendampingi nabi muhammad saw
dalam suka dan duka 
menjelang wafat abu talib

rasulullah saw bersabda wahai paman 
ucapkanlah lā ilāha illallāh
kalimat ini akan aku jadikan alasan terhadapmu 
di hadapan Allah abu talib menolak
mengucapkan kalimat tersebut
rasulullah saw meneteskan air mata
abu talib wafat tak mau mengucapkan 
kalimat lā ilāha illallāh barangsiapa akhir hayatnya 
bisa mengucapkan
lā ilāha illallāh dia berhak masuk surga
(hadis riwayat al hakim)

 rukun islam
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latihan ulangan umum semester 1

kerjakan dalam buku tugasmu
a pilihan jawaban yang paling benar 
1  rukun iman ada ...

a lima b enam c  tujuh
2 iman artinya ...

a  dipercaya b  kuat c  percaya
3 percaya kepada Allah  rukun iman ...

a  pertama b kedua c ketiga
4  rukun iman yang kedua percaya kepada ...

a  Allah b malaikat c  kitab
5 yang menciptakan matahari dan bulan adalah ...

a  Allah b  malaikat c  rasul
6 al fātihah artinya ...

a  penutup b  pembukaan c  penengah
7 kitab Allah yang wajib kita percayai ada ...

a  dua  b  tiga c  empat
8 percaya pada hari kiamat termasuk  rukun iman ...

a keempat b  kelima c  keenam
9  rukun iman yang keenam percaya kepada ...

a  Allah b  kiamat c  takdir
10 syahadat yang pertama disebut syahadat ...

a  tauhid b  rasul c nabi
11 membaca  syahadatain termasuk  rukun islam ...

a  kesatu b  kedua c  ketiga
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12 wa asyhadu anna muhammadar ....
a  rasulillah b  rasulallāh c  rasulullāh

13 syahadat tauhid kesaksian bahwa Allah maha ...
a perkasa b  esa c  pencipta

14 syahadat rasul kesaksian nabi muhammad ... Allah
a nabi b  kekasih c  utusan

15 kebersihan sebagian dari ...
a  islam b  iman c  ihsan

16 kebersihan pangkal ...
a  kesehatan b  kekayaan c  kepandaian

17 supaya badan bersih mandi dengan ...
a  sabun mandi b  sampo c soda

18 untuk menjaga kebersihan setiap hari mandi ...
a  dua kali b  tiga kali c  empat kali

19 nabi muhammad mendapat gelar ...
a  as siddiq b  al hadi c  al amin

20 surah al fātihah terdiri atas ... ayat
a  7  b  8  c  9 

21 surah al fātihah disebut ummul kitab berarti ...
a  pembukaan b induk c penutup

22 ihdinas sirātal ....
a  mustaqim b  muslimin c  mu’minin

23 as sab’ul masani artinya 7 ayat yang ...
a  diulang ulang b  dibaca c  berkait

24 setiap melaksanakan salat wajib membaca surah ...
a  al ikhlās b  al fātihah c   al falaq

25  rukun islam ada ...
a  lima b  enam c  tujuh

 rukun islam
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26  jujur termasuk sifat ...
a  terpuji b  tercela c  teraniaya

27 termasuk kunci kesuksesan adalah ...
a  malas b  semaunya c   disiplin

28 percaya kepada rasul  rukun iman ...
a  ketiga b  keempat c  kelima

29  rukun islam yang kedua ialah ....
a  syahadat b  salat c  zakat

30 tidak terlambat masuk kelas berarti siswa ...
a  malas b cerdas c  disiplin

31 bertanggung jawab termasuk sikap ...
a  terpuji b  tercela c  terhormat

32 tindakan yang tidak bertanggung jawab adalah ...
a   rajin b  membolos c   disiplin 

33 bertanggung jawab membersihkan kelas tugas ...
a  ketua kelas b  guru c  regu piket

34 suka berolahraga berarti ...
a   disiplin b  malas c  hidup sehat

35 murid yang bertanggung jawab  rajin ... 
a  beribadah b  bekerja c  belajar

b isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1  rukun iman yang ketiga percaya kepada ... 
2  rukun islam yang kelima ialah ... 
3  rajin pangkal ... 
4 al fātihah surah yang ke ... 
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5 jumlah ayat surah al fātihah ada ... 
6  jujur antara perkataan dan perbuatan ... 
7  rukun islam ada ... 
8 al fātihah berarti ...
9 tanggung jawab artinya ... 
10 puasa ramadan hukumnya ... 

c jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat
1 ada berapa ayat surah al fātihah itu 
2 apa artinya iman 
3 sebutkan  rukun iman 
4 apa yang dimaksud dengan  jujur 
5 apa yang dimaksud dengan sikap hidup bersih 
6 bagaimanakah menjaga kebersihan badan 
7 berilah contoh  disiplin di sekolah  
8  apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab 
9 ada berapa  rukun islam itu
10 ke kota manakah umat islam pergi haji  

 rukun islam





p e l a j a r a n

5  rukun islam

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  melafalkan  rukun islam dengan benar 
  menirukan ucapan  rukun islam dengan benar
  memahami penjelasan tiap tiap  rukun islam

gambar 5 
zakat  rukun islam yang ketiga 

rukun islam terhadap orang lain
adalah mengeluarkan zakat

zakat adalah kewajiban yang kaya
kepada fakir miskin

supaya hidupnya juga senang
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tadarus al qur’an

(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  al kausar

dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang bismillāhir rahmānir rahim 

(i)

1   sungguh kami telah 
memberimu nikmat 
yang banyak innā a‘tainākal kausar(a)

2   maka laksanakanlah 
salat karena tuhanmu 
dan berkurbanlah 
(sebagai ibadah dan 
mendekatkan diri 
kepada Allah)

fasalli lirabbika wanhar

3  sesungguhnya orang 
orang yang membenci 
kamu dialah yang 
terputus

inna syāni’aka huwal abtar 
(u)
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a  rukun islam

rukun berarti sendi atau pokok
islam artinya selamat
 rukun islam adalah pokok pokok 
ajaran islam 
agama islam 
adalah agama yang selamat
orang islam disebut muslim
muslim artinya berserah diri
 rukun islam wajib dikerjakan 
oleh semua orang islam 
agar hidup selamat di dunia dan 
akhirat

b menghafal  rukun islam

 rukun islam ada lima
satu mengucapkan dua kalimah 

syahadat ( syahadatain)
dua  mendirikan salat
tiga menunaikan zakat
empat  puasa pada bulan ramadan
lima  mengerjakan ibadah haji bagi 

yang telah mampu
55

gambar 5 1
fauzi seorang muslim

 rukun islam
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1 syahadat
 rukun islam pertama adalah syahadat
syahadat berarti persaksian
syahadat ada dua
syahadat tauhid dan syahadat rasul
dua kalimah syahadat disebut  syahadatain
 syahadatain artinya dua persaksian
bunyi dua kalimah syahadat :

asyhadu allā ilāha illallāh
wa asyhadu anna muhammadar rasulullāh
artinya 
saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
selain Allah dan saya bersaksi bahwa nabi 
muhammad utusan Allah

2 mendirikan salat
 rukun islam yang kedua yakni mendirikan salat
orang islam wajib mengerjakan salat
salat lima waktu hukumnya wajib 
salat wajib ada lima waktu
a  salat isya’ 
 sebanyak empat rakaat 
 dikerjakan pada malam hari
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gambar 5 2
mendirikan salat  rukun islam 

kedua

b  salat subuh 
 sebanyak dua rakaat 
 dikerjakan pada pagi 

hari
 sebelum matahari terbit
c  salat zuhur 
 sebanyak empat rakaat 
 dikerjakan pada siang 

hari
d  salat asar 
 sebanyak empat rakaat 
 dikerjakan pada siang menjelang sore hari
e salat magrib 
 sebanyak tiga rakaat 
 dikerjakan setelah terbenamnya matahari
 Allah berfirman dalam surah an nisa’ ayat 103

innas salāta kānat ’alal mu’minina kitābam 
mauqut(an)

 artinya 
sungguh salat itu adalah kewajiban
yang ditentukan waktunya
atas orang orang yang  beriman 
(surah an-nisa’/4: 103)
jumlah rakaat salat sehari semalam
ada tujuh belas rakaat
orang yang meninggalkan salat berdosa

 rukun islam

ina
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orang berdosa akan mendapat siksa
ia akan masuk neraka
orang yang salat akan mendapat pahala
ia akan masuk surga

3 zakat
 rukun islam ketiga yaitu

mengeluarkan zakat 
zakat artinya bersih 
dan berkah
zakat membersihkan 
harta dan jiwa
bersih dari kotoran 
dan dosa
harta juga akan 
menjadi berkah

orang yang berharta
harus mengeluarkan zakat 
zakat untuk orang yang tidak mampu
terutama kaum fakir dan miskin
zakat ada dua yaitu
zakat mal dan zakat fitrah
zakat mal adalah zakat harta
zakat fitrah adalah zakat jiwa
zakat fitrah diberikan di akhir bulan ramadan
sebelum salat idul fitri
zakat fitrah membersihkan orang yang berpuasa
juga untuk memberi makan orang miskin
zakat fitrah berupa makanan pokok

gambar 5 3
panitia zakat fitrah
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4 puasa
 rukun islam yang 
keempat adalah puasa 
puasa menahan tidak 
makan dan minum
juga hal hal yang 
membatalkan puasa
mulai terbit fajar 
sampai terbenamnya 
matahari

puasa ramadan wajib bagi umat islam
puasa ramadan dilakukan sebulan penuh
meninggalkan puasa ramadan berdosa
puasa ramadan merupakan perintah Allah
Allah berfirman

yā ayyuhal lazina āmanu  kutiba ’alaikumus 
siyāmu  kamā kutiba ‘alal lazina min qablikum
la‘allakum tattaqun(a)
artinya 
wahai orang-orang yang beriman
diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan
atas orang orang sebelum kamu
supaya kamu bertakwa 
(surah al baqarah/2: 183)

gambar 5 4
makan sahur bersama keluarga

 rukun islam
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5 haji
 rukun islam yang 
kelima adalah haji
haji dilaksanakan di 
tanah suci
tanah suci ada di 
makkah 
ibadah haji wajib bagi 
yang mampu
mampu beaya untuk 
perjalanan haji
haji mabrur adalah haji 
yang diterima Allah

bagi orang yang hajinya mabrur
insyā allāh akan masuk surga
allāh mewajibkan haji bagi 
orang islam yang mampu
firman allāh

wa lillāhi ’alan nāsi hijjul baiti manistatā‘a ilaihi 
sabila (an)
artinya 
dan (di antara) kewajiban manusia terhadap 
Allah  adalah melaksanakan ibadah haji ke 
baitullah  yaitu bagi orang orang yang mampu
mengadakan perjalanan ke sana 
(surah ali imran/3: 97) 

gambar 5 5
ibadah haji ke mekah bagi 

yang mampu

ila



5757

1

2

3

4

5

tugas 

kerjakan di buku tugasmu
a  isikan kata dalam kotak dengan benar

 mampu -  syahadatain - lima - ramadan - surga - dosa
1  rukum islam ada ...  
2  orang yang baru masuk islam membaca ... 
3  orang islam tidak salat akan mendapat ... 
4  bulan ... orang islam melaksanakan puasa
5  haji diwajibkan bagi orang islam yang ... 

b  hubungkan pernyataan dan nomor dengan benar

membayar zakat

membaca  syahadatain

pergi haji bila mampu

puasa ramadan

mendirikan salat

 rukun islam
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rangkuman

   rukun islam artinya sendi pokok ajaran islam
   rukun islam itu ada 5 (lima)

a membaca dua kalimah syahadat
b mendirikan salat
c menunaikan zakat
d berpuasa pada bulan ramadan
e pergi haji jika mampu

mutiara hikmah

buniyal-islāmu ‘alā khamsin syahādati an-lā ilāha 
illallāh wa anna muhammadan-rasulullāhi wa 
iqāmis-salāti wa itāiz-zakāti wal-hajji wa saumi 
ramadān(a)
artinya
islam didirikan atas lima perkara yaitu membaca 
dua kalimat syahadat mendirikan salat menunaikan 
zakat melaksanakan haji dan mengerjakan puasa 
ramadan 
(hadis riwayat bukhari dari ibnu umar ra nomor 7)

ulu
itā
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uji kompetensi

kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah jawaban yang paling benar
1  rukun islam ada ...

a   4 b   5  c   6 
2  rukun islam yang pertama membaca ...

a   syahadat b   kitab c   al qur’an
3 syahadat itu ada dua yaitu syahadat tauhid dan ...

a   nabi b   wali c   rasul
4 orang islam ... melakukan salat

a   wajib b   makruh c   mubah
5 melaksanakan salat termasuk  rukun islam ...

a   pertama b   kedua c   ketiga
6 salat yang dilakukan siang hari ialah ...

a   subuh b   zuhur c   asar
7 tiang agama dalam islam adalah ...

a   salat b   zakat c   puasa
8 pada bulan ramadan umat islam wajib melaksanakan 

...
a   zakat b   puasa c   haji

9 mengeluarkan zakat  rukun islam ...
a   kedua b   ketiga c   keempat

10 haji diwajibkan bagi orang yang ...
a   kaya b   mampu c   miskin

 rukun islam
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b isilah titik titik di bawah ini
1 pintu masuk agama islam membaca ...
2 salat wajib sehari semalam sebanyak ... waktu 
3 meninggalkan salat akan mendapat ...
4 zakat yang dikeluarkan menjelang idul fitri yaitu ...
5  mengeluarkan zakat fitrah berupa ...
6 puasa ramadan bagi orang islam hukumnya ...
7 puasa ramadan dikerjakan selama ...
8 orang berpuasa berarti menahan makan dan ...
9   rukun islam yang kelima yaitu ...
10  mengerjakan haji ke tanah suci ... 

c jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat
1 ada berapa  rukun islam itu
2 sebutkan salat wajib bagi umat islam
3 bagaimana bunyi  syahadatain  
4 kapan umat islam mengerjakan puasa
5 mengerjakan haji adalah  rukun islam yang keberapa  
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kisah teladan

nabi muhammad dan abu talib 
abu talib adalah paman nabi muhammad saw
yang mengasuh sekaligus pelindung dari ancaman
abu jahal dan abu lahab serta kaum kafir
abu talib setia mendampingi nabi muhammad saw
dalam suka dan duka 
menjelang wafat abu talib

rasulullah saw bersabda wahai paman 
ucapkanlah lā ilāha illallāh
kalimat ini akan aku jadikan alasan terhadapmu 
di hadapan Allah abu talib menolak
mengucapkan kalimat tersebut
rasulullah saw meneteskan air mata
abu talib wafat tak mau mengucapkan 
kalimat lā ilāha illallāh barangsiapa akhir hayatnya 
bisa mengucapkan
lā ilāha illallāh dia berhak masuk surga
(hadis riwayat al hakim)

 rukun islam
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latihan ulangan umum semester 1

kerjakan dalam buku tugasmu
a pilihan jawaban yang paling benar 
1  rukun iman ada ...

a lima b enam c  tujuh
2 iman artinya ...

a  dipercaya b  kuat c  percaya
3 percaya kepada Allah  rukun iman ...

a  pertama b kedua c ketiga
4  rukun iman yang kedua percaya kepada ...

a  Allah b malaikat c  kitab
5 yang menciptakan matahari dan bulan adalah ...

a  Allah b  malaikat c  rasul
6 al fātihah artinya ...

a  penutup b  pembukaan c  penengah
7 kitab Allah yang wajib kita percayai ada ...

a  dua  b  tiga c  empat
8 percaya pada hari kiamat termasuk  rukun iman ...

a keempat b  kelima c  keenam
9  rukun iman yang keenam percaya kepada ...

a  Allah b  kiamat c  takdir
10 syahadat yang pertama disebut syahadat ...

a  tauhid b  rasul c nabi
11 membaca  syahadatain termasuk  rukun islam ...

a  kesatu b  kedua c  ketiga
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12 wa asyhadu anna muhammadar ....
a  rasulillah b  rasulallāh c  rasulullāh

13 syahadat tauhid kesaksian bahwa Allah maha ...
a perkasa b  esa c  pencipta

14 syahadat rasul kesaksian nabi muhammad ... Allah
a nabi b  kekasih c  utusan

15 kebersihan sebagian dari ...
a  islam b  iman c  ihsan

16 kebersihan pangkal ...
a  kesehatan b  kekayaan c  kepandaian

17 supaya badan bersih mandi dengan ...
a  sabun mandi b  sampo c soda

18 untuk menjaga kebersihan setiap hari mandi ...
a  dua kali b  tiga kali c  empat kali

19 nabi muhammad mendapat gelar ...
a  as siddiq b  al hadi c  al amin

20 surah al fātihah terdiri atas ... ayat
a  7  b  8  c  9 

21 surah al fātihah disebut ummul kitab berarti ...
a  pembukaan b induk c penutup

22 ihdinas sirātal ....
a  mustaqim b  muslimin c  mu’minin

23 as sab’ul masani artinya 7 ayat yang ...
a  diulang ulang b  dibaca c  berkait

24 setiap melaksanakan salat wajib membaca surah ...
a  al ikhlās b  al fātihah c   al falaq

25  rukun islam ada ...
a  lima b  enam c  tujuh

 rukun islam
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26  jujur termasuk sifat ...
a  terpuji b  tercela c  teraniaya

27 termasuk kunci kesuksesan adalah ...
a  malas b  semaunya c   disiplin

28 percaya kepada rasul  rukun iman ...
a  ketiga b  keempat c  kelima

29  rukun islam yang kedua ialah ....
a  syahadat b  salat c  zakat

30 tidak terlambat masuk kelas berarti siswa ...
a  malas b cerdas c  disiplin

31 bertanggung jawab termasuk sikap ...
a  terpuji b  tercela c  terhormat

32 tindakan yang tidak bertanggung jawab adalah ...
a   rajin b  membolos c   disiplin 

33 bertanggung jawab membersihkan kelas tugas ...
a  ketua kelas b  guru c  regu piket

34 suka berolahraga berarti ...
a   disiplin b  malas c  hidup sehat

35 murid yang bertanggung jawab  rajin ... 
a  beribadah b  bekerja c  belajar

b isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1  rukun iman yang ketiga percaya kepada ... 
2  rukun islam yang kelima ialah ... 
3  rajin pangkal ... 
4 al fātihah surah yang ke ... 
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5 jumlah ayat surah al fātihah ada ... 
6  jujur antara perkataan dan perbuatan ... 
7  rukun islam ada ... 
8 al fātihah berarti ...
9 tanggung jawab artinya ... 
10 puasa ramadan hukumnya ... 

c jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat
1 ada berapa ayat surah al fātihah itu 
2 apa artinya iman 
3 sebutkan  rukun iman 
4 apa yang dimaksud dengan  jujur 
5 apa yang dimaksud dengan sikap hidup bersih 
6 bagaimanakah menjaga kebersihan badan 
7 berilah contoh  disiplin di sekolah  
8  apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab 
9 ada berapa  rukun islam itu
10 ke kota manakah umat islam pergi haji  

 rukun islam





p e l a j a r a n

6 al qur’an 
surah surah pendek

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  melafalkan surah  al kausar   an nasr dan  al ‘asr dengan 

lancar
  menghafal surah  al kausar  an nasr dan  al ‘asr  dengan 

benar
  memahami arti surah  al kausar  an nasr dan  al ‘asr

gambar 6
anak islam harus bisa membaca al qur’an

fauzi dan hasna belajar membaca al qur’an
fauzi membaca hasna menyimak

fauzi membaca hasna mengartikan
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tadarus al qur’an

(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  an nasr

dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang bismillāhir rahmānir rahim 

1  apabila telah datang 
pertolongan Allah dan 
kemenangan izā jā’a nasrullāhi wal fath 

(u)

2   dan engkau melihat 
manusia berbondong 
bondong masuk 
agama Allah wara aitan nāsa yadkhuluna 

fi dinillāhi afwājā(n)

3 maka bertasbihlah 
dengan memuji 
tuhanmu dan 
mohonlah ampunan 
kepadanya sungguh 
dia maha penerima 
tobat

fasabbih bihamdi rabbika 
wastagfirhu innahu kāna 
tawwābā(n)
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a surah  al kausar 

surah  al kausar adalah surah paling pendek
terdiri dari tiga ayat
surah yang ke 108
terletak pada juz 30
1 membaca tartil muratal

membaca al qur’an harus benar
tidak boleh tergesa gesa
begitu juga membaca surah  al kausar
perhatikan panjang pendeknya
ucapkan huruf sesuai makhrajnya

2  mendengarkan bacaan 
guru memberi contoh bacaan surah  al kausar 
anak anak tidak boleh ramai atau gaduh
semua mendengarkan
mendengarkan bacaan al qur’an berpahala

3  membaca surah  al kausar
ayo kita baca surah  al kausar berikut

bismillāhir rahmānir 
rahim(i)
innā a‘tainākal 
kausar(a)
fasalli lirabbika 
wanhar 
inna syāni’aka 
huwal abtar(u)

al qur’an surah surah pendek
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4  menghafal surah  al kausar
menghafal ayat al qur’an
dapat dilakukan dengan banyak cara
begitu pula menghafal surah  al kausar
salah satunya dengan tazkirah

 a  tazkirah
guru membimbing siswa
membaca surah  al kausar
guru mengajak siswa untuk bertazkirah 
maksudnya mengingat ingat ayat demi ayat
guru menyuruh siswa
melafalkan surah  al kausar
siswa diminta memejamkan mata
setelah selesai mata kembali dibuka
guru mengajukan pertanyaan kepada siswa
apa yang kamu rasakan 

 b  praktik menghafal surah  al kausar
mari belajar menghafal surah  al kausar
kita harus hafal surah  al kausar
bacalah berulang ulang surah  al kausar
salah satu siswa menghafal
siswa yang lain menyimak
begitu seterusnya
sampai yakin hafalannya benar
setelah menghafal 
bacalah surah  al kausar dan artinya berikut
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dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang bismillāhir rahmānir rahim(i)

1   sungguh kami telah 
memberimu nikmat 
yang banyak innā a’tainākal kausar(a)

2   maka laksanakanlah 
salat karena tuhanmu 
dan berkurbanlah 
(sebagai ibadah dan 
mendekatkan diri 
kepada Allah)

fasalli lirabbika wanhar(u)

3  sesungguhnya orang 
orang yang membenci 
kamu dialah yang 
terputus

inna syāni’aka huwal abtar 
(u)

5 isi kandungan surah  al kausar
 al kausar artinya nikmat yang banyak
surah  al kausar menjelaskan tentang perintah 
salat dan berkurban
Allah telah memberikan banyak kenikmatan
Allah memberikan nikmat kesehatan
nikmat jasmani dan rohani
nikmat jasmani misalnya
kita diberi mata untuk melihat
telinga untuk mendengar

al qur’an surah surah pendek
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hidung untuk mencium
lidah untuk merasakan 
hati untuk memikirkan
Allah juga memberi rezeki kepada kita
kita diberi nikmat rohani 
yaitu akal sehat

gambar 6 1
ibadah dicontohkan nabi ibrahim 

dan ismail

kita harus bersyukur
atas segala nikmat
caranya dengan melaksanakan salat
dan menyembelih hewan kurban

tugas

1 bacalah surah  al kausar berulang ulang
2  hafalkan surah  al kausar dengan benar
3 mintalah orang tua menyimak hafalanmu
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b  surah  an nasr

surah  an nasr diturunkan di kota mekah
surah  an nasr tergolong ayat madaniyah
diturunkan sesudah nabi muhammad hijrah
surah  an nasr menceritakan peristiwa 
fathu mekah
artinya pembebasan kota mekah
1  membaca tartil muratal

dengan bimbingan guru 
siswa membaca secara tartil muratal
artinya membaca perlahan lahan
dengan suara nyaring dan merdu

2  mendengarkan bacaan 
guru memberi contoh bacaan surah  an nasr 
siswa mendengarkan dengan baik
mendengarkan bacaan al qur’an 
akan mendapat rahmat

3  membaca surah  an nasr
surah  an nasr terdapat pada juz ke 30
surah  an nasr merupakan surah yang ke 110
membaca al qur’an termasuk ibadah
setiap huruf akan mendapat pahala
mari kita baca surah  an nasr berikut
bismillāhir rahmānir 
rahim

izā jā’a nasrullāhi 
wal fath(u)

al qur’an surah surah pendek
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wara ’aitan nāsa 
yadkhuluna fi 
dinillāhi afwājā(n)

fasabbih bihamdi 
rabbika wastagfirhu 
innahu kāna 
tawwābā(n)

4  praktik menghafal surah  an nasr
mari belajar menghafal surah  an nasr
kita hafal surah  an nasr di luar kepala
bacalah berulang ulang surah  an nasr
lakukan bergantian dengan temanmu
sampai yakin bahwa hafalanmu benar
kita juga harus mengetahui arti surah  an nasr
berikut lafal surah  an nasr dan artinya

dengan nama 
Allah yang maha 
pengasih maha 
penyayang

bismillāhir rahmānir rahim 
(i)

1   apabila 
telah datang 
pertolongan 
Allah dan 
kemenangan

izā jā’a nasrullāhi wal fath 
(u)

im



7575

2   dan engkau 
melihat manusia 
berbondong 
bondong masuk 
agama Allah wara aitan nāsa 

yadkhuluna fi dinillāhi 
afwājā(n)

3 maka 
bertasbihlah 
dengan memuji 
tuhanmu dan 
mohonlah 
ampunan 
kepadanya 
sungguh dia 
maha penerima 
tobat

fasabbih bihamdi rabbika 
wastagfirhu innahu kāna 
tawwābā(n)

5  isi kandungan surah  an nasr
surah  an nasr terdiri dari 3 ayat 
kata  an nasr diambil dari ayat pertama
 an nasr artinya pertolongan 
surah  an nasr menjelaskan tentang 
kemenangan 
nabi muhammad saw memperoleh kemenangan
tanpa perlawanan dari kaum quraisy
mereka masuk islam secara berbondong 
bondong
mereka bertasbih memuji tuhannya
dan memohon ampun atas segala dosanya

al qur’an surah surah pendek



7676
Pendidikan Agama Islam Kelas I

tugas

1 bacalah surah  an nasr berulang ulang
2  hafalkan surah  an nasr 
3 mintalah orangtuamu menyimak hafalanmu

c  surah al ’asr

surah  al ‘asr diturunkan di kota mekah
surah  al ‘asr tergolong ayat makiyah
diturunkan sesudah surah al insyirah
surah  al ‘asr terdapat pada juz 30
merupakan surah yang ke 103
1  membaca tartil muratal

dengan bimbingan guru 
siswa membaca secara tartil muratal
membaca dengan perlahan lahan
dengan suara nyaring dan merdu

2  mendengarkan bacaan 
guru memberi contoh bacaan surah  al ‘asr
siswa menyimak dan memperhatikan
mendengarkan bacaan al qur’an 
akan mendapat rahmat

3  membaca surah  al ‘asr
surah  al ‘asr
membaca al qur’an termasuk ibadah
setiap huruf akan mendapat pahala
ayo kita baca surah  al ‘asr
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bismillāhir 
rahmānir rahim(i)

wal ‘asr(i)

innal insāna lafi 
khusr(in) 

illal lazina āmanu 
wa ‘amilus sālihāti 
wa tawāsau bil 
haqqi wa tawā 
sau bis sabr(i)

4  praktik menghafal surah  al ‘asr
mari belajar menghafal surah  al ‘asr
kita hafal surah  al ‘asr di luar kepala
bacalah berulang ulang surah  al ‘asr
salah satu siswa menghafal
siswa yang lain menyimak
lakukan secara bergantian
sampai yakin benar
kita juga harus tahu
arti surah  al ‘asr
bacalah surah  al ‘asr dan artinya berikut
dengan nama 
Allah yang maha 
pengasih maha 
penyayang

bismillāhir rahmānir rahim 
(i)

al qur’an surah surah pendek
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1  demi masa

wal ‘asr (i)
2  sungguh 

manusia 
berada dalam 
kerugian

innal insāna lafi khusr(in) 

3  kecuali orang 
orang yang 
beriman dan 
mengerjakan 
kebajikan 
serta saling 
menasihati 
untuk 
kebenaran 
dan saling 
menasihati 
untuk 
kesabaran

illallazina āmanu wa ‘amilus 
sālihāti wa tawāsau bil haqqi 
wa tawāsau bis sabr(i)

5  isi kandungan surah  al ‘asr
surah  al ‘asr terdiri atas 3 ayat
ayat pertama berbunyi wal ‘asri
artinya demi masa 
manusia itu berada dalam kerugian
kecuali orang yang beriman dan beramal saleh
saling menasihati untuk kebenaran 
saling menasihati untuk kesabaran
kita harus dapat menggunakan waktu dengan 
baik
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tugas

1 bacalah surah  al ‘asr berulang ulang
2  hafalkan surah  al ‘asr 
3 mintalah orangtuamu menyimak hafalanmu

rangkuman

  surah  al kausar terdiri atas 3 ayat
   al kausar artinya nikmat yang banyak
  surah  an nasr terdiri dari 3 ayat
  surah  an nasr artinya pertolongan
  surah  an nasr termasuk ayat madaniyah
  surah  al ‘asr terdiri dari 3 ayat
  berisi untuk menggunakan waktu dengan baik

mutiara hikmah

khairukum man ta’allamal qur’āna wa ‘allamahu
artinya
sebaik baik kamu adalah orang yang belajar al qur’an 
dan mengajarkannya
(hadis riwayat bukhari dari usman nomor 4639)

al qur’an surah surah pendek
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uji kompetensi

kerjakan di buku tugasmu
a  pilihlah jawaban yang paling benar
1  surah  al kausar terdiri atas ... ayat

a   2  b   3  c   4 
2  perintah salat dan berkurban terdapat pada surah ... 

a    al kausar b    an nasr c    al ‘asr
3   al kausar artinya nikmat ... 

a  rohani b   jasmani c   banyak
4  inna a‘tainākal ... 

a   kausar b   wanhar c   abtar
5  fasalli lirabbika ... 

a   kausar b   wanhar c   abtar
6  inna syāni’aka ... abtar

a   huwal b   khuwal c   quwal
7  surah  an nasr dalam al qur’an urutan ke ... 

a   108 b   110 c   103
8  kata  an nasr artinya ... 

a   perjuangan b   pertolongan c   nikmat
9  surah  an nasr menjelaskan kemenangan nabi 

muhammad saw atas kota ... 
a   mekah b   madinah c   palestina

10  surah  an nasr diturunkan di kota ... 
a   madinah b   palestina c   mekah
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b  isilah titik titik di bawah ini
1  surah  an nasr tergolong ayat ... 
2 surah yang paling pendek dalam al qur’an yaitu ...
3  al kausar berarti nikmat yang ....
4  surah ke 103 dalam al qur’an adalah ... 
5  orang yang tidak dapat menggunakan waktu dengan 

baik akan ... 
6  surah  al ‘asr ayat pertama berbunyi ... 
7  kata  an nasr berarti ...
8  kita diperintahkan untuk saling menasihati dalam 

kebenaran dan ... 
9  menyembelih kurban dilaksanakan pada hari raya ...
10 surah  al ‘asr terdiri atas ... ayat

c  jawablah pertanyaan berikut ini
1  sebutkan dua perintah dalam surah  al kausar
2  apa yang kita lakukan terhadap nikmat Allah
3  tulislah surah  an nasr ayat 1
4  tulislah surah  al kausar ayat 2 
5  sebutkan isi kandungan surah  al ‘asr

al qur’an surah surah pendek
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kisah teladan

 nabi ismail
 nabi ismail adalah putra nabi ibrahim 
ibunya bernama hajar
ismail termasuk anak yang saleh  jujur dan patuh
semua perintah orang tuanya ditaati
pada saat ismail menjelang remaja
nabi ibrahim mendapat perintah Allah

menyembelih ismail
ismail pun bersedia dijadikan kurban
penyembelihan itu dilaksanakan di mina
ketika hendak disembelih
Allah mengganti ismail
dengan domba yang besar 
itulah syariat kurban
yang dilaksanakan oleh umat islam
sebagai tanda syukur kepada Allah
atas nikmat yang diberikan kepada kita
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7  syahadatain

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  melafalkan dua kalimah syahadat
  menghafalkan dua kalimah syahadat
  membedakan syahadat tauhid dan syahadat rasul
  mengartikan syahadat tauhid dan syahadat rasul

gambar 7 
anak islam harus dapat hafal  syahadatain

fauzi dan hasna melafalkan  syahadatain
dibimbing oleh ibu ema

mereka sudah hafal  syahadatain
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tadarus al qur’an

(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  al ‘asr

dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang bismillāhir rahmānir rahim

1  demi masa

wal ‘asr(i)

2  sungguh manusia 
berada dalam kerugian

innal insāna lafi khusr (in) 

3  kecuali orang orang 
yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan 
serta saling menasihati 
untuk kebenaran dan 
saling menasihati 
untuk kesabaran

illallazina āmanu wa‘amilus 
sālihāti wa tawā saubil haqqi 
watawā saubis sabr(i)
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fauzi dan hasna bertanya kepada ayah 
tentang kalimah syahadat
ayah menjelaskan syahadat itu ada dua
syahadat tauhid dan syahadat rasul
juga sering disebut  syahadatain
apa itu  syahadatain
mari kita pelajari bersama
syahadat berarti persaksian
syahadat tauhid berarti persaksian kepada Allah
bacaan syahadat tauhid adalah

asyhadu allā ilāha illallāh(u)
syahadat rasul berarti persaksian kepada nabi
bacaan syahadat rasul adalah

wa asyhadu anna muhammadar rasulullāh(i)

a menghafal dua kalimah syahadat

fauzi dan hasna belajar menghafal
dua kalimah syahadat
mari bersama sama mengucapkan
dua kalimah syahadat

asyhadu allā ilāha illallāh(u)
wa asyhadu anna muham madar rasulullāh(i)

 syahadatain
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 fauzi dan hasna sudah lancar melafalkan
 dua kalimah syahadat
 mereka membacanya berulang ulang
 fauzi dan hasna sudah hafal dua kalimah syahadat
 apakah kalian juga sudah hafal

 
gambar 7 1

masuk islam membaca dua kalimat 
syahadat

b  mengartikan dua kalimah syahadat

dua kalimah syahadat juga disebut  syahadatain
syahadat tauhid dan syahadat rasul
1 syahadat tauhid

berikut bunyi syahadat tauhid

asyhadu allā ilāha illallāh(u)
artinya 
saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah
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syahadat tauhid mengandung arti
bahwa Allah itu esa
esa artinya satu atau tunggal
Allah hanya satu 
Allah tidak dua dan tidak tiga
Allah itu tuhan kita
kita wajib menyembah Allah
memohon pertolongan kepada Allah
kita dilarang menyembah kepada selain Allah

2 syahadat rasul
syahadat artinya persaksian
rasul artinya utusan Allah
syahadat rasul artinya persaksian
terhadap utusan Allah
syahadat rasul disebut juga syahadat kedua
berikut bunyi syahadat rasul dan artinya

wa asyhadu anna muhammadar rasulullāh(i)
artinya 
dan saya bersaksi bahwa muhammad itu utusan 
Allah
nabi muhammad saw adalah utusan Allah
nabi muhammad saw adalah rasul terakhir
setelah nabi muhammad saw tidak ada rasul lagi
kita percaya bahwa nabi muhammad saw 
adalah nabi dan rasul 
nabi muhammad saw diutus Allah
kepada seluruh umat manusia

 syahadatain
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tugas siswa

hubungkan lajur kiri dan kanan yang cocok

syahadat Allah

Allah maha syahadat tauhid

syahadat pertama membaca  syahadatain

syahadat kedua esa

 rukun islam pertama persaksian

rasul itu utusan syahadat rasul

rangkuman 

 syahadat berarti persaksian
 syahadatain berarti dua persaksian
 syahadat ada dua macam
 yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul
 syahadat tauhid berbunyi asyhadu allā ilāha illallāh
 artinya aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah
 syahadat rasul berbunyi wa asyhadu anna 

muhammadar rasulullāh
 artinya dan saya bersaksi bahwa nabi muhammad 

utusan Allah

ulu
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mutiara hikmah

man kāna ākhiru kalāmihi lā ilāha illallāhu dakhalal 
jannata
artinya 
barangsiapa pada akhir ucapannya lā ilāha illallāh 
(tidak ada tuhan selain Allah) ia akan masuk surga
(hadis riwayat abu dawud dari mu’az bin jabbal 
nomor 2709)

 syahadatain
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uji kompetensi

kerjakan di buku tugasmu
a  pilihlah jawaban yang paling benar
1  syahadat ada … macam

a   satu b   dua c   tiga
2  syahadat yang pertama disebut syahadat … 

a   tauhid b   rasul c   nabi
3  lā ilāha illallāh adalah bunyi syahadat ... 

a   rasul b tauhid c nabi
4  tidak ada tuhan selain Allah adalah arti syahadat ... 

a   tauhid b rasul c nabi
5  syahadat tauhid berarti persaksian bahwa Allah itu 

maha … 
a   kuasa b   esa c   pencipta

6  syahadat tauhid mengandung makna untuk 
menyembah … 
a Allah b   berhala c   matahari

7  syahadat berarti … 
a   persaksian b   permohonan c  penghambaan

8  syahadat yang kedua disebut syahadat … 
a   tauhid b   rasul c   nabi

9  rasul Allah berarti … 
a   utusan b   berita c   wali

10  mengucapkan dua kalimah syahadat ketika mau 
masuk … 
a   masjid b   sekolah c  islam
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b  isilah titik-titik di bawah ini
1 asyhadu allā …
2 wa asyhadu anna muhammadar … 
3   syahadatain artinya … 
4  syahadat rasul adalah kesaksian kepada … 
5  dan saya bersaksi bahwa muhammad itu … 

c  jawablah pertanyaan berikut ini 
1  apakah arti  syahadatain
2  tulislah arti syahadat tauhid
3  siapakah rasul Allah yang terakhir
4  tulislah bunyi syahadat rasul
5  tulislah arti syahadat rasul

 syahadatain
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kisah teladan

 umar bin khattab
sebelum masuk islam  umar bin khattab 

sangat menentang nabi muhammad
nabi muhammad saw pernah berdoa 

ya Allah kuatkanlah islam dengan salah satu yang lebih
engkau cintai di antara dua orang ini

dengan abu jahal atau dengan  umar bin khattab
doa nabi muhammad saw dikabulkan oleh Allah

 umar bin khattab bersama adiknya fatimah 
menghadap nabi muhammad saw 

menyatakan diri masuk islam
di hadapan rasulullah saw 

umar mengucapkan dua kalimah syahadat
asyhadu allā ilāha illāllāh

wa asyhadu anna muhammadar rasulullāh
saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah

dan saya bersaksi bahwa muhammad itu utusan Allah
 umar bin khattab resmi masuk islam
pada tahun keenam masa kenabian
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8 perilaku terpuji

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  menampilkan perilaku  rajin
  menampilkan perilaku tolong menolong
  menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua
  menampilkan  adab makan dan minum
  menampilkan  adab belajar

gambar 8
menyeberangkan orang buta termasuk perbuatan terpuji

fauzi mempunyai perilaku terpuji
suka menolong orang lain

ia menolong orang buta untuk menyeberang jalan 
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tadarus al qur’an
(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  al kafirun
dengan nama Allah 
yang maha pengasih 
maha penyayang bismillāhir rahmānir rahim

1  katakanlah 
(muhammad) wahai 
orang-orang kafir qul yā ayyuhal kāfirun(a)

2   aku tidak akan 
menyembah apa yang 
kamu sembah lā a‘budu māta‘budun(a)

3  dan kamu bukan 
penyembah apa yang 
aku sembah wa lā antum ‘ābiduna mā 

a‘bud(u)
4  dan aku tidak pernah 

menjadi penyembah 
apa yang kamu 
sembah 

wa lā ana ‘ābidum mā ‘abad 
tum

5  dan kamu tidak 
pernah (pula) menjadi 
penyembah apa yang 
aku sembah 

wa lā antum ‘ābiduna mā 
a’bud(u)

6  untukmu agamamu 
dan untukku agamaku

lakum dinukum waliya din(i)

qqqq
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a  perilaku  rajin

 rajin artinya suka atau giat
 rajin belajar artinya suka belajar
 rajin bekerja artinya giat bekerja
 rajin pangkal pandai
siapa yang suka belajar akan menjadi pandai
contoh perilaku  rajin dalam kehidupan  
1   rajin belajar

fauzi dan hasna murid kelas 1
mereka  rajin masuk sekolah
fauzi dan hasna  rajin belajar di sekolah
mereka ingin menjadi anak yang pandai
mereka  rajin mengerjakan tugas rumah
mereka juga  rajin membaca buku
sebelum bermain
mereka mengulangi pelajaran dari sekolah
mereka  rajin belajar tanpa diperintah

gambar 8 1
anak muslim  rajin membaca 

al qur’an

fauzi dan hasna juga  rajin mengaji
mereka  rajin mengaji al qur’an 

perilaku terpuji
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2  rajin ibadah
fauzi dan hasna  rajin ibadah
setelah bangun pagi 
menggosok gigi dan berwudu
kemudian melaksanakan salat subuh
mereka  rajin melaksanakan

gambar 8 2 
anak islam  rajin salat

salat wajib lima waktu
 rajin beribadah merupakan ciri anak saleh
fauzi dan hasna  rajin salat ke masjid
mereka beribadah dengan tumakninah
agar memperoleh pahala dari Allah
ayah dan ibu makin sayang kepada mereka

3   rajin bekerja
fauzi dan hasna suka 
membantu ibu
mereka membantu 
membersihkan rumah
hasna menyapu halaman 
rumah
membersihkan kebun dari 
sarang nyamukgambar 8 3

hasna membantu ibu 
menyapu lantai
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membuang sampah pada tempatnya
hasna mengepel lantai rumah
juga membersihkan meja kursi
rumah menjadi bersih dan sehat 
mereka  rajin membantu ayah dan ibu

tugas

kerjakan di buku tugasmu
isilah titik titik berikut sesuai sikapmu
no pernyataan sikap
1 agar memperoleh nilai yang baik  rajin … 
2 agar memperoleh rida Allah  rajin … 
3 supaya disenangi orang tua  rajin … 
4 supaya hidup layak atau berkecukupan  rajin … 
5 supaya tidak dimarahi bapak ibu guru  rajin … 
6 agar fasih membaca al qur’an  rajin … 
7 agar mendapat pahala  rajin … 

b  perilaku tolong menolong

tolong menolong termasuk 
perilaku terpuji
tolong artinya minta bantuan
menolong artinya memberi 
bantuan
tolong menolong artinya 
bantu membantu
atau saling membantugambar 8 4

memberi sedekah meringankan 
penderitaan orang lain

perilaku terpuji
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manusia tidak dapat hidup sendiri
kita harus membiasakan
sikap tolong menolong 
tolong menolong meringankan
penderitaan orang lain 
tolong menolong bisa dengan uang 
memberikan nasihat atau pikiran
1  contoh perilaku tolong menolong

fauzi melihat orang 
buta
akan menyeberang 
jalan 
fauzi menolongnya 
menyeberang jalan
fauzi menolong amin
yang jatuh dari sepeda
amin berterima kasih 
kepada fauzi

di sekolah fauzi dan amin
bertugas mengumpulkan uang
untuk menolong korban banjir 
setelah uang terkumpulkan diserahkan kepada 
bapak ibu guru
bapak ibu guru menyalurkan bantuan siswa
bantuan itu sangat bermanfaat
orang yang terkena musibah berterima kasih
hal itu disebut menolong dengan uang
dengan tolong menolong semua menjadi ringan
agama islam sangat menganjurkan umatnya

gambar 8 5
menolong teman yang jatuh 

dari sepeda
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untuk saling menolong
Allah akan menolong hambanya
kalau kita mau menolong saudara kita
nabi muhammad saw bersabda 

wallāhu fi ‘aunil ‘abdi mā kānal ‘abdu fi ‘auni akhihi
artinya 
Allah akan menolong hambanya selama hamba 
itu mau menolong saudaranya 
(hadis riwayat muslim nomor 4867)

2 syarat tolong menolong
dalam tolong menolong seyogianya
a dilandasi dengan niat yang ikhlas
b dilakukan dengan tata krama yang baik
c disertai dengan tanggung jawab
d tolong menolong dalam berbuat kebaikan
e tolong menolong untuk bertakwa kepada 

Allah
3 tolong menolong yang dilarang

kita tidak boleh tolong menolong dalam
a kecurangan
b hal perjudian
c hal kejahatan
d hal penipuan
e penjualan obat terlarang
f perbuatan dosa
g permusuhan

perilaku terpuji
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4  keuntungan tolong menolong
keuntungan tolong menolong antara lain 
a terbinanya kerukunan dan sikap gotong 

royong
b semua pekerjaan dan penderitaan makin 

ringan
c tidak ada pemisah antara yang kaya dan 

miskin
d mendapat pahala dari Allah
e meningkatkan ketakwaan kepada Allah

tugas

kerjakan di buku tugasmu
berilah tanda ( √ ) sesuai sikapmu

no pernyataan ya tidak 

1 memberi jiplakan waktu ujian kepada 
teman … …

2 memberi pertolongan kepada teman 
yang jatuh … …

3 menolong teman yang mencuri … …

4 membantu orang yang buta … …

5 membantu pekerjaan ibu di rumah … …

6 meminjami buku kepada teman … …

7 meminjami uang kepada teman 
untuk judi … …
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c  perilaku hormat terhadap orang tua

hormat artinya rasa menghargai
kita harus menghormati orang tua
kita harus taat dan patuh kepada orang tua
1  contoh perilaku hormat terhadap orang tua

fauzi anak yang saleh 
hasna anak yang salehah
fauzi dan hasna patuh 
terhadap orang tua
fauzi dan hasna taat kepada 
orang tua
mereka melaksanakan 
perintahnya
tidak mengecewakan 
hatinya
fauzi dan hasna hormat 
kepada orang tua

mereka bertutur kata lemah lembut
dengan muka yang murah senyum 
dan dengan sikap sopan santun
jasa orang tua sangat besar
kita tidak akan mampu membalasnya
kita wajib berbakti kepada orang tua

2  cara menghormati orang tua
orang tua kita adalah ibu dan bapak
ibu adalah orang yang mengandung
melahirkan dan membesarkan kita

gambar 8 6
anak saleh berbakti pada 

orang tua

perilaku terpuji
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bapak memberi nafkah dan menyekolahkan kita
kita harus berbakti kepada ibu dan bapak
kita juga harus menghormati mereka 
cara untuk menghormati ibu bapak
a jika dipangil segera menjawab dan mendekat
b bersikap sopan dan bertutur kata lemah 

lembut
c jika hendak pergi minta ijin dan memberi 

salam
d membantu pekerjaan orang tua menurut 

kemampuan
e membuat gembira hati orang tua
f merawat dengan sabar jika orang tua 

sedang sakit
g mendoakan setiap sehabis salat
h mendoakan agar dosanya diampuni
 bila sudah meninggal dunia
 doa untuk kedua orang tua sebagai berikut

rabbigfir li wa liwālidayya warhamhumā
kamā rabbayāni sagirā(n)
artinya 
ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku 
dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka 
berdua mengasihani aku pada waktu kecil

3  yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua
cinta dari Allah tergantung cinta orang tua
murka Allah tergantung
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murka orang tua
itulah sabda rasulullah
kita harus berbuat baik
kepada orang tua
agar Allah cinta kepada kita
kita tidak boleh
menyakiti orang tua
menyakiti orang tua termasuk dosa besar
contoh perbuatan yang tidak boleh dilakukan 
kepada ibu bapak 
a berkata kasar atau membentak ibu bapak
b tidak patuh dan suka membantah nasihat ibu 

bapak
c menyakiti hati orang tua dengan kata kata 

atau perbuatan
d menghina atau menantang orang tua
e membuat jengkel dan marah terhadap ibu 

bapak
f memaki maki terhadap orang tua

tugas 

apakah kamu sudah hafal doa untuk ibu bapak
bacalah doa untuk ibu bapak setelah salat wajib

perilaku terpuji
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d   adab makan dan minum

 adab berarti perilaku sopan santun
adab makan dan minum adalah 
perilaku sopan santun pada waktu makan dan 
minum
1  sebelum makan dan minum

fauzi dan hasna 
mencuci tangan 
makanan sudah 
tersedia di meja 
makan
ayah dan ibu sudah 
menunggu
fauzi dan hasna duduk 
dengan tenang

sebelum makan atau minum 
fauzi dan hasna berdoa
doa dipimpin oleh ayah
doa sebelum makan sebagai berikut

  
bismillāhir rahmānir rahim
allāhumma bārik lanā fima razaqtanā
waqinā ‘azāban nār(i)
artinya 
dengan nama Allah yang  maha pengasih maha 
penyayang

gambar 8 7
berdoa sebelum makan
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ya Allah berikanlah berkah kepada kami
atas rezeki yang engkau berikan kepada kami
dan perliharalah kami dari siksa neraka

2 tatkala makan dan minum
fauzi dan hasna 
makan
menggunakan tangan 
kanan
duduk dengan tenang 
dan tidak
banyak bicara
makan dan minum 

tidak tergesa gesa
mengambil makanan yang lebih dekat
sendok dan garpu tidak beradu
makan dan minum secukupnya
tidak terlalu kenyang
makan dan minum yang bergizi
fauzi dan hasna bersyukur kepada Allah
telah diberi rezeki yang berkah
berupa makanan dan minuman 
badan pun menjadi sehat

3 sesudah makan dan minum
setelah makan atau minum
fauzi dan hasna
kemudian membaca doa 
doa sesudah makan sebagai berikut

gambar 8 8
 adab makan bersama

perilaku terpuji
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alhamdu lillāhil lazi at‘amana wasaqānā 
waja‘alanā muslimin(a)
artinya
segala puji bagi Allah yang telah memberikan 
makan dan minum kepada kami 
dan telah menjadikan kami 
orang orang yang berserah diri

fauzi dan hasna 
kemudian mencuci 
kedua tangan 
membersihkan dengan 
kain lap
mereka mengemasi 
sendok dan
piring yang kotor
ibu mengajari mereka

mencuci sendok dan piring
juga mencuci garpu dan gelas
fauzi dan hasna senang membantu ibu
mereka menaruh piring pada rak piring

  

tugas 

apakah kamu sudah hafal doa sebelum dan sesudah 
makan
bacalah doa sebelum dan sesudah makan

gambar 8 9
anak islam senang membantu ibu
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e   adab belajar

 adab berarti tingkah laku atau kesopanan
belajar berarti berusaha atau berlatih 
untuk memperoleh suatu kepandaian
 adab belajar maksudnya tingkah laku yang baik
untuk meraih suatu kepandaian
1  hukum belajar

fauzi seorang pelajar
belajar atau menuntut ilmu 
hukumnya wajib
bagi laki-laki maupun perempuan
belajar bisa dilakukan di mana 
saja
di sekolah atau di tempat
pendidikan al qur’an
belajar juga dapat dilakukan di 
rumah

2   adab belajar di sekolah
fauzi dan hasna belajar 
di sekolah
mereka anak yang rajin 
 belajar
di sekolah mereka 
belajar dengan sikap 
sopan

gambar 8 10
fauzi berangkat 

mengaji

gambar 8 11
suasana belajar di kelas

perilaku terpuji
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beberapa  adab belajar di sekolah
a berdoa sebelum pelajaran dimulai
b ketua kelas memimpin doa
c menjawab salam bapak atau ibu guru 
d memperhatikan penjelasan dari guru
e duduk dengan tenang dan tidak ramai
f menyiapkan buku pelajaran dan buku 

catatan
g  mencatat hal hal yang penting
h menanyakan yang belum jelas dari bapak 

ibu guru
3   adab belajar di rumah

fauzi belajar di rumah
fauzi belajar secara 
mandiri 
tanpa diperintah orang 
tua
fauzi belajar dengan 
penuh kesadaran

beberapa  adab ketika belajar di rumah
a berdoa sebelum dan sesudah belajar 
b memilih waktu yang tepat
c belajar dengan kesungguhan hati 
d  pelajaran dari sekolah diulang kembali
e menyiapkan jadual pelajaran besok

gambar 8 12
suasana belajar di rumah
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f tidak terlalu larut malam
g  setelah belajar segera tidur 

4 doa sebelum dan sesudah belajar
rasulullah saw mengajarkan kepada kita
untuk selalu berdoa 
kita berdoa hanya kepada Allah
Allah akan memudahkan urusan kita
a doa sebelum belajar 

bismillāhir rahmānir rahim(i)
rabbi zidni ‘ilmān warzuqni fahmā(n)
artinya 
dengan nama Allah yang maha pengasih 
maha penyayang
ya tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu 
dan pahamkanlah ilmu itu kepadaku

b doa sesudah belajar 

alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamin(a)
artinya 
segala puji bagi Allah tuhan semesta alam

perilaku terpuji
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 tugas 

apakah kamu sudah hafal doa sebelum dan sesudah 
belajar
bacalah doa sebelum dan sesudah belajar

rangkuman

  rajin  artinya suka atau giat
  rajin  belajar artinya suka belajar
  rajin  bekerja artinya giat bekerja
  hormat artinya rasa menghargai
  menghormati berarti menaruh rasa hormat
  kita harus taat dan patuh kepada orang tua
   adab artinya kesopanan
  sebelum makan dan minum kita harus berdoa
  supaya rezeki yang diberikan Allah berkah
  belajar artinya berusaha untuk memperoleh 

kepandaian
   adab belajar maksudnya tingkah laku yang baik 

saat belajar
  berdoalah sebelum dan sesudah belajar
  agar ilmu yang dipelajari bermanfaat
  untuk diri sendiri dan orang lain
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mutiara hikmah

qālan nabiyyu sallallāhu ‘alaihi wa sallama laisa 
minnā man lam yarham sagiranā wa yuwaqqir 
kabiranā
artinya
nabi saw bersabda bukanlah golongan kami orang 
yang tidak menyayangi yang muda dan tidak 
menghormati yang tua
(hadis riwayat at tirmizi dari anas bin malik nomor 1842)

uji kompetensi

kerjakan di buku tugasmu
a  pilihlah jawaban yang paling benar
1  rajin  belajar artinya belajar dengan … 

a  giat  b   seenaknya c   semaunya
2  siswa yang rajin  belajar akan menjadi … 

a   bodoh b   pandai c   sukses
3  ciri siswa yang rajin  belajar yaitu suka mengerjakan 

… 
a   teka teki silang b   tugas rumah c   sepak bola

perilaku terpuji

ira
ira
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4  memberikan pertolongan kepada orang lain disebut 
… 
a   tolong b   menolong c   ditolong

5  menolong korban banjir dan gempa termasuk perilaku 
… 
a   terpuji b   tercela c   teruji

6  tolong menolong dalam perbuatan dosa dalam islam 
… 
a   diperbolehkan b   disahkan c   dilarang

7  sebelum makan tangan … 
a   dicuci b   dilap c   dipel

8   adab makan yang baik dengan tangan … 
a   kanan b   kiri  c   kiri dan kanan

9  makan dan minum terlalu kenyang perut terasa … 
a  lega b  nikmat c  sakit

10   adab terhadap orang tua yang sakit adalah … 
a   menangis b   merawat c   mengeluh

11  berbicara kepada orang tua dengan sikap … 
a   angkuh b   menantang c   sopan santun

12   adab terhadap orang tua yang sudah meninggal 
dunia adalah … 
a   melupakan b   mendoakan c   menangisi

13  belajar atau menuntut ilmu hukumnya … 
a   wajib b   sunah c   makruh

14   adab sebelum belajar membaca … 
a   doa b   koran c   komik

15  berdoa kepada Allah sebelum belajar supaya diberi 
ilmu yang … 
a   bermanfaat b   banyak c   berkah
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b  jawablah pertanyaan berikut ini
1  apa manfaat rajin  belajar
2  berilah contoh perilaku perbuatan tolong menolong
3  sebutkan  adab sebelum makan dan minum
4  tulislah doa ketika hendak belajar
5  tulislah doa untuk kedua orang tua

perilaku terpuji
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kisah teladan

 nabi saleh
 nabi saleh adalah putra ubaid bin jabir bin samud
 nabi saleh keturunan keenam  nabi nuh
 nabi saleh diutus kepada kaum samud
 nabi saleh menyeru kaumnya untuk bertobat
dan tidak menyekutukan Allah 
 nabi saleh diberi mukjizat 
seekor unta betina dari batu karang
untanya tidak boleh dibunuh
jika dibunuh Allah akan menurunkan azab
larangan itu tidak digubris oleh kaumnya
disiapkan 9 pemuda
untuk membunuh unta  nabi saleh

setelah berhasil membunuh unta itu
mereka juga merencanakan membunuh  nabi saleh
rencana jahat itu tidak terwujud
mereka mati tertimpa batu besar
sebelum membunuh  nabi saleh
Allah menurunkan azab berupa halilintar
yang menyambar seluruh penduduk 
menghancurkan semua bangunan
sehingga kaum samud dan seluruh peradabannya 
lenyap seketika
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9 tata cara berwudu

tujuan pembelajaran

dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat 
  menjelaskan pengertian  wudu
  menjelaskan tata cara berwudu
  mempraktikkan cara berwudu yang benar

gambar 9 
 wudu syarat sah salat

fauzi mempraktikan tata cara berwudu
fauzi berwudu sesuai tuntunan nabi muhammad

berwudu sebagai syarat sah salat
salat tidak sah tanpa  wudu
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tadarus al qur’an

(dilaksanakan setiap awal pelajaran pendidikan agama 
islam selama 5 – 10 menit)

surah  al lahab

dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang bismillāhir rahmānir rahim

1  binasalah kedua 
tangan abu lahab dan 
benar benar binasa dia tabbat yadā abi lahabiw 

watabb(a)
2    tidaklah berguna 

baginya hartanya dan 
apa yang dia usahakan mā agnā ‘anhu mā luhu 

wa mā kasab(a)

3  kelak dia akan masuk 
ke dalam api yang 
bergejolak (neraka) sayaslā nāran zāta lahab 

(in)

4  dan (begitu pula) 
istrinya pembawa kayu 
bakar (penyebar fitnah) wamra ’atuhu hammā latal 

hatab(i)

5  di lehernya ada tali dari 
sabut yang dipintal fi jidihā hablum mim masad 

(in)
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 wudu berarti bersih dan indah 
 wudu maksudnya membasuh anggota badan 
dengan cara tertentu
dari anggota badan yang kanan ke kiri 
dengan cara bergantian dan berurutan
berwudu untuk menghilangkan hadas kecil
 wudu wajib bagi setiap orang
yang hendak menjalankan salat
berwudu dengan air yang suci 
contohnya air dari mata air air sumur air sungai air laut 
air hujan air embun dan air es

a tata cara berwudu

sebelum mengerjakan  wudu 
ada hal hal yang perlu diperhatikan 
syarat  wudu rukun  wudu sunah  wudu
dan hal hal yang membatalkan  wudu
1 syarat  wudu
 syarat  wudu ada 5 yaitu 

a  beragama islam
b  mumayyiz atau sudah dapat membedakan 

baik buruknya suatu pekerjaan
c  tidak berhadas besar
d  dengan air yang suci dan mensucikan
e  tidak ada yang menghalangi sampainya air 

ke kulit seperti getah cat dan kotek

tata cara berwudu
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2 rukun  wudu
 rukun  wudu adalah sesuatu yang wajib 

dikerjakan ketika  wudu
 meninggalkan salah satu rukun  wudu 
 maka wudunya tidak sah 
 rukun  wudu ada 6 yaitu

a  niat dalam hati
b  membasuh muka
c  membasuh kedua tangan sampai siku siku
d  mengusap kepala
e  membasuh kedua kaki sampai mata kaki
f  tertib atau berurutan

3 sunah  wudu
 sunah adalah hal hal jika dikerjakan akan 

mendapat pahala
 jika tidak dikerjakan tidaklah berdosa 
 sunah  wudu yaitu 

a  membaca basmalah
b  membasuh kedua telapak tangan
c  berkumur kumur
d  membasuh kedua lubang hidung
e  membasuh kedua telinga
f  semua yang dibasuh diulang 3 kali
g  mendahulukan anggota  wudu yang kanan
h  berdoa sesudah  wudu

4 yang membatalkan  wudu
 yang membatalkan  wudu antara lain 

a  buang air kecil buang air besar keluar angin 
atau kentut
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b  hilang akal misalnya pingsan gila dan mabuk
c  menyentuh kemaluan walaupun kemaluan 

sendiri
d  menyentuh kulit laki-laki dan perempuan 

yang bukan mahramnya
e  tidur hingga pulas atau nyenyak

b mempraktikkan tata cara berwudu

urutan atau  cara cara berwudu
baik berupa gerakan maupun bacaan 
dapat diperhatikan pada gambar berikut
amatilah baik baik gambar berikut 
praktikkanlah sebelum salat
1 membasuh kedua 
     telapak tangan 

sebanyak tiga kali 
diawali dengan 
membaca 

artinya 
dengan nama Allah yang 
maha pengasih maha 
penyayang

tata cara berwudu
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2 berkumur kumur 
sebanyak tiga kali 

     memasukkan air 
ke dalam mulut 
bertujuan untuk 
membersihkan 
mulut dari sisa-sisa 
makanan

3 membersihkan lubang 
hidung sebanyak 
tiga kali bertujuan 
untuk membersihkan 
lubang hidung dari 
kotoran

4   membasuh muka sebanyak tiga kali 
membasuh muka dari tempat 
tumbuh rambut     
sampai dagu dari batas telinga 
kanan sampai telinga kiri sambil 
membaca niat  wudu dalam hati 
lafal niat  wudu sebagai berikut 

nawaitul  wudu’a liraf ‘ilhadasil asgari fardallillāhi 
ta‘ālā
artinya  
aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas 
kecil fardu karena Allah ta‘ala

u’a
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5 membasuh kedua 
tangan sampai 
dengan kedua siku 
sebanyak tiga kali 
(didahulukan tangan 
yang kanan)

6 mengusap sebagian 
kepala atau rambut 
sampai tiga kali

7  membasuh kedua 
telinga kedua telunjuk  
dimasukkan ke dalam 
lubang telinga dan ibu 
jari pada daun telinga 

    dimulai dari bawah ke 
atas tiga kali

8 membasuh kedua 
kaki sampai mata 
kaki dimulai dari kaki 
kanan ke kaki kiri 
sampai tiga kali

tata cara berwudu
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9  membaca doa sesudah berwudu    
      berdoa dengan menghadap
      ke arah kiblat

     doa setelah  wudu 

    
     asyhadu allā ilāha illallāh wahdahu lā 

syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan 
‘abduhu wa rasuluhu allāhummaj‘alni 
minattawwābina waj‘alni minal mutatah hirin(a) 
artinya 
aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah 
hanya satu tidak bersekutu bagi nya dan aku 
bersaksi bahwa nabi muhammad itu hamba 
Allah dan utusan Allah ya Allah jadikanlah aku 
orang yang bertobat dan jadikanlah aku orang 
yang suci

berwudu selain menghilangkan hadas
juga berfungsi menjaga kesehatan
membiasakan  wudu setiap hendak salat
badan akan terhindar dari kotoran
sebab seluruh anggota badan 
dibasuh dengan air yang bersih
itulah manfaat  wudu bagi kesehatan
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rangkuman

1  urutan dan tata cara berwudu 
a  niat berwudu
b membasuh kedua tangan sambil membaca basmalah
c berkumur kumur tiga kali
d menghisap dan mengeluarkan air dari hidung tiga 

kali
e membasuh seluruh wajah tiga kali
f membasuh kedua tangan sampai siku siku tiga kali
g mengusap rambut tiga kali
h mengusap kedua telinga tiga kali
i membasuh kedua kaki sampai mata kaki

2 membaca doa sesudah  wudu

mutiara hikmah

man tawadda‘a fa ahsanal  wudu‘a kharajat 
khatāyāhu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfārihi
artinya 
barangsiapa yang berwudu dengan sempurna 
maka keluarlah dosa dosa dari tubuhnya hingga 
lewat bawah kuku kukunya (hadis riwayat muslim 
dari usman bin affan nomor 361)

tata cara berwudu
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uji kompetensi

kerjakan dalam buku tugasmu
a  pilihlah jawaban yang paling benar  
1  wudu untuk menghilangkan ... kecil

a  najis  b  hadas c  kotoran
2 sesuai gambar fauzi sedang membasuh 

... .
a muka
b  kedua telapak tangan
c  kedua kaki

3  wudu menjadi batal apabila ... . 
a  tertawa b  kentut c  makan

4 sesuai gambar berkumur termasuk ... .
a rukun
b  sunah
c  makruh

5 rukun  wudu yang pertama adalah ... .
a  niat
b  berkumur kumur
c  membasuh muka

6 membaca basmalah ketika berwudu ... .
a  rukun b  sunah  c  syarat 

7 sesuai gambar fauzi sedang ... .
a  berkumur
b  membasuh muka
c  membasuh tangan
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8 air yang tidak boleh untuk berwudu adalah ... .
a  air sungai b  air sumur c  air kelapa

9 beragama islam dan mumayiz dalam  wudu termasuk 
... .
a  sunah b  rukun  c  syarat 

10 sesuai gambar termasuk ... .
a  sunah 
b  syarat 
c  rukun 

b  isilah titik titik berikut dengan tepat
1 berwudu menggunakan air yang ...
2 membasuh anggota  wudu disunahkan sebanyak ...
3  wudu menjadi batal apabila ... 
4 selesai berwudu disunahkan membaca ... 
5 memasukkan air ke hidung termasuk ... 
6 menghilangkan hadas kecil adalah tujuan ...
7  yang membatalkan  wudu adalah ...
8 mengusap kepala sebanyak ...
9 berwudu dilakukan secara ...
10 membasuh kaki sampai ...

c jawablah pertanyaan berikut ini 
1 apa arti  wudu itu  
2 ada berapa rukun  wudu
3  wudu untuk menghilangkan apa  
4 sebutkan 3 macam air yang sah untuk berwudu 
5 sebutkan hal hal yang membatalkan  wudu 

tata cara berwudu
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kisah teladan

 bilal bin rabah
 bilal bin rabah adalah bekas budak 
yang dimerdekakan oleh abu bakar

sesudah masuk islam 
 bilal bin rabah merupakan muazin rasulullah saw

diriwayatkan oleh abu hurairah bahwa 
nabi saw pernah bersabda

wahai bilal beritahukan kepadaku 
amalan apa yang biasa kamu lakukan 

karena saya mendengar suara
terompahmu di surga

bilal menjawab 
amalan yang biasa kulakukan adalah 

setiap kali setelah berwudu dengan sempurna 
siang maupun malam 

saya melakukan salat semampu saya
(sumber taharah nabi saw 2004)

 



latihan ulangan umum semester 2

kerjakan dalam buku tugasmu
a  pilihlah jawaban yang paling benar
1  surah  al kausar terdiri atas …ayat

a  2  b  3  c  4 
2 surah  an nasr diturunkan di kota …

a  mekah b  madinah c  mina
3 surah  an nasr terdiri atas … ayat

a  2  b  3  c  4 
4 surah  al kausar turun di kota …

a  mina b  mekah c  madinah
5 innā a‘tainakal …

a  wanhar b  abtar c  kausar
6 wasalli lirabbika …

a  wanhar b  wastagfirh c  wan nās
7 inna syāni‘aka … abtaru

a  khuwal b  kuwal c  huwal
8 salat dan berkurban adalah perintah surah ...

a   al kausar b  al ‘asr c  an nasr 
9  al kausar berarti nikmat yang …

a  banyak b  sedikit c  tertunda
10 surah  al ‘asr terdiri atas … ayat

a  2  b  3  c  4 
11 dua kalimah syahadat disebut … 

a  syahadat tauhid 
b  syahadat rasul 
c   syahadatain
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12 syahadat tauhid kesaksian Allah itu maha …
a  kuasa b  esa c  mulia

13 asyhadu allā ilāha illallāh bunyi …
a   syahadatain 
b  syahadat rasul
c  syahadat tauhid

14 wa asyhadu anna muhammadar rasulullāh bunyi …
a   syahadatain
b  syahadat rasul
c  syahadat tauhid

15 syahadat tauhid disebut syahadat …
a  ketiga b  kedua c  pertama

16 syahadat artinya …
a  persekutuan 
b  persaksian 
c  penghambaan

17 nabi muhammad … Allah
a  hamba  b  kekasih  c  utusan 

18 pintu masuk agama islam ialah …
a   syahadatain b  salat c  zakat

19 syahadat kedua disebut syahadat …
a  nabi b  rasul c  tauhid

20 utusan Allah berarti …
a  wali b  nabi c  rasul

21  rajin pangkal …
a  kaya b  pandai c  bodoh

22 lawan dari sifat  rajin adalah …
a  boros b  tekun c  malas

23 giat belajar berarti … 
a  malas b  seenaknya c   rajin
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24 tolong menolong termasuk perilaku ….
a  terpuji b  tercela c  tak terpuji

25 memberi bantuan terhadap korban banjir berarti …
a   rajin b  menolong c  tekun

26 ketika hendak makan tangan …
a  dilap b  dicuci c  direndam

27 supaya berkah sebelum makan sebaiknya …
a  beristigfar b  berdoa c  berzikir

28 makan terlalu kenyang perut terasa …
a  sakit b  panas c  berkeringat

29 ketika guru sedang menjelaskan harus …
a  ramai 
b  mendengarkan 
c  mengantuk

30 mencari ilmu hukumnya …
a  wajib b  sunah c  mubah

31   wudu artinya … .
a  bersih b  membasuh c  menyiram

32   wudu untuk menghilangkan … kecil
a  najis b  kotoran c  hadas

33  berwudu dimulai dari anggota sebelah … 
a  kanan b  kiri c  atas

34 mengusap kepala termasuk ...  wudu
a    syarat b rukun c sunah

35  rukun  wudu yang pertama adalah … .
a  niat b  basmalah c  syahadat

latihan ulangan umum semester 2
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b  isilah titik titik berikut ini 
1  surah  an nasr diturunkan waktu penaklukan kota … 
2  surah  al ‘asr dalam al qur’an urutan yang … 
3  arti syahadat tauhid adalah … 
4  arti syahadat rasul adalah … 
5  berangkat ke sekolah sebaiknya … 
6  berbakti kepada orang tua dengan cara … 
7  sesudah makan minum kita mengucapkan … 

8  sesuai gambar fauzi sedang … 

9  tertib berwudu berarti … 
10  air yang sah untuk berwudu antara lain … 

c  jawablah pertanyaan berikut ini
1  tulislah isi kandungan surah  al kausar
2  surah apakah yang menerangkan pentingnya waktu
3  tulislah bunyi bacaan  syahadatain
4  tulislah  adab belajar ketika di sekolah
5  bagaimana salat yang tidak didahului  wudu
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glosarium

 al fatihah    pembukaan (yang pertama dalam al 
qur’an)

dosa   perbuatan yang melanggar hukum tuhan
esa    satu (tunggal)
hadas   dalam keadaan tidak suci
iman    kepercayaan
istinjak   membersihkan dubur atau kemaluan 

sesudah buang air
kafir   orang yang tidak percaya kepada Allah
mahram   perempuan laki laki yang masih 

mempunyai hubungan darah
najis   kotoran (seperti air kencing dan berak)
neraka   tempat (api) penyiksaan di alam akhirat
niat   maksud tujuan suatu perbuatan
pahala   ganjaran dari perbuatan baik
rahmat    belas kasih karunia dan berkah (Allah)
sah   dilakukan menurut hukum
rasul    utusan (tuhan)
suci   bersih
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surah    bagian atau bab dalam kitab al qur’an
surga   alam akhirat tempat kebahagiaan
siksa  penderitaan sebagai hukuman
syahadat   pengakuan kesaksian
tartil  perlahan lahan
tauhid    keesaan (Allah)
tayamum     bersuci dengan debu karena tidak ada air 
wahyu  firman tuhan kepada rasulnya
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pedoman 
transliterasi arab latin

huruf 
arab nama huruf latin penulisan

alif tidak 
dilambangkan

tidak 
dilambangkan

ba’ b b
ta’ t t

sa’ s es (dengan titik di 
atas)

jim j je

ha’ h ha (dengan titik 
di bawah)

kha’ kh ka dan ha

dal d de

zal z zet (dengan titik 
di atas)

ra’ r er
zai z zet

sin s es

syin sy es dan ye

sad s es (dengan titik di 
bawah)
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dad d de (dengan titik 
di bawah)

ta t te (dengan titik di 
bawah)

za’ z zet (dengan titik 
di bawah)

‘ain ‘- koma terbalik (di 
atas)

gain g ge

fa’ f ef

qaf q ki

kaf k ka

lam l el

mim m em

nun n en

wau w we

ha’ h ha

’- apostrop

ya’ y ye

keterangan  pedoman transliterasi huruf arab latin ini 
ber dasarkan keputusan bersama menteri 
agama dan menteri pendidikan dan 
kebudayaan republik indonesia nomor 158 
tahun 1987 dan nomor 0543 b/u/1987
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