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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 sambutan
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kata pengantar
Pendidikan Agama Islam merupakan program pengajaran yang sangat

penting dalam pembentukan keimanan dan akhlak siswa. Pembelajaran agama
Islam diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk menanamkan dan
mengembangkan kehidupan beragama sejak dini sehingga kelak diharapkan
siswa menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia
sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara.

Pokok-pokok materi dalam buku ini telah disesuaikan berdasarkan
kurikulum yang berlaku. Materi dalam buku ini disajikan dalam berbagai variasi,
seperti kegiatan praktik dan pemahaman. Selain itu, dalam buku ini disajikan
pula berbagai latihan dan tugas untuk menguji pemahaman konsep. Materi
dalam buku ini disajikan secara singkat dan jelas, serta dilengkapi ilustrasi
dan gambar pendukung materi. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah
memelajari dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang berarti
bagi kemajuan dan peningkatan kemampuan siswa.

Penulis, Januari 2010
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Buku merupakan faktor penunjang yang penting dalam proses belajar-
mengajar. Oleh karena itu, kami menyusun buku Pendidikan Agama Islam
untuk Sekolah Dasar Kelas I ini untuk memberikan kontribusi dalam dunia
pendidikan di Indonesia.

Materi pembelajaran yang disajikan didukung dengan contoh-contoh yang
relevan dan faktual dengan kehidupan sehari-hari. Sistematika penyusunan
buku ini meliputi kata sambutan, kata pengantar, pendahuluan, petunjuk
penggunaan buku, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, tujuan
pembelajaran, uraian materi setiap bab, mutiara Islam, rangkuman, dan refleksi.
Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai bentuk latihan soal untuk
mengevaluasi kemampuan siswa dalam mencapai standar kompetensi dan
kompetensi dasar yang diharapkan.

Latihan-latihan soal yang disajikan dalam buku ini berisi soal-soal dan
berbagai bentuk kegiatan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
memahami materi pelajaran. Pada bagian akhir, buku ini dilengkapi dengan
glosarium dan indeks.

Buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada
peserta didik, yang menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam kegiatan
belajar-mengajar. Penyajian dalam buku ini berusaha untuk mengembangkan
interaksi antara buku dengan siswa dengan menggunakan bahasa yang
komunikatif yang sesuai dengan perkembangan siswa. Diharapkan buku ini
dapat bermanfaat dalam menunjang proses belajar-mengajar, khususnya
bidang studi Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar Kelas I.

pendahuluan

pendahuluan
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petunjuk penggunaan  buku
Buku ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku.

Materi dalam buku ini disajikan secara terpadu dan dilengkapi
dengan ilustrasi yang dapat membantu siswa untuk
memahami isi pelajaran. Bagian-bagian buku ini diuraikan
sebagai berikut.

Ayo, Berlatih
Berisi soal dan kegiatan
untuk menguji
kemampuanmu.

Halaman judul bab
Di halaman ini kamu akan
mengetahui materi yang
akan kamu pelajari pada
setiap babnya.

Rangkuman
Rangkuman berisi inti materi
yang sudah kamu pelajari
setiap babnya.

Mutiara Islam
Mutiara Islam berisi cerita
bijak atau kata-kata mutiara
yang berkaitan dengan
materi yang kamu pelajari.

Ayo Uji Kemampuanmu
Berguna untuk menguji
kemampuanmu setelah
memelajari materi dalam
setiap babnya.
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hai teman
kamu sekarang sudah duduk di kelas satu
apakah kamu sudah dapat membaca al quran
kamu tentu ingin lancar membaca al quran
untuk itu kamu harus rajin berlatih

ayo sekarang kamu berlatih
membaca dan menghafal al quran surah al f ti ah

kata kunci

surah al f ti ah, menghafal surah al f ti ah, melafalkan surah 
al f ti ah, arti surah al f ti ah, kandungan surah al f ti ah

surah al f ti ah
bab 1

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) melafalkan surah al f ti ah dengan baik dan benar
2) menghafalkan surah al f ti ah dengan baik dan benar
3) mengerti arti surah al f ti ah
4) memahami kandungan surah al f ti ah

tujuan pembelajaran

sumber: dokumen pribadi
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al quran adalah kitab suci umat islam
al quran itu pedoman hidup bagi manusia
kamu wajib memelajari dan mengamalkannya

a lafal surah al f ti ah

ayo sekarang kamu belajar surah al f ti ah
tahukah kamu surah al f ti ah

al f ti ah artinya pembukaan atau umul quran
surah al f ti ah termasuk surah makiyah
karena diturunkan di kota mekah
surah al f ti ah terdiri atas 7 ayat

sebelum membaca surah al f ti ah
sebaiknya kamu membaca taawu
yaitu a‘u ubill himinasysyai nirraj m

gambar 1.1 kita wajib memelajari dan mengamalkan al quran
sumber: dokumen pribadi



3bab 1 surah al f ti ah

ayo perhatikan lafal surah al f ti ah berikut

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i). 1

Al-¥amdu lill±hi rabbil-‘±lam³n(a). 2

Ar-ra¥m±nir-ra¥³m(i). 3

M±liki yaumid-d³n(i). 4

Iyy±ka na‘budu wa iyy±ka nasta‘³n(u). 5

Ihdina¡-¡ir±¯al-mustaq³m(a). 6
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b menghafal surah al f ti ah

ayo sekarang menghafal surah al f ti ah

gurumu membacakan surah al f ti ah
ayo dengarkan dengan baik
coba kamu ikuti dengan baik dan benar
lafalkan surah al f ti ah ayat demi ayat
lafalkan hingga sempurna ayat ayatnya

ulangi bacaan surah al f ti ah hingga hafal
coba kamu hafalkan sendiri dengan benar

gambar 1. 2 kita harus mendengarkan saat guru membaca al quran
sumber: dokumen pribadi

¢ir±¯al-la©³na an‘amta ‘alaihim, gairil-mag«μbi
‘alaihim wa la«-«±ll³n(a). 7



5bab 1 surah al f ti ah

ayo berlatih

apakah kamu sudah hafal surah al f ti ah
jika sudah hafal coba kamu lafalkan
di depan kelas
lakukan secara bergantian

kamu sudah melafalkan surah al f ti ah
ayo sekarang perhatikan artinya

c arti surah al f ti ah

artinya dengan menyebut nama Allah
yang maha pemurah lagi maha penyayang

artinya segala puji bagi Allah
tuhan semesta alam

artinya maha pemurah lagi maha penyayang

artinya yang menguasai di hari pembalasan

artinya hanya Engkaulah yang kami sembah
dan hanya kepada Engkaulah
kami meminta pertolongan

1 Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

2 Al-¥amdu lill±hi rabbil-‘±lam³n(a)

3 Ar-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

4 M±liki yaumid-d³n(i)

5 Iyy±ka na‘budu wa iyy±ka nasta‘³n(u),



6 pendidikan agama islam sd kelas 1

artinya tunjukilah kami jalan yang lurus

artinya yaitu jalan orang orang yang telah
Engkau beri nikmat kepada mereka
bukan jalan mereka yang dimurkai
dan bukan pula jalan mereka yang sesat

d kandungan surah al f ti ah

ayo sekarang kamu perhatikan kandungan
surah al f ti ah berikut

manusia adalah hamba Allah
manusia tidak bisa lepas dari ujian
karena itu hendaknya memohon perlindungan
hanya kepada Allah

semua yang ada di alam semesta
adalah ciptaan Allah

gambar 1. 3 kita harus berdoa hanya kepada Allah
sumber: dokumen pribadi

6 Ihdina¡-¡ir±¯al-mustaq³m(a)

7 ¢ir±¯al-la©³na an‘amta ‘alaihim, gairil-mag«μbi
‘alaihim wa la«-«±ll³n(a)



7bab 1 surah al f ti ah

Allah mempunyai sifat pemurah
Allah juga mempunyai sifat penyayang
kamu harus bersyukur atas nikmat Allah

kamu harus yakin
yang menguasai hari kiamat hanya Allah

kamu harus mengabdikan diri
memohon bantuan dan pertolongan
serta petunjuk hanya kepada Allah
agar selalu di jalan yang benar

ayo berlatih

ayo susun ayat ayat surah al f ti ah
di bawah ini dengan memberi nomor ayat

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

Al-¥amdu lill±hi rabbil-‘±lam³n(a)

Ar-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

M±liki yaumid-d³n(i)

Iyy±ka na‘budu wa iyy±ka nasta‘³n(u),

Ihdina¡-¡ir±¯al-mustaq³m(a)

¢ir±¯al-la©³na an‘amta ‘alaihim,
gairil-mag«μbi ‘alaihim wa la«-«±ll³n(a)
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rangkuman

mutiara islam

al f ti ah sebagai obat
dengan izin Allah

ada kisah kepala kampung
dia tersengat kalajengking
lalu beberapa sahabat nabi menolongnya
dengan membacakan surah al f ti ah
kemudian Allah Swt menyembuhkan penyakit
kepala kampung itu

al imam al bukhari

1 al f ti ah artinya pembukaan
2 surah al f ti ah termasuk surah makkiyyah
3 manusia harus memohon perlindungan

hanya kepada Allah

gambar 1. 4 membaca surah al f ti ah untuk menyembuhkan penyakit
sumber: dokumen pribadi



9bab 1 surah al f ti ah

teman teman
apakah kamu sudah hafal surah al f ti ah
surah al f ti ah itu unsur terpenting dalam ibadah
surah al f ti ah wajib dibaca dalam salat
jadi kamu harus hafal surah al f ti ah

refleksi

ayo
uji kemampuanmu 1

1 al quran adalah kitab suci umat 
a islam
b nasrani
c buddha

2 al f ti ah artinya 
a penutup
b pembukaan
c pertengahan

3 surah al f ti ah diturunkan di kota 
a madinah
b palestina
c mekah

4 surah al f ti ah terdiri atas 
a 5 ayat
b 6 ayat
c 7 ayat

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar
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5 kita harus memohon perlindungan hanya kepada

a Allah
b orang tua
c saudara

6 sebelum membaca surah al f ti ah
sebaiknya kita membaca 
a basmalah
b taawu
c amdalah

7 al quran itu pedoman hidup bagi 
a hewan
b tumbuhan
c manusia

8 surah al f ti ah wajib dibaca dalam 
a perjalanan
b salat
c belajar

9 al amdulill hi rabbil 
a lam n
b nasta’ n
c mustaq m

10 arra m nir 
a ra m
b raj m
c yaumidd n

b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar
1 al f ti ah artinya ....
2 nama lain surah al f ti ah adalah ....
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3 jumlah ayat ayat surah al f ti ah ada ....
4 surah al f ti ah wajib dibaca dalam ibadah ....
5 al f ti ah termasuk surat ....

c ayo kerjakan soal di bawah ini

1 bagaimana perasaanmu setelah membaca surah
al f ti ah

2 coba kamu bentuk kelompok bersama temanmu
setiap kelompok tujuh anak
masing masing anak menghafalkan
satu ayat surah al f ti ah
kemudian lafalkan di depan kelas
secara berurutan

ayo sempurnakan ayat ayat al quran berikut

Bismill±hir-

Al-¥amdu lill±hi

Ar-ra¥m±nir-

M±liki

Iyy±ka na‘budu wa iyy±ka

portofolio
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Ihdina¡-¡ir±¯al-

¢ir±¯al-la©³na an‘amta

gairil-mag«μbi ‘alaihim wa la«-



hai teman
lihatlah gambar pemandangan di atas
pemandangan itu sangat indah bukan
semua itu adalah ciptaan Allah
orang yang beriman wajib memercayai Allah
ayo teman kamu belajar rukun iman

kata kunci

iman, Allah, malaikat, al quran, rasul, kiamat, takdir

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) menunjukkan ciptaan Allah
2) menunjukkan enam rukun iman
3) menghafal enam rukun iman

tujuan pembelajaran

rukun iman
bab 2

sumber: dokumen pribadi
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iman artinya percaya kepada Allah
kamu wajib hafal rukun iman

a enam rukun iman

kamu wajib memercayai Allah
dan sifat kesempurnaan Allah
orang yang beriman disebut mukmin

tahukah kamu tentang rukun iman
rukun iman artinya pokok pokok keimanan
jumlah rukun iman ada enam

ayo perhatikan rukun iman berikut ini

1 iman kepada Allah

2 iman kepada malaikat Allah

gambar 2. 1 pantai adalah ciptaan Allah
sumber: dokumen pribadi



15bab 2 rukun iman

3 iman kepada kitab kitab Allah

1 iman kepada Allah

Allah adalah tuhan kamu
dunia dan isinya adalah ciptaan Allah

hanya kepada Allah kamu harus menyembah
kamu memohon pertolongan dan perlindungan
juga hanya kepada Allah

4 iman kepada rasul rasul Allah

5 iman kepada hari kiamat

6 iman kepada takdir baik
dan takdir buruk dari Allah

teman teman
kamu harus memercayai Allah
dengan sepenuh hati

gambar 2. 2 kamu berdoa hanya kepada Allah
sumber: dokumen pribadi
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2 iman kepada malaikat Allah

iman kepada malaikat
termasuk rukun iman kedua

kamu harus yakin dan percaya
Allah telah menciptakan malaikat
malaikat sangat patuh kepada Allah
malaikat mempunyai tugas masing masing

3 iman kepada kitab kitab Allah

Allah menurunkan kitab suci
kepada para rasul
kitab suci berisi tuntunan hidup
bagi umat manusia

kitab suci Allah ada empat
kitab suci terakhir adalah al quran

teman teman
kamu harus percaya
al quran adalah kitab suci Allah

gambar 2. 3 al quran kitab suci umat islam
sumber: www.google.com
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4 iman kepada rasul rasul Allah

Allah mempunyai utusan
utusan Allah disebut rasul
rasul rasul itu menyampaikan ajaran Allah
agar manusia hidup di jalan yang benar

rasul Allah jumlahnya 25
rasul yang terakhir yaitu nabi muhammad saw

teman teman
kamu harus percaya
bahwa rasul itu utusan Allah

5 iman kepada hari kiamat
dunia ini suatu saat akan berakhir
berakhirnya kehidupan dunia disebut kiamat
kapan datangnya kiamat
hanya Allah yang tahu

teman teman
kamu harus percaya
kiamat pasti akan datang

gambar 2. 4 kiamat hanya Allah yang tahu
sumber: dokumen pribadi



18 pendidikan agama islam sd kelas 1

6 iman kepada takdir baik
dan takdir buruk dari Allah

percaya kepada takdir Allah
merupakan rukun iman keenam
setiap orang islam wajib percaya
kepada adanya takdir Allah

rasulullah menjelaskan dalam hadis yang artinya:
“yang iman hendaklah percaya kepada Allah Swt.,
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari
akhir, dan hendaknya percaya kepada takdir baik dan
buruknya” (hr muslim)

Allah yang menentukan segalanya
hidup dan mati manusia ditentukan oleh Allah
ketentuan Allah itu disebut takdir

takdir ada yang baik
ada juga takdir yang buruk
takdir baik atau takdir buruk
kamu harus rela menerimanya

ayo berlatih

ayo isi titik titik di bawah ini
1 iman artinya ....
2 orang yang beriman disebut ....
3 jumlah rukun iman ada ....
4 rukun iman artinya ....
5 tuhan yang wajib kamu sembah yaitu ....
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b menghafal rukun iman

kamu sudah tahu rukun iman
rukun iman itu wajib dihafalkan

ayo sekarang hafalkan bersama sama
agar cepat hafal
kamu harus membacanya berulang ulang

ayo berlatih

apakah kamu sudah hafal rukun iman
coba kamu maju ke depan kelas
sebutkan rukun iman
yang sudah kamu hafalkan tadi
lakukan secara bergantian

mutiara islam

Allah akan menguji orang yang beriman
contohnya para rasul Allah
rasul rasul Allah mendapat ujian berat
tetapi rasul rasul Allah dapat mengatasinya

teman teman
kamu harus menjaga iman kamu dengan baik
kamu juga harus rajin beramal saleh
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rangkuman

refleksi

ayo
uji kemampuanmu 2

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar

1 iman artinya percaya kepada Allah
2 rukun iman artinya pokok pokok keimanan
3 rukun iman itu ada enam 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 takdir baik dan takdir buruk dari

Allah
4 rukun iman wajib dihafalkan
5 orang yang beriman disebut mukmin

teman teman
rukun iman wajib kamu hafalkan
jika kamu masih belum hafal
kamu harus terus berlatih

1 iman artinya percaya kepada 
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a Allah
b manusia
c berhala

2 rukun iman jumlahnya ada 
a 4
b 5
c 6

3 alam semesta ini adalah ciptaan 
a malaikat
b manusia
c Allah

4 rukun iman yang kedua yaitu percaya kepada 
a rasul rasul Allah
b kitab kitab Allah
c malaikat malaikat Allah

5 percaya kepada rasul rasul Allah adalah
rukun iman yang ke 
a 5
b 4
c 6

6 nabi yang terakhir yaitu 
a nabi muhammad saw
b nabi ibrahim as
c nabi isa as

7 kitab suci terakhir adalah 
a al quran
b injil
c taurat

8 ketentuan Allah disebut 
a takdir
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b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar

b kiamat
c iman

9 hidup dan mati manusia ditentukan oleh 
a dokter
b Allah
c orang pintar

10 orang yang beriman disebut 
a mukmin
c muslim
c kafir

1 iman artinya ....
2 rukun iman jumlahnya ada ....
3 rukun iman artinya ....
4 orang yang beriman disebut ....
5 rukun iman wajib di ....

c ayo kerjakan soal di bawah ini

1 bagaimana perasaanmu setelah hafal rukun iman
2 coba kamu bentuk kelompok bersama temanmu

setiap kelompok 6 anak
masing masing anak menghafalkan
satu rukun iman
kemudian lafalkan di depan kelas
secara berurutan



teman teman
setiap orang islam wajib berperilaku baik
contohlah nabi muhammad saw
nabi muhammad saw selalu berperilaku baik
seperti jujur hidup bersih
bertanggung jawab dan disiplin

kata kunci

perilaku jujur, perilaku tanggung jawab, perilaku hidup bersih,
dan perilaku disiplin

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) mengetahui contoh contoh sikap terpuji
2) memahami keuntungan sikap jujur tanggung jawab hidup bersih dan disiplin
3) membiasakan sikap jujur tanggung jawab hidup bersih dan disiplin

tujuan pembelajaran

sikap terpuji
bab 3

sumber: dokumen pribadi
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a perilaku jujur

1 membiasakan perilaku jujur

tahukah kamu apa arti jujur
jujur berarti berkata apa adanya
jujur juga berarti berbuat sesuai kenyataan

jujur merupakan sifat terpuji
kamu harus bersikap jujur
bersikaplah jujur kepada siapa saja
dan di mana saja

kamu jangan suka berbohong
berbohong itu tidak baik

2 keuntungan perilaku jujur
teman teman
orang yang berperilaku jujur
akan mendapatkan banyak keuntungan
keuntungannya antara lain
1 dipercaya orang lain

gambar 3. 1 kita harus berkata jujur
sumber: dokumen pribadi
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2 memiliki banyak teman dan sahabat
3 disenangi orang tua
4 hatinya tenang dan bahagia
5 disenangi oleh Allah

b perilaku tanggung jawab

tanggung jawab artinya melaksanakan kewajiban
jika kamu disuruh orang tua
kamu harus mematuhinya
jika ada pekerjaan rumah
kamu harus mengerjakannya

teman teman
kamu sudah tahu keuntungan perilaku jujur
ayo sekarang biasakan berperilaku jujur
jujur kepada siapa saja dan di mana saja

gambar 3. 2 anak jujur memiliki banyak teman
sumber: dokumen pribadi

gambar 3. 3 kewajiban anak itu belajar
sumber: dokumen pribadi
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jika kamu berani berbuat
kamu harus berani bertanggung jawab
bertanggung jawab itu sikap terpuji

teman teman
ayo kamu biasakan perilaku bertanggung jawab

c perilaku hidup bersih

kebersihan perlu dijaga
baik badan kamu pakaian kamu
maupun lingkungan kamu

untuk menjaga kebersihan badan
kamu harus mandi
mandi dua kali sehari
setiap pagi dan sore

untuk menjaga kebersihan pakaian
kamu harus mencucinya
pakaian juga harus disetrika agar rapi
pakaian bersih menyehatkan badan

gambar 3. 4 kita harus mandi untuk menjaga kebersihan badan
sumber: dokumen pribadi
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lingkungan harus dijaga kebersihannya
baik lingkungan rumah lingkungan sekolah
dan lingkungan tempat kamu beribadah
lingkungan yang kotor harus segera dibersihkan

teman teman
kebersihan itu sangat berharga bagi kesehatan
kebersihan itu pangkal kesehatan
rasulullah bersabda
kebersihan itu sebagian dari iman

nah teman teman
kamu sudah tahu manfaat kebersihan
ayo kamu biasakan hidup bersih

gambar 3. 5 pakaian harus dicuci agar bersih
sumber: dokumen pribadi

gambar 3. 6 tempat ibadah harus dijaga kebersihannya
sumber: dokumen pribadi
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d perilaku disiplin

disiplin termasuk sifat terpuji
disiplin artinya mengerjakan tugas sesuai waktu

kamu harus membiasakan hidup disiplin
seperti bangun tidur tepat waktu
datang ke sekolah tepat waktu
belajar sesuai waktu yang ditentukan
selalu mengerjakan pekerjaan rumah
dan selalu menepati janji

jika kamu terbiasa disiplin
hidup kamu terasa lebih menyenangkan
anak yang disiplin
akan selalu mengerjakan tugas sesuai waktu

teman teman
ayo biasakan perilaku disiplin
di mana pun kamu berada
kamu harus disiplin

gambar 3. 7 kita harus disiplin dalam belajar
sumber: dokumen pribadi
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ayo berlatih

ayo isi titik titik di bawah ini
1 jujur artinya ....
2 orang yang jujur akan mendapatkan ....
3 tanggung jawab artinya ....
4 kebersihan pangkal ....
5 disiplin artinya ....

mutiara islam

nabi muhammad orang yang paling jujur

nabi muhammad selalu jujur
baik dalam berbuat maupun berkata
nabi muhammad dijuluki al amin

nabi muhammad dipercaya orang
ia disenangi kawan
ia juga disegani lawan

kamu harus meneladani nabi muhammad
nabi muhammad sebagai uswatun khasanah
uswatun khasanah adalah suri teladan yang baik
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refleksi

ayo
uji kemampuanmu 3

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar

teman teman
kamu harus membiasakan perilaku jujur
bertanggung jawab
perilaku hidup bersih dan disiplin
jika kamu membiasakan semua itu
tentu akan mendapatkan kebaikan
untuk diri kamu sendiri dan orang lain

1 berkata apa adanya adalah arti dari 
a jujur
b disiplin

rangkuman

1 jujur berarti berkata apa adanya
2 orang yang jujur akan mendapatkan keuntungan
3 tanggung jawab artinya

melaksanakan kewajiban
4 kita harus menjaga kebersihan
5 kebersihan pangkal kesehatan
6 disiplin artinya mengerjakan tugas sesuai waktu
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c tanggung jawab
2 tanggung jawab artinya 

a berkata apa adanya
b melaksanakan kewajiban
c mengerjakan tugas sesuai waktu

3 kebersihan pangkal 
a kebahagiaan
b pandai
c kesehatan

4 berikut ini keuntungan orang yang jujur
kecuali 
a dipercaya orang
b disenangi teman
c dibenci teman

5 bertanggung jawab merupakan sifat 
a terpuji
b tercela
c terhina

6 menjaga kebersihan badan yaitu dengan 
a mandi
b berkumur
c menggosok gigi

7 al amin artinya 
a tidak dipercaya orang
b dapat dipercaya orang
c dibenci orang

8 mengerjakan tugas sesuai waktu arti dari 
a disiplin
b tanggung jawab
c jujur
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b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar

c ayo kerjakan soal di bawah ini

9 kita harus mencontoh sikap 
a nabi muhammad saw
b teman
c masyarakat

10 orang yang berkata jujur akan 
a dibenci teman
b dijauhi teman
c disayang teman

1 al amin artinya ....
2 agar hidup sehat jagalah ....
3 bertanggung jawab artinya ....
4 disiplin artinya ....
5 contoh sikap disiplin yaitu ....

1 apakah kamu sudah menjalankan
perilaku jujur tanggung jawab
hidup bersih dan disiplin

2 manfaat apa yang kamu peroleh
setelah menjalankan perilaku perilaku terpuji
seperti di atas



teman teman
kebersihan itu bagian dari iman
jika kamu salat kamu harus bersih
baik badan pakaian maupun tempat salat

sekarang kamu akan belajar bersuci
dan tata cara bersuci
ayo teman teman pelajari dengan baik

kata kunci

bersuci, tata cara bersuci, alat alat untuk bersuci

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) menyebutkan pengertian bersuci
2) mencontoh tata cara bersuci

tujuan pembelajaran

taharah (bersuci)
bab 4

sumber: dokumen pribadi
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a pengertian bersuci

taharah artinya bersuci
tahukah kamu apa itu bersuci
bersuci itu menghilangkan hadas dan najis

najis itu sesuatu yang kotor
yang menyebabkan seseorang terhalang
untuk beribadah kepada Allah Swt
contoh najis adalah kotoran hewan
kotoran manusia dan bangkai

jika kamu terkena najis
kamu harus segera bersuci
apabila kamu selesai buang air besar atau kecil
segeralah bersuci hingga bersih

bersuci dari najis contohnya
mandi untuk menghilangkan najis di badan
mencuci pakaian yang terkena najis
menyapu dan mengepel tempat salat

gambar 4.1 mandi untuk menghilangkan najis
sumber: dokumen pribadi
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hadas itu keadaan tidak suci
yang menyebabkan kamu tidak boleh salat
bersuci dari hadas contohnya
mengerjakan wudu mandi dan tayamum
tayamum itu berwudu dengan debu

b macam macam alat bersuci

alat utama untuk bersuci adalah air
tetapi jika tidak ada air
kamu dapat menggunakan debu
batu dan juga kayu

gambar 4. 2 wudu untuk menghilangkan hadas kecil
sumber: dokumen pribadi

gambar 4. 3 alat alat untuk bersuci
sumber: dokumen pribadi

teman teman
dengan bersuci tubuh kita menjadi bersih
tubuh kita juga menjadi sehat



36 pendidikan agama islam sd kelas 1

semuanya itu bisa digunakan jika tidak ada air
untuk bertayamum kamu menggunakan debu
untuk membersihkan najis
kamu bisa menggunakan batu tisu
daun dan kayu

teman teman
tidak semua air dapat untuk bersuci
air yang boleh digunakan untuk bersuci
adalah air sumur air ledeng air laut
mata air air hujan dan air sungai

ayo berlatih

ayo isi titik titik di bawah ini
1 taharah artinya ....
2 najis itu sesuatu yang ....
3 contoh najis adalah ....
4 hadas artinya ....
5 alat utama untuk bersuci adalah ....

c tata cara bersuci

bersuci itu ada tata caranya
cara menyucikan kubul dan dubur
dicuci dengan air atau benda lain
sampai hilang warna dan baunya
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begitu juga dengan wudu
sebelum melaksanakan salat
kamu harus melakukan wudu

ketika wudu anggota tubuh
yang harus dibersihkan antara lain
kedua tangan mulut hidung muka
telinga sebagian kepala dan kaki

wudu harus dilakukan dengan benar
benar cara dan pelaksanaannya
dan benar juga niatnya

saat berwudu anggota tubuh
dibersihkan dengan air
atau bisa juga dengan debu
berwudu dengan debu disebut tayamum

tayamum dilakukan jika tidak ada air
atau ketika sedang sakit

gambar 4. 4 berwudu harus dengan benar
sumber: dokumen pribadi
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ayo berlatih

ayo sebutkan anggota tubuh
yang harus dibersihkan ketika wudu

mutiara islam

ali anak saleh
ali selalu menjaga kebersihan
setiap hari ali selalu mandi
dua kali sehari pagi dan sore

ali pandai bersuci
ia buang air kecil di kamar mandi
setelah buang air kecil
ali membersihkan kubulnya

setelah badan ali suci dan bersih
ali berwudu kemudian pergi ke masjid
untuk melaksanakan salat
dan membaca al quran

rangkuman

1 taharah artinya bersuci
2 bersuci itu menghilangkan hadas dan najis
3 najis itu sesuatu yang kotor

yang menyebabkan seseorang terhalang
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untuk beribadah kepada Allah Swt
4 hadas itu keadaan tidak suci

yang menyebabkan kamu tidak boleh salat
5 alat utama untuk bersuci adalah air
6 alat bersuci yang lain contohnya debu batu

kayu tisu dan tanah

refleksi

teman teman
sudahkah kamu membiasakan diri bersuci
jika belum ayo mulai dari sekarang
kamu membiasakannya

bersuci itu bagian ilmu dan amalan penting
bersuci itu ditetapkan sebagai syarat dalam salat
agar seseorang suci dari hadas dan najis

ayo
uji kemampuanmu 4

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar

1 taharah artinya 
a bersuci
b berbuat baik
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c beramal saleh
2 bersuci itu menghilangkan 

a hadas
b najis
c hadas dan najis

3 najis itu sesuatu yang 
a kotor
b bersih
c suci

4 menghilangkan najis pada badan dengan 
a wudu
b mandi
c tayamum

5 agar tempat salat kita bersih harus 
a dibiarkan
b disapu dan dipel
c dilihat saja

6 hadas itu keadaan tidak 
a suci
b kotor
c baik

7 bersuci dari hadas contohnya 
a mandi
b gosok gigi
b berwudu

8 tayamum itu berwudu dengan 
a air
b debu
c kayu
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9 alat utama untuk bersuci adalah 
a air
b tanah
c batu

10 berwudu wajib bagi orang
yang akan melaksanakan 
a puasa
b salat
c mandi

b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar

c ayo kerjakan soal di bawah ini

1 bersuci itu untuk menghilangkan ....
2 tayamum menggunakan ....
3 sebelum salat kita harus ....
4 alat bersuci selain air adalah ....
5 tayamum dilakukan jika ....

1 mengapa kita harus bersuci
2 gurumu akan memberikan contoh cara berwudu

coba kamu tirukan tata cara berwudu

portofolio

coba kamu beri tanda contreng (       )
pada huruf b bila benar dan s bila salah
1 mandi sebaiknya dua kali sehari b s
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2 sebelum salat tidak perlu berwudu

3 agar bersih tempat salat
perlu disapu dan dipel

4 berwudu hanya boleh
menggunakan air

5 tayamum itu berwudu dengan
debu

b s

b s

b s

b s
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teman teman
islam itu agama yang diridai Allah
agama islam mempunyai rukun
apa itu rukun
apa saja rukun islam itu
nah jika kamu ingin mengetahui rukun islam
ayo kamu ikuti pelajaran pada bab ini

kata kunci

islam, rukun islam, menghafal rukun islam

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) mengetahui macam macam rukun islam
2) menghafal rukun islam

tujuan pembelajaran

rukun islam
bab 5

sumber: dokumen pribadi
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a mengetahui rukun islam

agama islam mempunyai rukun
rukun artinya sesuatu yang harus dikerjakan
atau pokok pokok yang tidak boleh ditinggalkan

rukun islam berarti pokok pokok ajaran islam
rukun islam ada lima

ayo perhatikan rukun islam berikut

1 mengucapkan dua kalimat syahadat

syahadat artinya persaksian
syahadat ada dua yaitu
syahadat tauhid dan syahadat rasul
dua syahadat itu disebut syahadatein

1 mengucapkan dua kalimat syahadat

2 melaksanakan salat lima waktu
sehari semalam

3 membayar zakat bagi orang yang mampu

4 berpuasa di bulan ramadan

5 pergi haji bagi yang mampu
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ayo perhatikan dua kalimat syahadat berikut

orang yang membaca syahadat
berarti bersaksi bahwa
tidak ada tuhan selain Allah
dan bersaksi bahwa
nabi muhammad adalah utusan Allah

2 melaksanakan salat lima waktu

rukun islam kedua adalah salat
salat artinya berdoa menyembah kepada allah
orang islam harus melaksanakan salat
karena hukumnya wajib

sehari semalam kamu salat lima kali
yaitu salat zuhur asar magrib
isya dan subuh

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

artinya aku bersaksi tiada tuhan selain Allah
dan aku bersaksi nabi muhammad utusan Allah
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salat lima waktu wajib hukumnya
salat wajib lima waktu yaitu
1 salat subuh sebanyak dua rakaat

dikerjakan pada pagi hari
yaitu pukul 05.00

2 salat zuhur sebanyak empat rakaat
dikerjakan pada siang hari
yaitu pukul 12.00

3 salat asar sebanyak empat rakaat
dikerjakan pada sore hari
yaitu pukul 15.30

4 salat magrib sebanyak tiga rakaat
dikerjakan saat matahari terbenam
yaitu pukul 18.00

5 salat isya sebanyak empat rakaat
dikerjakan pada malam hari
yaitu pukul 19.00

jumlah rakaat salat wajib ada 17 rakaat
ayo teman teman

gambar 5. 1 salat itu kewajiban umat islam
sumber: dokumen pribadi
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kamu jangan sampai meninggalkan
salat lima waktu

3 membayar zakat

rukun islam yang ketiga yaitu zakat
zakat artinya bersih
zakat diberikan kepada orang yang tidak mampu

gambar 5. 2 orang mampu wajib zakat
sumber: dokumen pribadi

orang mampu wajib mengeluarkan zakat
orang yang berzakat berarti membersihkan
hartanya dari yang bukan haknya

zakat ada dua macam yaitu
zakat harta dan zakat fitrah

orang yang mampu wajib
mengeluarkan zakat kepada orang miskin
zakat fitrah itu diberikan sesudah
melakukan ibadah puasa ramadan
apakah kamu sudah zakat fitrah
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4 berpuasa di bulan ramadan

rukun islam keempat adalah puasa ramadan
puasa artinya tidak makan dan tidak minum
mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam

saat berpuasa kamu harus menahan amarah
orang islam wajib puasa ramadan
karena puasa ramadan itu perintah Allah
puasa ramadan dilakukan sebulan penuh

puasa itu banyak manfaatnya yaitu
1 merupakan ibadah kepada Allah
2 puasa itu menyehatkan
3 menimbulkan rasa kasih sayang

nah teman teman
selain sebagai ibadah kepada Allah
puasa itu banyak manfaat lainnya
apakah kamu sudah berpuasa

gambar 5. 3 saat puasa tidak boleh makan
sumber: dokumen pribadi
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5 ibadah haji

rukun islam kelima
adalah haji ke baitullah
ibadah haji dilaksanakan pada bulan zulhijah

pergi haji itu hukumnya wajib
bagi orang yang mampu
mampu biayanya dan mampu kesehatannya

ibadah haji banyak manfaatnya yaitu
1 haji itu bentuk ibadah kepada Allah
2 ketika haji kaum muslimin dapat berkumpul

dan bertemu di satu tempat
dan menyembah kepada Allah

3 kaum muslimin dapat saling kenal
dan saling menolong

nah teman teman
ibadah haji itu banyak manfaatnya
sekarang kamu sudah tahu manfaatnya bukan

gambar 5. 4 orang yang mampu wajib pergi haji
sumber: dokumen pribadi
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ayo berlatih

ayo urutkan rukun islam di bawah ini
beri nomor sesuai urutannya

mengucapkan dua kalimat syahadat

melaksanakan salat lima waktu
sehari semalam

membayar zakat bagi orang yang mampu

berpuasa di bulan ramadan

pergi haji bagi yang mampu

b menghafal rukun islam

teman teman
kamu sudah mengetahui rukun islam
sekarang kamu harus menghafal
dan belajar melaksanakan rukun islam

sebagai umat islam
kamu wajib mengamalkan rukun islam
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jika kamu melaksanakan rukun islam
kamu akan mendapat pahala dari Allah
jika kamu meninggalkannya
maka akan mendapat dosa

ayo berlatih

ayo hafalkan lima rukun islam
setelah kamu hafal
coba maju satu per satu ke depan kelas
sebutkan lima rukun islam
yang sudah kamu hafalkan

mutiara islam

salat itu tiang agama

salat hukumnya wajib bagi seorang muslim
salat itu rukun terpenting islam
setelah dua kalimat syahadat

gambar 5. 5 salat itu tiang agama
sumber: dokumen pribadi
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rangkuman

salat dapat mencegah perbuatan keji
dan perbuatan mungkar

orang yang melaksanakan salat
akan memeroleh kedamaian
dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat

ayo teman teman
sebaiknya kita jangan menunda nunda
waktu salat

1 rukun islam berarti pokok pokok ajaran islam
2 rukun islam ada lima
3 syahadat artinya persaksian
4 salat artinya berdoa

menyembah kepada Allah
5 zakat artinya bersih

zakat diberikan kepada
orang yang tidak mampu

6 puasa artinya tidak makan dan tidak minum
mulai dari terbit fajar hingga matahari
terbenam

7 puasa ramadan dilakukan sebulan penuh
8 pergi haji hukumnya wajib bagi yang mampu

ibadah haji dilaksanakan pada bulan zulhijah
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refleksi

ayo
uji kemampuanmu 5

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar

teman teman
sudahkah kamu hafal rukun islam
sebagai umat islam
kamu harus hafal rukun islam
jika kamu belum bisa
kamu bisa minta kepada orang tuamu
atau kakakmu untuk mengajarinya

1 agama yang diridai Allah adalah 
a islam
b berhala
c batu

2 rukun artinya 
a sesuatu yang harus dikerjakan
b sesuatu yang harus ditinggalkan
c sesuatu yang tidak boleh dikerjakan

3 rukun islam ada 
a 3
b 4
c 5
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4 persaksian adalah arti dari 
a syahadat
b salat
c zakat

5 rukun islam kedua adalah 
a syahadat
b salat
c zakat

6 salat magrib sebanyak 
a dua rakaat
b tiga rakaat
c empat rakaat

7 zakat artinya 
a bersih
b kotor
c suci

8 puasa ramadan dilakukan 
a seminggu
b setengah bulan
c sebulan penuh

9 puasa artinya 
a tidak makan dan tidak minum
b tidak tidur
c tidak beribadah

10 pergi haji wajib bagi orang yang 
a miskin
b mampu
c tidak mampu
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b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar

c ayo kerjakan soal di bawah ini

portofolio

1 rukun islam artinya ....
2 rukun islam jumlahnya ada ....
3 syahadat ada dua yaitu ....
4 salat lima waktu antara lain ....
5 manfaat puasa yaitu ....

1 ayo bentuklah kelompok bersama temanmu
2 masing masing kelompok 5 anak
3 hafalkan rukun islam bersama kelompokmu
4 setiap kelompok maju ke depan kelas

hafalkan rukun islam bersama sama

1 agama yang diridhai Allah yaitu agama ....
2 sesuatu yang harus dikerjakan adalah arti ....
3 rukun islam adalah ....
4 dua syahadat disebut dengan ....
5 tidak ada tuhan selain ....
6 salat lima waktu hukumnya ....
7 jumlah rakaat salat zuhur ada ....
8 zakat diberikan kepada orang yang ....

ayo isi titik titik di bawah ini
isilah dengan jawaban yang tersedia
pada kotak jawaban di bawah



56 pendidikan agama islam sd kelas 1

9 orang islam wajib puasa ....
10 rukun islam kelima adalah ....

islam

rukun

pokok pokok ajaran islam

syahadatein

Allah

wajib

empat rakaat

ramadan

pergi haji

kotak jawaban

tidak mampu



teman teman
membaca al quran itu mendatangkan pahala
kamu tentunya sudah bisa membaca al quran
ayo sekarang kamu belajar
membaca dan menghafal al quran
surah al kau ar surah an na r dan surah al ‘a r

kata kunci

surah al kau ar, surah an na r, surah al ‘a r

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) membaca al quran surah al kau ar surah an na r dan surah al ‘a r
2) menghafal al quran surah al kau ar surah an na r dan surah al ‘a r

tujuan pembelajaran

surah al kau ar surah
an na r dan surah
al ‘a r

bab 6

sumber: dokumen pribadi
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a surah al kau ar

1 bacaan surah al kau ar
membaca al quran itu dengan mengeja
huruf demi huruf dieja
kata demi kata dibaca

membaca al quran memerhatikan mahrajnya
mahraj itu ketepatan ucapan
suara dikeraskan agar jelas
membaca al quran harus jelas dan benar

ayo perhatikan bacaan surah al kau ar berikut

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

Inn± a‘¯ain±kal-kau£ar(a). 1

Fa¡alli lirabbika wan¥ar. 2

Inna sy±ni’aka huwal-abtar(u). 3
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2 arti surah al kau ar
ayo perhatikan arti surah al kau ar berikut

artinya dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih maha penyayang

artinya sesungguhnya kami telah memberikan
kepadamu nikmat yang banyak

artinya maka dirikanlah salat karena tuhanmu
dan berkorbanlah

artinya sesungguhnya orang-orang
yang membenci kamu dialah yang terputus

3   kandungan surah al kau ar

surah al kau ar adalah surah ke 108 dalam al quran
surah ini tergolong surah makiyah
surah al kau ar terdiri atas 3 ayat

al kau ar artinya nikmat yang banyak
nama surah al kau ar diambil dari ayat pertama
allah memberikan nikmat kepada manusia
nikmat itu sangat banyak

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

1 Inn± a‘¯ain±kal-kau£ar(a)

2 Fa¡alli lirabbika wan¥ar

3 Inna sy±ni’aka huwal-abtar(u)
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pokok isi surah al kau ar adalah
perintah melaksanakan salat dan berkorban
karena Allah memberikan banyak kenikmatan
untuk orang orang beriman

4 menghafal surah al kau ar

surah al kau ar mudah dihafal
ayatnya sedikit dan pendek
agar mudah menghafalnya
kamu harus membacanya berulang ulang
ayo hafalkan setiap ayatnya

X

X

3 X

  X

3 X

3 X

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

Inn± a‘¯ain±kal-kau£ar(a). 1

Fa¡alli lirabbika wan¥ar. 2

Inna sy±ni’aka huwal-abtar(u). 3
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ayo berlatih

apakah kamu sudah hafal surah al kau ar
ayo sekarang coba
kamu maju ke depan kelas
hafalkan surah al kau ar di depan kelas
lakukan secara bergantian

b surah an na r

1 bacaan surah an na r
kamu sudah membaca surah al kau ar
sekarang kamu belajar
membaca surah an na r

ayo perhatikan bacaan surah an na r berikut

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

I©± j±’a na¡rull±hi wal-fat¥(u). 1

Wa ra’aitan-n±sa yadkhulμna f³ d³nill±hi
afw±j±(n). 2
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2 arti surah an na r
ayo perhatikan arti surah an nasr berikut

artinya dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih maha penyayang

1 I©± j±’a na¡rull±hi wal-fat¥(u)

artinya jika pertolongan Allah
dan kemenangan sudah datang

2 Wa ra’aitan-n±sa yadkhulμna f³ d³nill±hi
afw±j±(n)

artinya dan kamu lihat manusia
berduyun duyun masuk agama Allah

3 Fasabbi¥ bi¥amdi rabbika wastagfirh(u),
innahμ k±na taww±b±(n)

artinya maka bertasbihlah
dengan memuji nama tuhanmu
dan mohonkanlah ampunan kepadanya
sesungguhnya dia maha pengampun

Fasabbi¥ bi¥amdi rabbika wastagfirh(u), innahμ
k±na taww±b±(n). 3

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i)
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surah an na r adalah surah ke 110 dalam al quran
surah an na r terdiri atas 3 ayat
surah an na r diturunkan di mekah

an na r berarti pertolongan
nama surah an na r diambil dari ayat pertama
surah an na r berisi tentang janji
bahwa pertolongan Allah akan datang
dan islam akan memeroleh kemenangan

3 kandungan surah an nasr

4 menghafal surah an nasr

surah an na r juga mudah dihafal
surah an na r ayatnya pendek
agar mudah dihafal
kamu harus membacanya berulang ulang
ayo hafalkan setiap ayatnya

X

3 X

X

3 X

X
3 X

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i)

I©± j±’a na¡rull±hi wal-fat¥(u). 1

Wa ra’aitan-n±sa yadkhulμna f³ d³nill±hi
afw±j±(n). 2
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X

3 X

ayo berlatih

apakah kamu sudah hafal surah an na r
ayo sekarang coba
kamu maju ke depan kelas
hafalkan surah an na r di depan kelas
lakukan secara bergantian

c surah al ‘a r

1 bacaan surah al ‘a r

kamu sudah membaca surah al kau ar
kamu juga sudah membaca surah an na r
sekarang kamu belajar
membaca surah al ‘a r

ayo perhatikan bacaan surah al ‘a r berikut

Fasabbi¥ bi¥amdi rabbika wastagfirh(u),
innahμ k±na taww±b±(n). 3

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i).
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2 arti surah al ‘a r
ayo perhatikan arti surah al ‘a r berikut

artinya dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih maha penyayang

1 Wal-‘a¡r(i)

artinya demi masa

2 Innal-ins±na laf³ khusr(in)

Wal-‘a¡r(i).1

Innal-ins±na laf³ khusr(in).2

Illal-la©³na ±manμ wa ‘amilu¡-¡±li¥±ti
wa taw±¡au bil-¥aqq(i), wa taw±¡au bi¡-¡abr(i).3

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i).
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artinya sesungguhnya manusia itu
benar benar dalam kerugian

3 Illal-la©³na ±manμ wa ‘amilu¡-¡±li¥±ti wa
taw±¡au bil-¥aqq(i), wa taw±¡au bi¡-¡abr(i)

artinya kecuali orang orang yang beriman
dan mengerjakan amal kebajikan
serta saling menasihati
supaya menjalankan kebenaran
dan saling menasihati
supaya tabah menghadapi kesukaran

3 kandungan surah al ‘a r

surah al ‘a r adalah surah ke 103 dari al quran
surah ini tergolong surah makiyah
surah al ‘a r terdiri atas 3 ayat
kata al ‘a r berarti waktu atau masa
nama surah al ‘a r diambil dari ayat pertama

surah al ‘a r menjelaskan
bahwa semua manusia dalam keadaan merugi
kecuali orang orang beriman
dan yang selalu beramal saleh
serta saling menasihati dalam kebenaran
dan tabah menghadapi kesukaran

teman teman
ayo isi waktu kamu dengan amal kebaikan
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4 menghafal surah al ‘a r

surah al ‘a r juga mudah dihafal
surah al ‘a r ayatnya pendek
agar cepat hafal
kamu harus membacanya berulang ulang
ayo hafalkan setiap ayatnya

X

3 X

X

3 X

X

3 X

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i).

Wal-‘a¡r(i).1

Innal-ins±na laf³ khusr(in).2

Illal-la©³na ±manμ wa ‘amilu¡-¡±li¥±ti
wa taw±¡au bil-¥aqq(i), wa taw±¡au bi¡-¡abr(i).3
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ayo berlatih

apakah kamu sudah hafal surah al ‘a r
ayo sekarang coba
kamu maju ke depan kelas
hafalkan surah al ‘a r di depan kelas
lakukan secara bergantian

mutiara islam

keutamaan membaca al quran

al quran merupakan kalam Allah Swt
al quran memberikan petunjuk bagi manusia
kepada jalan yang lurus
tidak ada keburukan di dalamnya

oleh karena itu sebaik baik manusia
adalah mereka yang memelajari al quran
dan mengajarkannya

gambar 6. 1 kita harus memelajari dan mengamalkan al quran
sumber: dokumen pribadi
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keutamaan membaca al quran yaitu
1 akan mendapat rahmat dan kasih sayang

dari Allah Swt
2 al quran akan menjadi penolong di hari kiamat
3 akan mendapat doa dari para malaikat
4 akan mendapat ketenangan

rangkuman

1 surah al kau ar tergolong surah makiyah
2 surah al kau ar terdiri atas 3 ayat
3 al kau ar artinya nikmat yang banyak
4 surah al kau ar ayatnya sedikit dan pendek
5 surah an ‘na r terdiri atas 3 ayat
6 an ‘na r berarti pertolongan
7 surah al ‘a r terdiri atas 3 ayat
8 kata al ‘a r berarti waktu atau masa
9 nama surah al ‘a r diambil dari ayat pertama

teman teman
kamu sudah membaca al quran
agar semakin lancar
kamu harus sering membacanya
bacalah surah yang lainnya juga
ayo gemar membaca al quran

refleksi
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ayo
uji kemampuanmu 6

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar

1 surah al kau ar terdiri atas 
a 1 ayat
b 2 ayat
c 3 ayat

2 al kau ar artinya 
a nikmat yang banyak
b nikmat yang sedikit
c tidak diberi nikmat

3 nama surah al kau ar diambil dari ayat 
a pertama
b kedua
c ketiga

4 pokok isi surah al kau ar adalah perintah
melaksanakan 
a puasa
b haji
c salat dan berkorban

5 surah an na r diturunkan di 
a madinah
b mesir
c mekah

6 an na r berarti 
a permintaan
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b pertolongan
c permusuhan

7 surah an na r terdiri atas 
a 1 ayat
b 2 ayat
c 3 ayat

8 al ‘a r berarti 
a waktu atau masa
b nikmat
c pertolongan

9 jika tidak mengisi waktu dengan perbuatan baik
manusia berada dalam keadaan 
a senang
b bahagia
c merugi

10 jika kamu mendapatkan kesusahan
kamu harus 
a marah
b bersabar
c acuh

b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar

1 al kau ar artinya ....
2 an na r artinya ....
3 al ‘a r artinya ....
4 salat dan berkurban merupakan perintah ....
5 orang yang tidak berbuat baik akan mendapat ....
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c ayo kerjakan soal di bawah ini

kamu sudah membaca dan menghafalkan
surah al kau ar surah an na r surah al ‘a r
sekarang ayo kamu hafalkan ketiga surah tersebut
setelah hafal coba lafalkan
di depan kelas secara bergantian

bacaan dimulai dari surah al kau ar
surah an na r dan surah al ‘a r
lakukan secara bergantian



teman teman
kamu wajib menyembah Allah
kamu juga harus percaya
bahwa rasul itu utusan Allah

tahukah kamu syahadatain
sekarang kamu akan belajar syahadatain
ayo pelajari dengan baik

kata kunci

syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) melafalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul
2) menghafal dua kalimat syahadat
3) mengartikan dua kalimat syahadat

tujuan pembelajaran

syahadatain
bab 7

sumber: dokumen pribadi
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a melafalkan dua kalimat syahadat

ayo teman teman
kamu belajar mengucapkan dua kalimat syahadat

gurumu akan mengucapkan dua kalimat syahadat
ayo tirukan ucapan gurumu
mari bersama sama mengucapkan
dua kalimat syahadat

ayo perhatikan bacaan dua kalimat syahadat

b menghafalkan dua kalimat syahadat

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

teman teman
sebagai umat islam
kamu harus hafal dua kalimat syahadat

syahadat selain harus diucapkan
juga harus diingat dan diyakini
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ayo berlatih

ayo hafalkan dua kalimat syahadat
mintalah bimbingan gurumu
jika sudah hafal
coba kamu lafalkan di depan kelas

diingat yaitu hafal lafal dan artinya
diyakini yaitu kebenarannya meresap dalam hati

mengingat Allah berarti mengingat
semua kekuasaan dan kebesarannya
meyakini bahwa bumi dan isinya
serta manusia diciptakan oleh Allah

tiap muslim harus dapat mengucapkan
dan menghafalkan syahadatain
dengan benar dan sepenuh hati
hafal lafal dan artinya dengan baik

ayo teman teman
kamu hafalkan dua kalimat syahadat
agar mudah menghafalnya
kamu harus membacanya berulang ulang

syahadat artinya pengakuan atau persaksian
syahadat ada dua macam
yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul

c mengartikan dua kalimat syahadat
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2 syahadat rasul

syahadat rasul ditujukan kepada utusan Allah
yaitu nabi muhammad saw
syahadat rasul artinya persaksian
bahwa nabi muhammad adalah utusan Allah

sebagai umat islam
kamu wajib percaya kepada Allah
allah adalah tuhan yang wajib disembah

Allah maha esa
esa artinya satu
Allah maha esa berarti Allah itu hanya satu
tidak ada yang bisa menyekutukan Allah

1 syahadat tauhid

syahadat tauhid ditujukan kepada Allah
syahadat tauhid artinya persaksian
bahwa tidak ada tuhan selain Allah

ayo perhatikan bunyi syahadat tauhid

artinya
aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah

asyhadu all  il ha illall hu
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sebagai umat islam
kamu harus percaya bahwa nabi muhammad
adalah utusan Allah
nabi muhammad adalah nabi terakhir
setelah nabi muhammad tidak ada nabi lagi

artinya
aku bersaksi bahwa nabi muhammad utusan Allah

ayo perhatikan bunyi syahadat rasul

ayo berlatih

ayo isi titik titik di bawah ini
1 syahadat artinya ....
2 syahadat ada ....
3 tidak ada tuhan selain ....
4 syahadat tauhid artinya ....
5 syahadat rasul artinya ....

syahadat tauhid dan syahadat rasul
itu satu kesatuan
baik dalam ucapan maupun keyakinan
wajib dibaca bagi orang yang baru masuk islam

wa asyhadu anna mu ammadar ras lull h



78 pendidikan agama islam sd kelas 1

mutiara islam

adab membaca dua kalimat syahadat
adab membaca dua kalimat syahadat yaitu
1 sebaiknya dalam keadaan suci
2 diucapkan dengan sungguh sungguh
3 diyakini dalam hati
4 diterapkan dalam perilaku sehari hari

rangkuman

1 syahadat artinya pengakuan atau persaksian
2 syahadat ada dua macam
3 yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul
4 syahadat tauhid artinya persaksian

bahwa tidak ada tuhan selain Allah
syahadat tauhid bunyinya

5 syahadat rasul artinya persaksian
bahwa nabi muhammad utusan Allah
syahadat rasul bunyinya

wa asyhadu anna mu ammadar ras lull h

asyhadu all  il ha illall hu
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refleksi

teman teman
sudahkah kamu hafal dua kalimat syahadat
jika belum hafal kamu harus sering berlatih
kamu bisa minta bimbingan
orang tua atau kakakmu

ayo
uji kemampuanmu 7

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar

1 syahadat artinya 
a persaksian
b pengamalan
c kebenaran

2 syahadat ada 
a 1
b 2
c 3

3 kita harus menyembah hanya kepada 
a Allah
b manusia
c patung

4 utusan Allah disebut 
a presiden
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b rasul
c raja

5 syahadat tauhid ditujukan kepada 
a Allah
b rasul
c malaikat

6 syahadat rasul ditujukan kepada 
a Allah
b rasul
c malaikat

7 aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah
adalah arti 
a syahadatein
b syahadat rasul
c syahadat tauhid

8 Allah maha esa
esa artinya 
a satu
b dua
c tiga

9 aku bersaksi nabi muhammad utusan Allah
adalah arti 
a syahadatein
b syahadat rasul
c syahadat tauhid

10 rasul yang terakhir yaitu 
a nabi isa as
b nabi ibrahim as
c nabi muhammad saw
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b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar

c ayo kerjakan soal di bawah ini

1 tuhan yang wajib kita sembah yaitu ....
2 syahadat tauhid dan syahadat rasul disebut ....
3 syahadatein artinya ....
4 aku bersaksi tidak ada tuhan selain ....
5 aku bersaksi nabi muhammad utusan ....

kamu sudah belajar membaca syahadatein
sekarang ayo hafalkan syahadatein
hafalkan beserta artinya

setelah kamu hafal
coba kamu lafalkan di depan kelas
lakukan secara bergiliran

portofolio

1 ayo kamu jawab pertanyaan berikut ini
kerjakan di buku tugasmu

1 bunyi syahadat tauhid

2 bunyi syahadat rasul
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3 arti syahadat tauhid

4 arti syahadat rasul

5 syarat menjadi orang islam

2 hubungkan kotak kiri dan kanan
hubungkan dengan garis

arti syahadat

tuhan yang wajib
disembah

rasul terakhir

persaksian

syahadat tauhid

syahadat rasul

nabi muhammad

Allah



teman teman
sebagai umat islam
kamu harus berperilaku baik
perilaku baik itu disenangi Allah

ayo sekarang kamu pelajari
tentang perilaku perilaku yang baik

kata kunci

rajin, tolong menolong, menghormati orang tua,  adab makan dan minum,
adab belajar

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) menunjukkan perilaku rajin
2) menunjukkan perilaku tolong menolong
3) menunjukkan perilaku hormat terhadap orang tua
4) menunjukkan adab makan dan minum
5) menunjukkan adab belajar

tujuan pembelajaran

perilaku terpuji
bab 8

sumber: dokumen pribadi
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a rajin

rajin termasuk perilaku terpuji
anak rajin melakukan tugas dengan baik
dan dengan sungguh sungguh
mengerjakan sesuatu juga dengan baik
suka bekerja keras dan selalu hidup teratur

teman teman
kamu harus berperilaku rajin
misalnya rajin beribadah rajin belajar
dan rajin membantu orang tua

orang yang rajin banyak mendapat keuntungan
jika kamu rajin beribadah
akan mendapat pahala dari Allah
jika kamu rajin belajar nilai kamu bagus

kamu akan menjadi kebanggaan guru
kamu juga menjadi kebanggaan orang tua
teman teman akan menyukaimu
kamu juga harus rajin membantu orang tua

gambar 8. 1 kita harus rajin beribadah
sumber: dokumen pribadi
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b tolong menolong

misalnya membantu ibu di dapur
menyapu halaman rumah
dan merapikan tempat tidur

jika kamu rajin orang tua akan menyayangimu
kamu akan menjadi harapan orang tua

tolong menolong itu membantu orang lain
membantu meringankan kesulitan orang lain

tolong menolong itu kewajiban setiap orang
dengan tolong menolong

gambar 8. 3 kita harus rajin membantu orang tua
sumber: dokumen pribadi

gambar 8. 2 jika ingin pintar kita harus rajin belajar
sumber: dokumen pribadi
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kamu akan membantu orang lain
sebaliknya jika kamu perlu bantuan
tentu orang akan menolong kamu

tolong menolong akan membina hubungan baik
dengan semua orang
tolong menolong dapat memupuk
rasa kasih sayang dengan orang lain

agama islam mengajarkan
tolong menolong dalam kebaikan
ayo teman teman
kamu biasakan tolong menolong

c hormat kepada orang tua

orang tua adalah orang yang mengasuh kamu
sejak kecil hingga dewasa

kamu harus menghormati orang tua
karena mereka telah melahirkan kamu

gambar 8. 4 kita harus saling menolong
sumber: dokumen pribadi
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kamu juga harus mendoakan kedua orang tua
ayo perhatikan doa untuk kedua orang tua

all hummagfirl  zun b  waliw lidayya war amhum
kam  rabbay n  ag r

gambar 8. 5 sebelum berangkat sekolah kita harus pamit
sumber: dokumen pribadi

memelihara dan membesarkan kamu
serta mendidik dan menyekolahkan kamu
orang tua adalah orang yang mengasuh kamu
sejak kecil hingga besar

kamu harus menghormati orang tua
kamu juga harus patuh kepada orang tua
tidak boleh berani melawan orang tua
semua nasihatnya harus dipatuhi
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ya Allah ampunilah dosaku dan dosa
kedua orang tuaku
sayangilah mereka sebagaimana mereka
menyayangiku di waktu kecil

teman teman
kamu harus mendoakan keselamatan orang tua
ayo biasakan bersikap hormat
dan menjaga nama baik keluarga

d adab makan dan minum

kamu perlu makan dan minum
agar tubuh kamu tetap sehat
makanan yang kamu makan harus halal
selain itu harus bersih dan bergizi

dalam ajaran islam
ada tata krama makan dan minum
seperti yang dicontohkan rasulullah
sebelum makan cuci tangan dahulu

gambar 8. 6 makanan yang kita makan harus halal
sumber: dokumen pribadi
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setelah cuci tangan kemudian duduk
sebelum mulai makan dan minum
kamu harus membaca doa
ayo perhatikan doa sebelum makan

artinya dengan nama Allah yang maha pemurah
lagi maha penyayang

bismillahirra m nirra m(i)

All humma b riklana f ma razaqtan
waqin  a abann r

artinya ya Allah berkahilah rezeki
yang engkau berikan kepada kami
dan peliharalah kami dari siksa api neraka

gambar 8. 7 sebelum makan kita harus cuci tangan
sumber: dokumen pribadi
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setelah membaca doa
kemudian kamu mulai makan
makan dan minum menggunakan tangan kanan
seperti yang dicontohkan rasulullah

makan dan minum jangan tergesa gesa
janganlah makan dan minum berlebihan
karena itu tidak baik

setelah selesai makan dan minum
kamu juga dianjurkan berdoa
ayo perhatikan doanya berikut ini

alhamdulill hillaz  a ‘aman  wasaq n
waja‘alan  minal muslim na

artinya segala puji bagi Allah
yang telah memberi makan dan minum

gambar 8. 8 sebelum makan kita harus berdoa
sumber: dokumen pribadi
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kepada kami dan telah menjadikan kami
orang muslim

teman teman
ayo kamu biasakan berdoa
baik sebelum makan maupun sesudah makan

e adab belajar

tugas utama kamu adalah belajar
jika kamu rajin belajar kamu akan pandai
belajar itu bisa di mana saja
bisa di sekolah rumah atau masjid

bagi umat islam belajar hukumnya wajib
baik laki laki maupun perempuan

kamu harus rajin belajar
pelajaran yang diterangkan guru di sekolah
kamu pelajari lagi di rumah

gambar 8. 9 sebagai seorang siswa tugas kamu adalah belajar
sumber: dokumen pribadi
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jika ada tugas kamu kerjakan
sebelum belajar kamu membaca doa
ayo perhatikan doa sebelum belajar

artinya dengan nama Allah yang maha pemurah
lagi maha penyayang

bismill hirra m nirra m(i)

rabb  zidn  ‘ilm n warzuqn  fahm n

artinya ya Allah tambahkanlah kepadaku
ilmu yang bermanfaat dan berilah aku
pemahaman yang luas

setelah mengucapkan doa
kamu belajar dengan tekun
jika ada pelajaran yang masih belum mengerti
kamu bisa mencatatnya
esoknya kamu bisa bertanya pada gurumu

setelah selesai belajar
jangan lupa membaca doa
ayo perhatikan doa sesudah belajar
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al amdulill hi rabbil ‘ lam n

artinya segala puji bagi Allah
tuhan semesta alam

teman teman
ayo kamu biasakan berdoa
baik sebelum belajar maupun sesudah belajar

ayo berlatih

ayo lengkapi kalimat di bawah
dengan kata yang ada di dalam kotak

1 rajin termasuk perilaku ....
2 jika ada teman kesulitan kita harus ....
3 semua nasihat orang tua harus ....
4 kepada orang tua harus bersikap ....
5 sebelum makan membaca ....

• hormat
• terpuji
• menolong
• doa
• dipatuhi

a
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ayo sebutkan doa di bawah inib

all hummagfirl  waliw lidayya war amhum
kam  rabbay n  ag r

all humma b riklana f ma razaqtan
waqin  a abann r

al amdulill hillaz  a ‘aman  wasaq na
waja‘alna minal muslim na

rabb  zidn  ‘ilm n warzuqn  fahm n wasi‘ n

al amdulill hi rabbil ‘ lam n

1

doa di atas adalah doa ....

2

doa di atas adalah doa ....

3

doa di atas adalah doa ....

4

doa di atas adalah doa ....

5
doa di atas adalah doa ....

mutiara islam

ali bin abi thalib
ali bin abi thalib orang yang rajin
jujur pemberani dan sederhana
beliau memiliki sifat sabar dan rajin menuntut ilmu
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ali bin abi thalib sahabat rasulullah
beliau rajin menulis
dan menghafalkan ayat ayat al quran
jika rasulullah gudangnya ilmu
ali bin abi talib pintunya ilmu

rangkuman

1 rajin berarti melakukan tugas
dengan sungguh sungguh

2 tolong menolong berarti membantu
meringankan beban orang lain

3 kita harus menghormati orang tua
dan mendoakan kedua orang tua

4 sebelum dan sesudah makan membaca doa
5 sebelum dan sesudah belajar membaca doa

ayo
uji kemampuanmu 8

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar

1 anak yang rajin melakukan pekerjaan dengan 
a sungguh sungguh
b tergesa gesa
c santai

2 jika kamu rajin belajar kamu akan 
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a bodoh
b pandai
c lemah

3 jika ada teman kesulitan kamu harus 
a membiarkan
b memarahi
c menolong

4 kepada orang tua kamu harus 
a menghormati
b membantah
c melawan

5 perintah orang tua harus 
a dipatuhi
b dibantah
c dibiarkan

6 makanan yang baik adalah makanan yang 
a basi
b kotor
c bersih dan bergizi

7 makan menggunakan tangan 
a kiri
b kanan
c kedua tangan

8 sebelum dan sesudah makan kamu harus 
a berdoa
b berbicara
c diam saja

9 di sekolah dan di rumah kita harus belajar 
a santai
b sungguh sungguh
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c sambil bermain
10 bagi umat islam belajar hukumnya 

a wajib
b tidak boleh
c haram

b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar

c ayo kerjakan soal di bawah ini

1 rajin adalah perilaku ....
2 tolong menolong artinya ....
3 kepada orang tua kamu harus ....
4 makan menggunakan tangan ....
5 jika ingin pintar kamu harus ....

coba kamu hafalkan doa doa berikut di rumah
1 doa untuk kedua orang tua
2 doa sebelum dan sesudah makan
3 doa sebelum dan sesudah belajar
kamu bisa minta bimbingan orang tuamu

setelah hafal
coba kamu lafalkan di depan kelas
jika ada yang masih belum hafal
teman yang lain membantu

portofolio

coba beri tanda contreng (   ) b bila benar
dan s bila salah untuk pernyataan berikut
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1 rajin pangkal pandai

2 kita harus tolong menolong

3 makan harus duduk

4 sebelum makan tidak berdoa

5 makan menggunakan tangan kiri

6 kepada orang tua harus patuh

7 orang tua jangan dihormati

8 belajar itu tidak perlu

9 kita boleh mencontek

b s

b s

b s

b s

b s

b s

b s

b s

b s



teman teman
umat islam wajib salat
sebelum salat harus melakukan wudu
wudu itu untuk menghilangkan hadas

tahukah kamu tata cara berwudu
sekarang kamu akan belajar tata cara berwudu
ayo pelajari dengan baik

kata kunci

wudu, tata cara berwudu, bacaan niat wudu, praktik wudu, doa sesudah
wudu

setelah memelajari bab ini kamu diharapkan mampu
1) menyebutkan tata cara berwudu
2) mempraktikkan tata cara berwudu

tujuan pembelajaran

tata cara berwudu
bab 9

sumber: dokumen pribadi
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a pengertian wudu

apakah wudu itu
wudu artinya membersihkan anggota badan tertentu
wudu untuk menghilangkan hadas dan kotoran
seorang muslim diwajibkan berwudu
setiap akan melaksanakan salat

wudu termasuk salah satu syarat sahnya salat
nah teman teman
apakah kamu sudah bisa wudu

b tata cara wudu

setiap akan melaksanakan salat
disyaratkan berwudu dengan benar
berwudu ada tata caranya
agar salat kamu diterima Allah
maka wudunya harus benar

benar niatnya benar cara wudunya
benar urutan wudunya
dan benar membaca doa sesudah wudunya

teman teman
tahukah kamu niat wudu
niat wudu boleh dilafalkan
boleh juga di dalam hati
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c mempraktikkan tata cara berwudu

teman teman
berwudu harus dilaksanakan dengan benar
jika wudunya salah salatnya tidak sah

ayo perhatikan urutan wudu berikut

1 membasuh telapak tangan
sambil membaca taawuz dan basmalah

ayo perhatikan niat wudu berikut

artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan
hadas kecil sebagai kewajiban karena allah ta ‘ala

nawaitul wu ’a liraf ‘il ada il a gari
far al lill hi ta ‘ l

gambar 9.1 membasuh telapak tangan
sumber: dokumen pribadi
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2 berkumur dengan air
membuang airnya sampai tiga kali

3 membersihkan lubang hidung
yaitu dengan mengisap dan mengeluarkan
air dari hidung sampai tiga kali

4 membasuh muka
dari tempat tumbuh rambut sampai dagu
dan batas telinga kanan sampai telinga kiri
sambil membaca niat wudu

gambar 9. 2 berkumur dengan air
sumber: dokumen pribadi

gambar 9. 3 membersihkan lubang hidung
sumber: dokumen pribadi

nawaitul wu -a liraf ‘il ada il a gari
far al lill hi ta ‘ l
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5 membasuh kedua tangan sampai siku siku
sebanyak tiga kali
dimulai dari tangan kanan

6 mengusap sebagian kepala dengan air
sebanyak tiga kali

gambar 9. 4 membasuh muka
sumber: dokumen pribadi

gambar 9. 5 membasuh kedua tangan
sumber: dokumen pribadi

gambar 9. 6 mengusap sebagian kepala
sumber: dokumen pribadi
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7 membasuh kedua telinga dengan air
sebanyak tiga kali

8 membasuh kedua kaki sampai mata kaki
sebanyak tiga kali
dengan mendahulukan kaki kanan

9 membaca doa sesudah wudu
sambil menghadap kiblat
ayo perhatikan doa sesudah wudu

gambar 9. 7 membasuh kedua telinga
sumber: dokumen pribadi

gambar 9. 8 membasuh kedua kaki
sumber: dokumen pribadi
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asyhadu all  il ha illall hu wa dah  l  syarika lahu
wa asyhadu anna mu ammadan abduhu wa ras luhu
all hummaj ‘aln  minat taww b na waj ‘aln
minal muta ahhir n waj ‘aln  min ib dika  li n(a)

artinya aku bersaksi
bahwa tidak ada tuhan selain Allah
hanya satu tidak ada sekutu baginya

dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad
adalah hamba dan rasul Allah
ya Allah jadikanlah aku orang yang bertobat
dan jadikanlah aku orang yang suci
dan jadikanlah aku termasuk hambamu yang saleh

teman teman
dari urutan wudu tersebut
ada hal hal yang tidak boleh tertinggal
jika salah satu tertinggal wudunya tidak sah
hal hal tersebut disebut sebagai rukun wudu
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ayo perhatikan rukun wudu berikut
1 berniat untuk wudu
2 membasuh muka dengan merata
3 membasuh kedua tangan

hingga kedua siku dengan merata
4 mengusap sebagian kepala
5 membasuh kedua kaki

hingga mata kaki dengan merata
6 tertib dan berurutan

teman teman
kamu sudah tahu tata cara wudu
ayo kamu praktikkan
tata cara berwudu yang benar

ayo berlatih

ayo beri nomor sesuai urutan wudu

membasuh telapak tangan
sambil membaca taawuz dan basmalah

berkumur kumur

membersihkan lubang hidung

membasuh kedua tangan
sampai siku siku

mengusap sebagian kepala
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membasuh muka sambil
membaca niat wudu

membasuh kedua telinga

membasuh kedua kaki sampai mata
kaki

keutamaan wudu
selesai salat subuh
rasulullah saw bertanya kepada bilal

wahai bilal ceritakan kepadaku
tentang perbuatan paling bermanfaat
yang kamu lakukan setelah memeluk islam
karena semalam aku mendengar
suara langkah sandalmu di depanku dalam surga

bilal berkata aku tidak pernah melakukan
suatu amalan setelah memeluk islam
selain aku selalu berwudu dengan sempurna
kemudian salat sunah dengan wuduku itu
sebanyak yang Allah kehendaki

h r  abu hurairah ra

mutiara islam
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rangkuman

1 wudu artinya membersihkan
anggota badan tertentu untuk menghilangkan
kotoran dan hadas kecil

2 niat wudu yaitu
nawaitul wu ’a liraf ‘il ada il a gari
far al lill hi ta‘ l

3 urutan dan tata cara wudu yaitu
1 mencuci kedua tangan sambil

membaca basmallah
2 berkumur kumur tiga kali
3 membersihkan lubang hidung
4 membasuh muka tiga kali sambil membaca

niat wudu
5 membasuh kedua tangan

sampai siku tiga kali
6 mengusap sebagian kepala
7 mengusap kedua telinga tiga kali
8 membasuh kedua kaki

sampai mata kaki tiga kali
4 sesudah wudu membaca doa

Asyhadu all  il ha illall hu wa dah  l  syarika
lahu
Wa asyhadu anna mu ammadan abduhu wa
ras luhu
All hummaj ‘aln  minat taww b na waj ‘aln  minal
muta ahhir n waj ‘aln  min ib dika  li n(a)
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refleksi

bagaimana teman teman
apakah kamu sudah bisa berwudu
jika belum bisa ayo berlatihlah terus

saat di rumah kamu bisa minta bimbingan
orang tua atau kakakmu
untuk mengajari tata cara wudu

ayo
uji kemampuanmu 9

a ayo berilah tanda silang pada jawaban
yang benar

1 wudu itu syarat sah 
a salat
b puasa
c zakat

2 berwudu wajib bagi orang yang akan 
melaksanakan
a haji
b mandi
c salat

3 agar salat diterima Allah wudunya harus 
a salah
b benar
c tidak berurutan
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4

a salat
b wudu
c puasa

5 ketika berwudu dahulukan anggota badan
sebelah 
a kanan
b tengah
c kiri

6 urutan pertama wudu yaitu 
a mencuci kedua tangan sambil

membaca basmallah
b berkumur kumur
c membersihkan lubang hidung

7 urutan wudu kedua yaitu berkumur kumur
berkumur kumur sebanyak 
a 1 kali
b 2 kali
c 3 kali

8 urutan keempat wudu yaitu membasuh muka
sambil membaca 
a basmalah
b niat wudu
c doa sesudah wudu

9 mandi dan wudu termasuk bagian dari 
a taharah
b salat
c haji

nawaitul wu -a liraf ‘il ada il a gari
far al lill hi ta ‘ l  adalah niat 
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10 jika wudunya salah maka salatnya 
a sah
b tidak sah
c benar

b ayo isi titik titik di bawah ini dengan benar

c ayo kerjakan soal di bawah ini

1 wudu artinya ....
2 wudu termasuk syarat sahnya ....
3 berwudu itu untuk menghilangkan ....
4 berwudu harus mendahulukan

anggota badan sebelah ....
5 setelah berwudu membaca ....

coba kamu hafalkan niat wudu
setelah kamu hafal coba kamu praktikkan
cara berwudu dengan benar
mintalah bimbingan gurumu

portofolio

ayo beri nomor urutan wudu
pada gambar di bawah ini

....................
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....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
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glosarium

adab kesopanan atau budi pekerti
al asr surah yang  terdiri atas 3 ayat termasuk

golongan surah surah makkiyyah
f ti ah surat yang pertama tama diturunkan
al kausar surat yang terdiri atas 3 ayat, termasuk

golongan surah surah makkiyyah
al quran kitab suci umat islam yang diturunkan

kepada nabi muhammad saw
Allah tuhan semesta alam
an nasr surah yang terdiri atas 3 ayat termasuk

golongan surah surah makkiyyah yang
diturunkan di mekah

bersuci menghilangkan hadas dan najis baik
badan pakaian maupun tempat salat

disiplin taat pada peraturan
hadas keadaan tidak suci yang menyebabkan

seseorang tidak boleh salat
haji rukun islam yang kelima yaitu pergi ke

baitullah (mekah) bagi yang mampu
iman kepercayaan kepada Allah
islam agama yang diajarkan nabi muhammad
jujur sikap atau perbuatan tidak suka

berbohong
kiamat hari akhir zaman
mahraj ketepatan ucapan

glosarium
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malaikat makhluk Allah yang paling taat
mukmin orang yang beriman kepada Allah
najis keadaan kotor yang menyebabkan

seseorang terhalang untuk beribadah
puasa menghindari makan dan minum pada

siang hari dengan tujuan ibadah kepada
Allah

rasul orang yang menerima wahyu Allah
rukun iman pokok pokok keimanan
rukun islam pokok pokok agama islam
rukun wudu pokok pokok yang harus ada dalam wudu
salat rukun islam kedua berupa ibadah kepada

Allah yang wajib dilakukan oleh setiap
muslim

syahadat rukun islam pertama yang berarti
persaksian atau pengakuan

syahadatein persaksian kepada allah dan rasul Allah
takdir ketentuan Allah
tayamum berwudu dengan menggunakan selain

air
wudu menyucikan diri dengan membasuh

muka, tangan, sebagian kepala, dan kaki
sebelum melakukan salat

zakat jumlah harta yang wajib dikeluarkan
orang islam untuk diberikan kepada
orang yang berhak menerimanya
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pedoman transliterasi arab-indonesia

Merujuk pada skb menteri agama dan menteri pendidikan dan
kebudayaan ri, tertanggal 22 januari 1988 no: 158/1987 dan 0543b/u/
1987

alif

ba’

ta’

sa’

jim

ha’

kha

dal

zal

ra’

zai

sin

syin

sad

dad

ta’

za’

‘ain

gain

fa’

tidak dilambangkan

b

t

j

kh

d

r

z

s

sy

‘

g

f

tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik di atas)

je

ha (dengan titik di bawah)

ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas

er

zet

es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge

ef

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

lampiran
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qaf

kaf

lam

mim

nun

wau

ha’

hamzah

ya’

q

k

l

m

n

w

h

‘

ya’

ki

ka

el

em

en

we

ha

apostrof

ye

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

lampiran



120 pendidikan agama islam sd kelas 1
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