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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 pelaja-
ran 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 me-
menuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran 
melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 
tanggal12 November 2010
 Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya ke-
pada 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 ke-
pada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (download), 
digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. 
Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualan-
nya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Di-
harapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses oleh siswa 
dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada 
di luar negeri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar.
 Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. 
Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah 
buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu 
ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami 
harapkan.

                                  Jakarta, Juni 2011                                
                                  Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
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Puji syukur ke hadirat Allah swt, pada kesempatan ini kami 
telah dapat merampungkan penyusunan buku Pendidikan 
Agama Islam (PAI) untuk  Sekolah Dasar. Buku ini terdiri atas 
6 jilid, untuk kelas I hingga kelas VI. 

Struktur pembelajaran dalam buku ini telah kami sesuaikan 
dengan acuan pembelajaran terkini. Pada buku  ini, siswa 
diajarkan berbagai macam pengetahuan. Misalnya, tata cara 
beribadah, akhlak, keimanan, cara membaca Al-Qur’an, serta 
mengenal kisah dan keteladanan para nabi dan rasul Allah swt. 
Buku ini dilengkapi dengan kegiatan dan tugas. Untuk menguji 
kemampuan siswa, pada setiap akhir bab terdapat soal-soal 
latihan yang bervariasi sesuai dengan standar kompetensi 
yang harus dicapai. 

Kami menyadari, menyusun sebuah buku Pendidikan Agama 
Islam secara sempurna tidaklah mudah. Oleh karena itu, kami 
dengan ikhlas menerima segala masukan yang bermanfaat 
demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para 
penelaah yang telah mengkaji buku ini sehingga layak untuk 
dipergunakan. Semoga pemakaian buku ini bermanfaat dalam 
kegiatan pendidikan di sekolah dan maslahat bagi kehidupan 
sehari-hari. Amin.

Bandung, September 2010
Wassalam,

Tim Penyusun

kata pengantar
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dan membiasakan melaksanakan salat lima waktu
mengaji mengajarkanmu cara membaca al-qur'an
biasa salat melatihmu memahami doa doa
karena itu marilah belajar agama islam sejak dini
salah satunya dengan mempelajari buku ini
1. bacalah buku ini bersama gurumu
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3. berlatihlah membaca dasar dasar al-qur'an
 agar mudah dalam menghafal surah pendek
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5. biasakanlah berperilaku terpuji pada orang tua
 guru dan teman di sekolah 

 selamat belajar

pendahuluan
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mengenal surah al-fātihah 1

mengenal surah    
al hah

Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu mempe-
la a i al- u an se agaimana man  Allah

Wa ka ’ ‘

ar n a
dan demikianlah kami wahyukan al-qur’an kepa damu 
dalam bahasa arab, agar engkau memberi peringa-
tan kepada penduduk ibukota (mekah) dan penduduk 
(negeri-negeri) di sekelilingnya 
(q s  asy-sy r   ayat )

a l ma

1

(Ilustrator : Sukmana)
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mar  mem a a er a er u

ridwan dan nani anak yang saleh 
keduanya rajin salat dan mengaji
mengaji di masjid al hidayah
ridwan sudah ha al surah al- tihah

ridwan dan nani anak bu ahmad
nani duduk di kelas satu 
ridwan duduk di kelas tiga

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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mela al an surah al haha

al-qur’an terdiri atas beberapa surah
surah pertama surah al- tihah 
al- tihah dinamakan surah  em u aan 

surah al- tihah berisi u uh a a
surah al- tihah harus kita ba a 
ketika sedang salat

surah al- tihah dinamakan ummul qur’an 
ummul qur’an artinya n u  al ur an
karena surah al- tihah merupakan induk

(Ilustrator : Sukmana)
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surah al- tihah diturunkan di mekah 
karena itu dinamakan surah makkiyyah 

surah al- tihah berisi pujian 
pujian kepada  Allah swt
surah al- tihah juga berisi doa 
petunjuk ke jalan yang lurus

kota ekah dalam: www wordpress om

mari memba a surah al- tihah  
tirukan u apan gurumu
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‘

‘ ‘

S ‘ ‘
‘
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mengha al surah al hah

ha alkan surah al- tihah di rumah 
mintalah bantuan orang tuamu
memba akan satu ayat per ayat

u apkan dengan ba aan yang benar
setelah ha al u apkan di depan kelas 
ba alah surah al- tihah setiap salat 
agar kalian epat mengha al

ar n a
1. dengan nama Allah yang maha  pengasih 

maha penyayang
. segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam

3. yang maha pengasih maha penyayang
. pemilik hari pembalasan

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

6. tunjukilah kami jalan yang lurus
. yaitu jalan orang-orang yang telah 

 engkau beri nikmat kepadanya; bukan 
 jalan  mereka yang dimurkai, dan bukan 
pula  jalan mereka yang sesat



mengenal surah al-fātihah

eg a an

a   en u anlah a a  era a 
     ul s a a u u la hanmu

a a  e un  a a

.......
‘

‘

.......

....... ‘

.......

.......
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1. surah al- tihah ada dalam al-qur’an
 surah al- tihah adalah surah pembuka
 surah surah al- tihah disebut ummul qur’an
. surah surah al- tihah diturunkan di mekah

 karena itu disebut surah makkiyyah
3. surah al- tihah wajib diba a saat salat
 tidak memba a al- tihah salatnya tidak sah 
. surah al- tihah berisi doa

 petunjuk ke jalan yang lurus
5. memba a al-qur’an mendapat pahala
 berupa kebaikan dari Allah swt

rangkuman

b.  oba u apkan ayat berikut

     1.

 .

 3.
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a  l hlah huru  a    a au    
 sesua  a a an ang enar
1. surah al- tihah terdiri atas .... 
 a.  6 ayat 
 b.  5 ayat 
 .   ayat
. al- tihah artinya ....

 a.  penutupan 
 b.  pembukaan 
 .  pelengkap
3. surah al- tihah diturunkan oleh ....
 a. rasul 
 b.  Allah 
 .  ulama
. surah al- tihah terdapat dalam ....

 a.  al-qur’an 
 b.  injil 
 .  taurat

u  kemam uan

e un uk
ba a soal soal berikut dengan benar
tuliskan jawabannya pada buku latihanmu
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5. Allah maha pengasih dan ....
 a.  pemurah 
 b.  penyayang 
 .  adil
6. al- tihah disebut juga ....
 a.  al hidayah 
 b.  madaniyah         
 .  ummul qur’an
. segala puji hanya kepunyaan ....

 a.  orang tua 
 b.  Allah 
 .  manusia
8. ar-rahm nirrah m adalah ayat ke ....
 a.  enam 
 b.  dua 
 .  satu
9. surah al- tihah termasuk surah ....
 a.  makkiyyah 
 b.  madaniyyah 
 .  penutup
10. surah al- tihah diturunkan di kota ....
 a.  bagdad 
 b.  mekah 
 .  madinah
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11. ya Allah tunjukkanlah kami 
 ke jalan yang ....
 a.  bengkok 
 b.  lurus 
 .  berkelok
1 . iyy ka na‘budu wa iyy ka ....  
 a. mustaqim 
 b. nasta‘ n(u) 
 . muslimin
15. kita harus memilih jalan .... Allah
 a.  diridai 
 b.  dimurkai 
 .  dilarang
16. surah al- tihah berisi tentang ....
 a.  nyanyian 
 b.  gambar 
 .  doa
1 . surah al- tihah disebut ummul qur’an 

artinya .... al-qur’an
 a.  pembuka  
 b.  induk   
 .  penutupan
18. memba a surah al- tihah saat    

salat hukumnya ....
 a. wajib b.  haram .  sunat
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 lengka lah kal ma  er ku  
 s  engan  a a an ang enar

 1. al- tihah artinya ....
 . surah al- tihah diturunkan di kota ....
 3. surah al- tihah terdiri atas ... ayat
 . iyy ka ... waiyy ka nasta‘ n
 5. segala puji kepunyaan ....
 6. Allah maha pengasih lagi maha ....
 . Allah yang menguasai hari ....
 8. ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan ....
 9. ihdinas-sir tal ....
10. kepada engkaulah kami mohon ....

 a a lah er an aan er ku
 ul s a a uku la hanmu

1. sebutkan surah al- tihah ayat 3
. di mana surah al- tihah diturunkan

3. berapa ayat surah al- tihah
. apa arti 

5. siapakah penguasa hari pembalasan
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rukun iman

rasulullah memberikan petunjuk 
kepada orang orang yang beriman 
rasulullah bersabda

artinya
dari umar ra rasulullah saw telah bersabda
iman itu adalah engkau beriman kepada Allah,  malaikat, kitab 

Taklimat

2

(Ilustrator : Sukmana)
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mari kita belajar membaca

kitabnya rasulnya serta beriman kepada takdir
baik dan buruk (hadis riwayat muslim)
(Sumber : Ringkasan Sahih Muslim, 2008)

nani dan ridwan anak yang saleh
melaksanakan ibadah tiap hari 

sebagai bukti iman kepada Allah 

Allah pencipta alam semesta 
menciptakan dunia dan isinya
mencipta manusia hewan tumbuhan

iman kepada Allah termasuk rukun iman
yakni rukun iman kesatu

(Ilustrator : Sukmana)
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menunjukkan ciptaan Allaha

banyak bukti ciptaan Allah
Allah menciptakan lautan 
yang sangat luas

Allah menciptakan gunung 
yang menjulang tinggi sekali
gunung ditumbuhi banyak pohon

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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Allah menciptakan matahari 
yang terbit di timur terbenam di barat
menerangi alam semesta

Allah menciptakan berbagai hewan 
untuk dimanfaatkan manusia
untuk diambil dagingnya atau susunya 
untuk diambil bulunya atau telurnya

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)

www.google.com
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Allah juga menciptakan tumbuhan 
untuk makanan makhluk hidup
seperti sayuran dan buah buahan 

Allah adalah maha pencipta
menciptakan semua makhluk
kita harus percaya Allah itu ada

menyebutkan rukun imanb

iman artinya percaya
kita harus percaya kepada rukun iman
rukun iman ada enam perkara

1. iman kepada Allah
2. iman kepada malaikat malaikat Allah
3. iman kepada kitab kitab Allah
4. iman kepada para nabi dan rasul Allah
5. iman kepada hari akhir
6. iman kepada qada dan qadar

Sumber : CD Clip Art Image
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1. iman kepada Allah

Allah menciptakan alam semesta
Allah menciptakan semua makhluk
ini menunjukkan Allah itu ada

Allah itu mahakuasa 
menciptakan segala  sesuatu
Allah juga maha pengasih 
memberi kenikmatan pada makhluknya

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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kita harus yakin di dalam hati
bahwa Allah adalah tuhan kita 
tidak ada tuhan selain Allah
 
2. iman kepada para malaikat

malaikat juga makhluk Allah
diciptakan Allah dari cahaya
kita wajib percaya adanya malaikat 

semua malaikat patuh kepada Allah
malaikat jumlahnya banyak sekali
yang wajib diketahui ada sepuluh 

mari menyebutkan nama malaikat 
kita sebutkan dengan tugasnya

(sumber: www. wordpress.com)
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jibril  tugas  menyampaikan wahyu
mikail  tugas  membagi rezeki
isra l  tugas  meniup sangkakala
izrail  tugas  mencabut nyawa
rakib  tugas  mencatat amal baik
atid  tugas  mencatat amal buruk
munkar tugas berta nya di alam kubur
nakir  tugas  berta nya di alam kubur
malik  tugas  menjaga pintu neraka
ridwan  tugas  menjaga pintu surga

malaikat dan tugasnya wajib kita ketahui 
kalian harus tahu nama nama malaikat 
cobalah kamu menghafalkannya 

(Ilustrator : Sukmana)
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 3. iman kepada kitab kitab Allah

Allah menurunkan kitab suci 
kepada beberapa rasulnya 
sebagai pedoman hidup manusia 

kitab suci berisi petunjuk 
tentang benar dan salah
berisi perintah dan larangan Allah

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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kitab suci berisi kabar gembira 
bagi yang taat kepada Allah
kitab suci juga berisi kabar buruk 
bagi yang menentang Allah

kitab Allah yang wajib diyakini ada empat
1.  taurat diturunkan kepada nabi musa
2.  zabur diturunkan kepada nabi daud
3.  injil diturunkan kepada nabi isa
4.  al-qur’an diturunkan kepada nabi  
 muhammad saw

al-qur’an kitab suci umat islam
umat islam harus meyakini al-qur’an
memahami dan mengamalkannya

(Sumber: www.wordpress.com)
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4. iman kepada rasul rasul Allah

Allah mengutus beberapa rasul
untuk menyampaikan wahyu Allah
kepada umat manusia di dunia

rasul adalah utusan Allah
rasul juga seorang nabi
kita wajib yakin kepada mereka

rasul pertama nabi adam as
rasul terakhir nabi  muhammad saw
jumlah nabi dan rasul banyak sekali
yang wajib diketahui ada 25 orang

1. nabi adam as  11. nabi yusuf as
2. nabi idris as  12. nabi ayub as 
3. nabi nuh as 13. nabi syu‘aib as
4. nabi hud as 14. nabi musa as
5. nabi saleh as 15. nabi harun as
6. nabi ibrahim as 16 nabi zulki i
7.  nabi lut as  17. nabi daud as
8. nabi ismail as  18. nabi sulaiman as 
9. nabi ishaq as 19. nabi ilyas as 
10.nabi yaqub as   20. nabi ilyasa as
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21. nabi Yunus as
22. nabi zakaria as 
23. nabi yahya as
24. nabi isa as
25. nabi muhammad saw

rasul menyeru kepada umat
agar melakukan amal baik
karena amal baik jalan menuju ke surga

rasul menyeru kepada umat 
jangan melakukan amal sesat
karena itu perbuatan dosa

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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5. iman kepada hari akhir

 

suatu saat bumi digoncangkan 
segala isinya dikeluarkan 
saat itu dunia hancur

semua yang hidup akan mati
manusia hewan tumbuhan mati
itulah hari akhir atau hari kiamat 

hari akhir adalah hari pembalasan 
semua amal akan  dihitung
dan ada balasannya dari Allah

yang banyak amal baik masuk surga 
yang banyak amal buruk masuk neraka
ia akan disiksa

(Ilustrator : Sukmana)
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6. iman kepada qada dan qadar 

Allah menetapkan takdir seseorang
takdir adalah ketentuan nasib
nasib manusia berbeda beda

takdir ada yang ditetapkan sejak awal
inilah yang dinamakan qada
contoh waktu kelahiran kematian
kebahagiaan rezeki dan musibah

takdir ada yang bergantung usaha
contoh jika rajin bakal pandai
jika malas akan bodoh
takdir atas hasil usaha dinamakan qadar

kita harus beriman atas qada dan qadar
qada dan qadar pasti menimpa seseorang
karena Allah telah mengaturnya 

(Ilustrator : Sukmana)
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menghafal rukun imanc

pelajaran agama baru dimulai
murid kelas satu duduk rapi
mereka hari ini harus menghafal
rukun iman

satu jam berlalu
ridwan dan temannya hafal rukun iman
mereka menyebutkannya dengan lancar

apakah kamu hafal rukun iman
ayo hafalkan di rumah
minggu depan ucapkan di depan kelas

kegiatan

    hafalkan rukun iman di rumah
 sebutkan dengan urutan yang benar
 setelah hafal ucapkan di depan kelas 

(Ilustrator : Sukmana)
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rangkuman

 1. alam dan seluruh isinya  ciptaan Allah 
 2. ciptaan Allah menunjukkan    

Allah itu ada
 3. iman artinya percaya atau yakin 
 4. rukun iman ada enam yaitu 
 iman kepada Allah
 iman kepada malaikat malaikat Allah
 iman kepada kitab kitab Allah
 iman kepada nabi dan rasul Allah
 iman kepada hari akhir
 iman kepada qada dan qadar
 5. malaikat yang wajib diimani   

ada sepuluh
 6. nabi yang wajib diimani ada 25 
 7. nabi pertama nabi adam as
 8. nabi terakhir nabi muhammad saw
 9. hari akhir disebut hari kiamat 
 hari akhir adalah hari pembalasan  
10. surga tempat bagi orang   

yang beramal baik 
11. neraka tempat bagi orang    

yang ingkar 
12. qada dan qadar adalah      

takdir dari Allah 
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a. pilihlah huruf a  b  atau  c      
sesuai jawaban yang benar

1. iman artinya ....
 a. takut 
 b. percaya 
 c. biasa
2. rukun iman ada ....
 a. 5 b. 3 c. 6
3. rukun iman yang kedua adalah iman ke-

pada ....
 a. Allah 
 b. malaikat 
 c. kitab
4. iman kepada hari akhir adalah rukun iman 

ke ....
 a. satu b. lima c. dua
5. pencipta manusia dan hewan ialah ....
 a. Allah b. nabi c. manusia

uji kemampuan

petunjuk
baca soal soal berikut dengan benar
tuliskan jawabannya pada buku latihan



Pendidikan Agama Islam   SD Kelas I30

 6. Allah itu satu artinya Allah itu maha ....
 a. esa 
 b. rahman 
 c. rahim
 7. malaikat diciptakan Allah dari ....
 a. api 
 b. cahaya 
 c. tanah
 8. setan diciptakan Allah dari ....
 a. api 
 b. cahaya 
 c. tanah
 9. manusia diciptakan Allah dari ....
 a. api 
 b. cahaya 
 c. tanah
10. malaikat yang wajib diketahui ada ....
 a. 15 b. 10 c. 17
11. malaikat yang bertugas menyampaikan 

wahyu adalah ....
 a. jibril 
 b. mikail 
 c. isra l
12. malaikat yang selalu mencatat amal baik 

ialah malikat ....
 a. rakib b. atid c. malik
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13. kitab suci umat islam adalah ....
 a. al-qur’an 
 b. injil 
 c. taurat
14. kitab kitab Allah yang wajib diketahui 

ada ....
 a. 3 b. 4 c. 5
15. kitab injil diturunkan oleh Allah kepada 

nabi ....
 a. musa b. isa c. muhammad
16. kitab suci al-qur’an diturunkan kepada 

nabi ....
 a. musa b. isa c. muhammad
17. utusan Allah disebut juga ....
 a. rasul b. ulama c. haji
18. rasul Allah yang wajib diketahui ada ....
 a. 20 b. 25 c. 30
19. Utusan Allah yang terakhir ialah nabi ....
 a. musa 
 b. isa 
 c. muhammad
20. ketentuan Allah baik atau buruk disebut 

....
 a. takdir 
 b. surah 
 c. wahyu
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b. lengkapilah kalimat berikut 
 tulis pada buku latihanmu
 
 1. iman artinya ....
 2. rukun iman ada ....
 3. rukun iman kedua adalah iman kepada 

....
 4. alam dan segala isinya diciptakan oleh 

....
 5. Allah maha esa artinya Allah itu ....
 6. Allah menciptakan malaikat dari ....
 7. Allah menciptakan manusia dari ....
 8. malaikat yang bertugas meniup sang-

kakala ialah malaikat ....
 9. malaikat yang bertugas menjaga pintu 

 nera ka ialah malaikat ....
10. nabi yang pertama ialah ....
11. kitab Allah yang wajib diketahui ada ....
12. hari akhir disebut juga hari ....
13. segala ketentuan dari Allah disebut ....
14. perbuatan baik akan mendapatkan ....
15. kitab suci umat islam ialah ....
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3
berperilaku jujur 
bertanggung jawab 
hidup bersih dan 
disiplin

manusia harus berperilaku terpuji
contohnya jujur bertanggung jawab
membiasakan hidup bersih dan disiplin
ras lullah saw bersabda

Taklimat

(Ilustrator : Sukmana)



Pendidikan Agama Islam   SD Kelas I34

ridwan nani anak yang jujur
mereka tidak pernah bohong   
mereka jujur dalam perbuatan 

ayah ibu senang kepada mereka
guru juga senang kepada mereka
Allah menyukai orang yang jujur

sikap jujura

artinya
dari ibnu mas‘ud dari nabi saw bersabda 
sesung guhnya kebenaran atau kejujuran itu 
membawa kepada kebaikan 
dan kebaikan membawa ke  surga 
(hadis riwayat bukhari dan muslim)
(Sumber : Ringkasan Sahih Bukhari dan Muslim, 2008)

(Ilustrator : Sukmana)
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ridwan jujur  saat ulangan
ia mengerjakan sendiri 
ia tidak pernah mencontek 

anak yang mencontek tidak jujur
anak tidak jujur dibenci teman
Allah tidak menyukai yang tidak jujur

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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kita tidak boleh berbohong  
pembohong dibenci orang lain 
pembohong dibenci oleh Allah

jujur berarti berbuat kebenaran
jujur adalah perbuatan terpuji
kita semua harus bersikap jujur
 
kejujuran membawa kebaikan
kebaikan menujukkan jalan ke surga
sebagaimana sabda rasulullah saw

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)



berprilaku jujur 37

artinya  
dari ibnu mas‘ud dari nabi saw bersabda 
sesung guhnya kebenaran atau kejujuran itu 
membawa kepada kebaikan 
dan kebaikan membawa ke  surga
(hadis riwayat bukhari dan muslim)
(Sumber : Ringkasan Sahih Bukhari dan Muslim, 2008)

sikap bertanggung jawabb

kemarin ridwan ada pr
ridwan mengerjakannya sendiri
ridwan tanggung jawab pada tugas

(Ilustrator : Sukmana)
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(Ilustrator : Sukmana)

nani suka membantu ibu
membereskan tempat tidur
karena itu tanggung jawabnya

nani tidur tepat waktu
agar besok tidak kesiangan
karena  bersekolah kewajibannya

susi pernah berbuat salah
ia segera meminta maaf
susi bertanggung jawab 
atas kesalahannya

(Ilustrator : Sukmana)
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zahra rajin beribadah
salat lima waktu dan mengaji
zahra bertanggung jawab kepada Allah

(Ilustrator : Sukmana)

perilaku hidup bersihc

seorang muslim harus hidup bersih
dengan cara menjaga kebersihan
kebersihan badan pakaian dan lingkungan

1. kebersihan badan

(Ilustrator : Sukmana)

ridwan selalu bangun pagi
setelah bangun terus mandi
tidak lupa menggosok gigi
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(Ilustrator : Sukmana)

nani mandi dua kali sehari
pagi hari dan sore hari
mandi memakai sabun mandi

rambut nani kotor
ia mencuci rambutnya   
cuci rambut memakai sampo
agar bersih tidak berketombe

gosok gigi dengan pasta gigi 
agar gigi putih bersih
tidak berlubang dan sakit gigi

(Ilustrator : Sukmana)
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kuku rindwan panjang
ibu harus memotongnya
agar kuku tidak kotor
bersih dari kuman penyakit

2. kebersihan pakaian

pakaian harus bersih
agar badan tidak gatal
pakaian baiknya diganti tiap hari

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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pakaian kotor segera cuci
mencuci pakaian dengan sabun cuci
agar kotoran mudah lepas

setelah kering pakaian disetrika
supaya rapi dan kumannya mati

3. kebersihan tempat tidur

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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nani mempunyai kamar sendiri
ia membereskannya sendiri
selimut bantal dirapikan

nani menyapu kamar 
lantainya lalu dipel
kamar tidur nani bersih 

4. kebersihan tempat salat

ridwan nani rajin salat
salatnya di tempat husus
tempat salat harus bersih
tidak boleh ada najis

(Ilustrator : Sukmana)

tempat salat harus disapu
lantainya dipel tiap hari
sajadahnya dicuci jika kotor
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perilaku disiplind

nani ridwan berangkat ke sekolah 
pagi ini mereka tugas piket     
harus membersihkan kelas 

ridwan disiplin pada tugas
nani juga disiplin pada tugas
seorang muslim harus disiplin 

disiplin artinya patuh taat 
taat terhadap aturan 
tidak berbuat sekehendak hati

1 disiplin terhadap waktu

waktu merupakan kesempatan
untuk berbuat sesuatu
waktu jangan disia siakan
karena waktu amat berharga

(Ilustrator : Sukmana)
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waktu  harus dimanfaatkan
siang hari untuk berlajar
malam hari untuk istirahat

membuang waktu tidak baik
kerugianlah yang akan didapat 
contohnya jadi orang bodoh

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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gunakanlah waktu dengan baik 
untuk beriman beramal saleh 
imam ali bin abi talib mengingatkan

artinya
waktu itu tajam bagaikan pedang 
apabila engkau tidak dapat 
menundukkannya 
maka pasti ia akan membunuhmu
(Sumber: Hadis pilihan untuk anak)

2 disiplin dalam belajar 

belajar kewajiban setiap muslim 
muslim laki laki atau perempuan
belajar harus disiplin
agar nilai rapormu bagus

(Ilustrator : Sukmana)
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kalian juga harus belajar agama
di masjid atau di musala
ilmu agama sangat penting
sebagai bekal di akhirat

hindari sifat malas belajar
malas dekat dengan kebodohan 
kebodohan menyebabkan kemiskinan

biasakan belajar sejak kecil
belajar waktu kecil mudah ingat
belajar sudah tua mudah lupa

simak pepatah ulama berikut

artinya
belajar pada waktu kecil bagaikan mengukir 
di atas batu, 
sedangkan belajar pada waktu besar (dewa-
sa) bagaikan mengukir di atas air

3 disiplin di rumah

kalian tinggal di rumah
bersama ayah dan ibumu
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di rumah juga harus disiplin
terhadap tugas sehari-hari

kalian harus bangun tepat waktu
jangan harus dibangunkan
bantulah ibumu tiap hari
membereskan kamar sendiri
mencuci bekas makan
atau menyapu halaman

laksanakan salat tiap waktu
disiplinlah dalam beribadah
jangan lupa membaca al-qur’an

(Ilustrator : Sukmana)

www.wordpress.com
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(Ilustrator : Sukmana)

nabi muhammad saw bersabda

artinya  
dari ibnu abbas ia berkata rasulullah saw: 
 bersabda sesungguhnya orang yang di 
dalam dadanya tidak ada sedikitpun     
al-qur’an maka ia bagaikan rumah yang 
 kosong  (hadis riwayat turmu i)
(Sumber: Ringkasan Sahih Turmu i, 2008)

disiplin di rumah menguntungkan 
menciptakan keluarga harmonis 
pekerjaan rumah cepat selesai   
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4  disiplin di sekolah
sekolah tempat belajar 
menimba segala ilmu
bahasa berhitung dan agama
di sekolah ada peraturan

(Ilustrator : Sukmana)

kita harus disiplin pada aturan
1  datang tepat waktu 
2  pakaian seragam harus rapi
3  berakhlak mulia terhadap guru 
4  bersungguh sungguh dalam belajar
5 saling menghargai dengan teman

1. seorang muslim harus jujur
2. jujur artinya berbuat benar
3. Allah sayang kepada orang jujur
4. berbuat jujur berarti berbuat   

kebenaran

rangkuman
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a. pilihlah huruf a  b  atau  c     
sesuai jawaban yang benar

1. orang jujur akan ... teman
 a. dibenci b. disukai c. dimarahi
2. kita harus berkata dengan ....
 a. bohong b. lancar c. jujur
3. orang jujur akan dipercaya oleh ....
 a. orang lain b. musuh c. kucing
4. bersikap jujur termasuk perbuatan ....
 a. terpuji b. tercela c. jelek
5. ridwan berkata benar
 ridwan tidak pernah berbohong
 ridwan termasuk anak yang ....

uji kemampuan

petunjuk
baca soal soal berikut dengan benar
tuliskan jawabannya pada buku latihan

5. kebenaran membawa kita ke surga
6. bertanggung jawab berarti 
 melaksanakan kewajiban  
7. disiplin artinya teratur tertib patuh 
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 a. jujur b. bohong c. berani
 6. kejujuran akan membawa kita ke ....
 a. surga b. neraka c. dosa
 7. ridwan melaksanakan tugas 
 ridwan termasuk anak ....
 a. bertanggung jawab
 b. berani c. pintar
 8. zaki selalu menjaga kesehatan 
 zaki bertanggung jawab terhadap ....
 a. diri sendiri 
 b. orang lain c. teman
 9. kri bertanggung jawab kepada Allah 
 ia melaksanakan .... Allah
 a. perintah   
 b. larangan   c. hukuman
10. orang yang bertanggung jawab 
 melaksanakan tugas dengan ....
 a. asal asalan b. baik c. buruk
11. makanan yang kita makan harus .... 
 a. halal b. haram c. mubah
12. menjaga kebersihan badan dengan ....
 a. mandi b. tidur c. makan
13. sebaiknya kita mandi ... kali sehari
 a. dua b. tiga c. empat
14. kita mandi menggunakan ....
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  a. sabun mandi 
  b. sabun cuci
  c. tisu
15. mencuci rambut menggunakan ....
 a. sampo b. pasta gigi c. minyak
16. agar gigi sehat harus ....
 a. mencuci rambut
 b. menggosok gigi
 c. mencuci muka
17. disiplin berarti ....
 a. harmonis 
 b. teratur tertib patuh
 c. akur dengan teman
18. ridwan tidak pernah terlambat ke   

sekolah
 ridwan disiplin ....
 a. di tempat umum 
 b. di perjalanan  c. terhadap waktu
19. disiplin di rumah misalnya ....
 a. tidak mencontek         
 b. merapikan tempat tidur  
 c. antre membeli tiket
20. berikut ini contoh disiplin di rumah ....
 a. rutin membereskan kamar                   
 b. mematuhi rambu lalu lintas
 c. membuang sampah di jalan
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b. lengkapilah kalimat berikut 
 tulis pada buku latihanmu

 1. perilaku jujur termasuk sikap ....
 2. berbohong adalah perbuatan ....
 3. pakaian harus disetrika supaya ....
 4. kewajiban harus dilaksanakan 
 dengan ....
 5. contoh tanggung jawab di rumah  

adalah ....
 6. pakaian yang kotor harus segera ....
 7. menuntut ilmu hukumnya .... 
 8. menurut ali bin abi talib waktu 

bagaikan ....
 9. belajar waktu kecil lebih ... daripada 

 sudah tua
10. malas mendekatkan pada ....

b. jawablah dengan benar 
 tulis pada buku latihanmu
1. apa yang dimaksud jujur?
2. beri contoh sikap jujur!
3. apa keuntungan bersikap jujur?
4. apa yang dinamakan disiplin?
5. beri contoh sikap disiplin di sekolah!
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bersuci (taharah)

islam mengajarkan tentang kebersihan
baik kebersihan diri maupun pakaian
saat beribadah tubuh kita harus bersih
Allah ber rman dalam al-qur’an 

.
artinya
sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai 
orang yang menyucikan diri 
(q.s. al-baqarah 2  ayat 222)

Taklimat

4

(Ilustrator : Sukmana)
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pengertian bersuci (taharah)a

kri akan melaksanakan salat
ia harus membersihkan diri
caranya dengan bersuci ( )

bersuci artinya membersihkan diri
dari hadas dan najis
saat hadas tubuh tidak bersih
contohnya setelah kencing 
atau setelah buang air besar

kita harus menjaga kebersihan 
kebersihan badan dan pakaian
kebersihan sebagian dari iman    

salat tidak sah apabila kotor
kotor karena hadas atau najis
supaya bersih harus bersuci

(Ilustrator : Sukmana)
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hadas kecil bersuci dengan wudu 
wudu dapat diganti tayamum
hadas besar bersuci dengan mandi 

rasulullah mengajarkan cara bersuci 
masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri 
masuk kamar mandi membaca doa

doa masuk ke kamar mandi

artinya 
ya Allah sesungguhnya aku berlindung 
 kepada engkau dari segala kotoran dan dari 
segala  kejahatan

keluar kamar mandi dahulukan kaki kanan 
sambil membaca doa

(Ilustrator : Sukmana)
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doa keluar dari kamar mandi

artinya  
aku memohon ampunanmu 
segala puji bagi Allah yang telah 
 menghilangkan dariku penyakit dan ia telah 
menyehatkan aku

zaki sudah rajin salat
tapi belum tahu cara wudu
ia mencontoh cara bersuci
yang diajarkan ustaz gofur

Mencontoh tata cara bersucib

(Ilustrator : Sukmana)
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wudu menggunakan air bersih
yang suci dan  menyu cikan 
contohnya air sumur   
air hujan atau air sungai

berwudu harus tertib
artinya dilakukan berurutan
ayo lakukan praktik wudu
perhatian contoh wudu gurumu

urutan wudu yang benar ialah

1. mencuci tangan 
 sambil membaca
 basmallah

2. berkumur kumur 
 sebanyak tiga kali

3. membasuh hidung 
 sebanyak tiga kali

(Ilustrator : Sukmana)
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4. membasuh muka 
 sebanyak tiga kali 
 sambil membaca 
    niat wudu

5. membasuh kedua  tangan   
dari ujung jari  sampai siku

 dilakukan tiga kali

6. mengusap kepala 
atau sebagian  rambut 
tiga kali

7. mengusap telinga 
tiga kali

(Ilustrator : Sukmana)
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8. membasuh kedua kaki 
dari ujung jari kaki 
sampai  mata  kaki 
tiga kali

9. membaca doa 
setelah wudu

wudu dilakukan berurutan
sesuai rukun wudu 
rukun wudu artinya tata tertib
melaksanakan wudu

rukun wudu ada enam
1. membaca niat wudu
2. membasuh muka tiga kali
3. membasuh kedua tangan 
 dari ujung jari  sampai siku 
 sebanyak tiga kali
4. mengusap sebagian kepala 
 atau rambut tiga kali 
5. membasuh kedua kaki 
 dari ujung jari  kaki sampai mata kaki 
 sebanyak tiga kali
6. tertib atau berurutan dalam 
 melaksanakannya

1  rukun wudu (Ilustrator : Sukmana)
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2   sunah wudu
sunah wudu boleh dilakukan
tapi tidak termasuk rukun wudu
jika  dilakukan mendapatkan  pahala 
sunah wudu di antaranya 
1. membaca basmallah
2. membasuh telapak tangan
3. membasuh lubang hidung
4. berkumur kumur
5. mengusap keseluruhan kepala
6. membasuh kedua  telinga
7. melakukan sebanyak tiga kali 
8. mendahulukan yang kanan 
9. membaca doa 

3  hal hal yang membatalkan wudu

wudu kita dapat batal 
batal karena hal hal berikut
1. keluar angin dari dubur 
2. buang air besar atau buang air kecil
3. hilang akal karena gila 
 tidur pingsan atau mabuk
4. menyentuh alat kelamin 
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mari berlatih tata cara wudu 
petunjuk
1. guru memberi contoh tata cara wudu 
2. murid melakukan cara wudu    

sesuai contoh
3. murid berlatih wudu secara bergilir

kegiatan

rangkuman

1. bersuci disebut juga taharah
2. bersuci artinya menghilangkan    

hadas dan  najis
 hadas keadaan tubuh tidak bersih
 najis adalah kotoran di sekitar
3. bersuci dilakukan dengan    

wudu atau mandi
 wudu membersihkan hadas kecil
 mandi menghilangkan hadas besar
4. pengganti wudu disebut tayamum
5. tayamum dapat menggunakan debu
6. menghilangkan najis dengan air
7. sebelum salat harus  berwudu
8. rukun wudu ada enam
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uji kemampuan

petunjuk
baca soal soal berikut dengan benar
tuliskan jawabannya pada buku latihan

a. pilihlah huruf a  b  atau  c     
sesuai jawaban yang benar

1. kebersihan sebagian dari ....
 a. iman b. islam       c. ihsan
2. bersuci dari hadas dan najis disebut ....
 a. wudu b. mandi c. taharah 
3. bersuci dari hadas kecil yaitu dengan ....
 a. wudu b. mandi c. tayamum
4. bersuci dari hadas besar dengan cara ....
 a. wudu b. mandi c. tayamum
5. wudu menggunakan air yang suci ....
 a. kotor b. jernih c. menyucikan
6. contoh air yang tidak suci ....
 a.  air ledeng   
 b.  air parit b.  air sumur
7. wudu dilakukan saat akan ....
 a.  salat
 b.  kerja bakti    c.  olahraga
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 8. pengganti wudu disebut ....
 a. tayamum b. mandi c. taharah
 9. tayamum menggunakan ....
 a. tisu b. air c. debu
10. hadas ada … macam
 a. dua b. tiga c. empat
11. tidak wudu maka salatnya ....
     a. lebih baik 
 b. tidak sah c.  tetap sah
12. gambar di samping
  adalah ....
 a. membasuh tangan 
 b. membasuh muka 
 c. membasuh telinga
13. wudu harus tertib artinya ....
 a. berurutan 
 b. bergantian c. tergesa gesa
14. air yang bisa digunakan wudu ialah ....
 a. air kopi 
 b. air sumur c. air susu
15. mencuci tangan saat wudu adalah ....
 a. mulai jari sampai siku 
 b. mulai siku sampai bahu 
 c. mulai bahu sampai jari
16. wudu kita akan batal apabila ....
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 a. makan                              
 b. keluar angin dari dubur           
 c. minum
17. setelah membasuh kedua tangan lalu 

....
 a. membasuh kaki              
 b. mengusap kepala                       
 c. membasuh hidung             
18. sunah wudu di antaranya ....
 a. membasuh muka                
 b. membasuh hidung                 
 c. membasuh kaki

b. lengkapilah kalimat berikut 
 tulis pada buku latihanmu

 1. kebersihan sebagian dari ....
 2. wudu menggunakan air suci ....
 3. rukun wudu ada ....
 4. sebagai pengganti wudu disebut ....
 5. tayamum menggunakan ....
 6. bersuci dari hadas dan najis disebut ....
 7. wudu harus tertib artinya ....
 8. air untuk wudu misalnya air ....
 9. urutan wudu yang keenam ialah ....
10. membasuh kaki harus sampai ke ....
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Allah ber rman dalam al-qur’an 

‘
‘ .

artinya
wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam islam 
secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-
langkah setan sungguh ia musuh yang nyata bagimu
(q.s. al-baqarah 2  ayat 208)

rukun islam

Taklimat

5

(Ilustrator : Sukmana)
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zahra beragama islam
hamdan juga beragama islam
orang islam disebut muslim

zahra rajin beribadah
mengerjakan sesuai rukun islam 
rukun islam artinya pokok ajaran 
agama islam

68

pengertian rukun islama

(Ilustrator : Sukmana)

(www.wordpress.com)
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hamdan sudah hafal rukun islam
rukun islam ada lima
mari menyebutkan rukun islam
tirukan ucapan gurumu

berikut urutan rukun islam
1.  mengucap dua kalimah syahadat
  atau syahadatain
2. mendirikan salat
3. mengeluarkan zakat
4. berpuasa pada bulan ramadan
5. menunaikan ibadah haji 
 bagi yang mampu 

1  syahadatain 

syahadatain artinya dua persaksian
bersaksi tiada tuhan selain Allah
bersaksi nabi muhammad utusan Allah

69

(Ilustrator : Sukmana)
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bunyi dua kalimat syahadat yaitu 

artinya 
aku bersaksi bahwa tiada tuhan    
selalin Allah 
dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad 
itu utusan Allah

romi dulu bukan muslim
kini ia beragama islam
romi mengucap syahadatain 
ketika ia masuk agama islam

70

(Ilustrator : Sukmana)
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syahadatain harus dibaca 
setiap kali salat
yaitu pada saat tahiyat

2  salat

salat adalah rukun islam kedua
mengerjakan salat hukumnya wajib
bagi yang sudah balig dan  berakal

balig artinya cukup umur
berakal artinya sehat pikiran
tidak gila atau hilang akal 

salat artinya doa 
karena dalam salat banyak doa
doa mohon ampun  
doa mohon  rahmat
doa mohon rezeki   

www.wordpress.com

www.wordpress.com
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salat ada lima waktu
zuhur asar magrib isya subuh

a  salat zuhur 
 dilaksanakan siang hari
 saat tergelincirnya  matahari 
 dikerjakan empat rakaat

b  salat  asar 
 dilaksanakan sore hari
 saat bayangan sama panjang 
 dengan bendanya 
 dikerjakan empat rakaat

c  salat magrib 
 dikerjakan senja hari
 pada saat matahari terbenam 
 dilaksanakan tiga rakaat

72

(Ilustrator : Sukmana)
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d  salat isya 
 dikerjakan menjelang malam
 saat mega merah hilang di barat 
 dilaksanakan empat rakaat
e  salat subuh 
 dikerjakan menjelang pagi
 saat fajar sidik muncul di timur
 dilaksanakan dua rakaat

3  zakat

zakat adalah rukun islam ketiga
zakat artinya mengeluarkan
sebagian harta 

zakat juga berarti bersih 
maksudnya membersihkan harta 
dari perbuatan dosa

www.wordpress.com
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zakat diberikan orang mampu
kepada fakir dan miskin

zakat dapat diberikan langsung 
atau melalui panitia zakat
panitia zakat disebut amilin 

zakat ada dua macam 
zakat trah dan zakat mal
zakat trah artinya zakat diri 
dibayarkan pada bulan ramadan 

74

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)



rukun islam

zakat trah berupa makanan pokok 
contohnya beras kurma gandum

zakat mal artinya zakat harta 
gunanya untuk membersihkan harta 
dari perbuatan dosa
dibayar apabila sudah nisab 
nisab artinya cukup jumlah

4  puasa

puasa adalah rukun islam keempat
puasa artinya menahan diri
dari segala sesuatu yang membatalkan

puasa ramadan wajib hukumnya
dilakukan sebulan penuh
mulai terbit fajar (subuh) 
sampai matahari terbenam 

75

(Ilustrator : Sukmana)
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puasa melatih kesabaran 
menahan lapar serta dahaga
juga merasakan penderitaan 
orang yang kekurangan makanan 

5 ibadah haji 

sumber: www.primaironline.com (29 12 09) 

ibadah haji ialah rukun islam kelima
dilaksanakan pada bulan ulhijah 

76

(Ilustrator : Sukmana)
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ibadah haji wajib dilaksanakan 
bagi orang yang mampu 
mampu ongkos dan bekal di perjalanan 
serta bekal bagi  keluarga yang  ditinggalkan

ibadah haji dilakukan di  mekah 
lamanya sekitar 40 hari 
ibadah haji harus ikhlas
agar menjadi haji mabrur

menghafal rukun islamb

kri seorang muslim
ia hafal rukun islam
kri belajar pada ibunya

kri dapat mengucapkan 
rukun islam ke satu hingga lima
mari belajar seperti kri
menghafalkan rukun islam

www.wordpress.com
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hafalkan rukun islam di rumah
hafalkan satu per satu secara urut
setelah hafal ucapkan di depan kelas
lakukan bergilir oleh semua siswa

kegiatan

rangkuman

1. rukun islam ada lima
3. rukun islam artinya 
 pokok pokok ajaran islam
4. rukun islam ada lima yaitu
 mengucap dua kalimat syahadat
 mendirikan salat
 mengeluarkan zakat
 berpuasa pada bulan ramadan
 menunaikan haji bagi yang mampu
5. orang yang akan masuk islam wajib 

 membaca dua kalimah syahadat
6. salat wajib dilakukan lima waktu 
 sehari semalam ada 17 rakaat
7. orang islam yang mampu 
 wajib berzakat
 zakat diberikan kepada fakir miskin
8. ibadah haji wajib bagi umat islam
 yang mampu
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a. pilihlah huruf a  b  atau  c  
 sesuai jawaban yang benar
1. rukun islam ada ….
 a. empat b. lima c. enam
2. islam artinya ….
 a. celaka b. selamat c. baik-baik
3. rukun islam yang kedua adalah ….
 a. syahadat b. salat c. zakat
4. salat fardu dilakukan ... kali  
 sehari semalam
 a. 4 b. 5 c. 6
5. salat sehari semalam ... rakaat
 a. 15 b. 16 c. 17
6. puasa wajib dilaksanakan pada bulan ....
 a. muharam b. ramadan c. syawal
7. salat subuh dilaksanakan waktu ....
 a. siang b. malam c. pagi
8. salat zuhur dilaksanakan waktu ....

uji kemampuan

petunjuk
baca soal soal berikut dengan benar
tuliskan jawabannya pada buku latihanmu
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 a. siang b. malam c. pagi
 9. salat subuh dilaksanakan ... rakaat
 a. 2 b. 3 c. 4
10. zakat pada bulan  ramadan ialah ....
 a. zakat trah 
 b. zakat mal c. infak
11.zakat berfungsi untuk     

menyucikan diri dari ....
 a. debu b. dosa c. kotoran
12.zakat trah dibayar dengan beras ... kg 
 a. 2,5 b. 3,5 c. 4,5
13. ibadah haji wajib dilaksanakan di ....
 a. mekah b. riyad c. turki
14. syahadatain terdiri atas ... kalimah
 a. 2 b. 3 c. 4
15. 

adalah kesaksian kepada ....
 a. Allah b. rasul c. muhammad

b. lengkapilah dengan benar
 jawablah  pada bukumu
1. rukun islam ada ....
2. rukun islam yang kedua ialah ....
3. rukun islam yang kelima ialah ....
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 4.  syahadatain artinya ....
 5.  aku bersaksi tiada tuhan selain ....
 8.  salat fardu tiga rakaat adalah salat ....
 9.  salat fardu tengah hari ialah salat .... 
10. puasa wajib dilaksanakan bulan ....
11.  ibadah haji termasuk rukun islam ke  

 ....
12.  salat adalah tiangnya ....
13. zakat trah dikeluarkan pada bulan ....
14. zakat harta dinamakan zakat ....
15. ibadah haji dilaksanakan di kota ....

c. Jawablah pertanyaan berikut
 Tulis pada buku latihanmu
1. ada berapakah rukun islam
2. sebutkan rukun islam
3. apakah rukun islam yang pertama
4. apakah rukun islam yang ketiga
5. ibadah haji diwajibkan kepada siapa
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a. pilihlah huruf a  b  atau  c  
 sesuai jawaban yang benar
1. surah al-f tihah terdiri atas …. 
 a. 6 ayat b. 5 ayat c. 7 ayat
2. al-f tihah artinya ….
 a. penutupan 
 b. pembukaan     c. pelengkap
3.  merupakan ayat ke ….
 a. enam b. dua c. satu
4. surah al-f tihah diturunkan di kota ….
 a. arafah b. mekah c. madinah
5. surah al-f tihah disebut juga    

ummul qur’an 
 ummul qur’an artinya ….
 a. induk ayam 
 b. induk al-qur’an     c. anak manusia 
6. surah al-f tihah wajib dibaca saat ….
 a. makan b. mandi c. salat

latihan ulangan 
semester pertama

petunjuk
baca soal soal berikut dengan benar
tuliskan jawabannya pada buku latihanmu
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 7. iman artinya ....
 a. takut b. percaya c. biasa
 8. rukun iman ada ....
 a. 5 b. 3 c. 6
 9. iman kepada hari akhir adalah rukun 

iman ke ....
 a. satu b. lima c. dua
10. malaikat yang wajib diketahui ada ....
 a. 15 b. 10 c. 17
11. malaikat yang bertugas menyampaikan 

wahyu adalah ....
 a. jibril b. mikail c. isra l
12. kitab suci umat islam adalah ....
 a. al-qur’an     b. injil        c. taurat
13. kitab kitab Allah yang wajib diketahui 

ada ....
 a. 3 b. 4 c. 5
14. kitab al-qur’an diturunkan kepada ....
 a. nabi musa 
 b. nabi isa c. nabi muhammad
15. rasul Allah yang wajib diketahui ada ....
 a. 20 b. 25 c. 30
16. bersikap jujur termasuk perbuatan ....
 a. terpuji b. tercela c. jelek
17. kejujuran akan membawa kita ke ....
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  a. surga b.  neraka c. kesengsaraan
18. zahra melaksanakan amanat 
 zahra adalah anak yang ....
 a. bertanggung jawab
 b. berani c. pintar
19.ridwan menjaga kesehatan badan 
 ia bertanggung jawab terhadap ....
 a. diri sendiri b. orang lain c. teman
20. taat kepada Allah harus melaksanakan 

....
 a. perintah Allah 
 b. larangan Allah    c. berbuat dosa
21. agar gigi sehat sehabis makan harus ....
 a. mencuci rambut
 b. menggosok gigi
 c. mencuci muka
22. disiplin berarti ....
 a. baik pada teman
 b. teratur tertib patuh
 c. malas belajar
23. kebersihan sebagian dari ….
 a. iman b. islam c. fardu
24. bersuci dari hadas dan najis disebut ....
 a. wudu b. mandi c. taharah 
25. bersuci dari hadas kecil dengan ....
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  a. wudu b. mandi c. berendam
26. bersuci dari hadas besar dengan ....
 a. wudu b. mandi c. tayamum
27. wudu dengan debu disebut ....
 a. tayamum 
 b. mandi 
 c. taharah
28. wudu menggunakan air 
 yang suci dan ....
 a. menyucikan 
 b. wangi c. manis
29. melakukan wudu harus tertib artinya 

....
 a. berurutan 
 b. bersamaan
 c. bergantian
30. rukun islam ada ....
 a. empat b. lima c. enam
31. islam artinya ....
 a. celaka b. selamat c. baik-baik
32. salat fardu ada ... kali sehari semalam
 a. 4 b. 5 c. 6
33. puasa wajib dilaksanakan pada bulan 

....
 a. muharam b. syawal c. ramadan
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34. zakat pada bulan ramadan adalah ....
 a. zakat trah 
 b. zakat mal 
 c. infak
35. syahadatain adalah ... syahadat 
 a. dua b. tiga c. empat

b. lengkapilah dengan benar
 tulis pada buku latihanmu
 1. surah al-f tihah disebut juga surah ....
 2.  ....
 3.  Allah maha esa artinya Allah itu ....
 4. hari akhir disebut juga hari ....
 5. jujur saat ujian yaitu tidak ....
 6.  rukun iman ketiga yaitu beriman   

kepada ....
 7. bersuci dari hadas dan najis disebut ....
 8. salat sehari semalam ada ... rakaat
 9. zakat pada bulan ramadan adalah
 zakat ....
10. membaca syahadat saat salat    

hukumnya ....
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surah al-kau sar
an-nasr dan al-‘asr

manusia yang paling baik adalah manusia 
yang mempelajari al-qur’an dan mengajarkannya
sebagaimana sabda nabi muhammad saw

artinya
dari u sman bin affan r.a berkata 
rasulullah saw bersabda sebaik baik kalian adalah yang 
mempelajari al-qur’an dan mengajarkannya 
(hadis riwayat bukhari) - (Sumber: Ringkasan Sahih Bukhari, 2008)

Taklimat

6

(Ilustrator : Sukmana)
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surah al-kau sar ada tiga ayat
al-kau sar artinya nikmat yang banyak
Allah menyuruh kita bersukur 
atas segala nikmat yang diterima

surah al-kau sara

banyak nikmat yang diberikan Allah 
nikmat makanan dan minuman
nikmat sehat wala at 
serta nikmat iman dan islam

(Ilustrator : Sukmana)
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Allah akan menambah nikmat 
bagi orang yang bersyukur
Allah akan mengurangi nikmat 
bagi yang tidak suka bersukur 

surat al-kau sar diturunkan di mekah
maka disebut surah makkiyyah

mari membaca surah al-kau sar
ucapkan dengan tajwidnya
tirukan ucapan gurumu dengan benar

bismill hir-rahm nir-rah m(i)

inn  ‘atain kal-kau sar(a). 1

(Ilustrator : Sukmana)
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fasalli lirabbika wanhar. 2

inna sy ni’aka huwal-abtar(u). 3

artinya
dengan nama Allah yang maha pengasih 
maha penyayang. 
1. sungguh kami telah memberimu (muham-

mad) nikmat yang banyak
2. maka laksanakanlah salat karena 

 tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai iba-
dah dan mendekatkan diri kepada Allah)

3. sungguh orang orang yang membencimu 
 dialah yang terputus (dari rahmat Allah)

kandungan surah al-kau sar

Allah memberikan banyak nikmat 
kepada semua makhluknya 
kita tidak bisa menghitungnya
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(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)

manusia diberi nikmat akal
untuk berkarya dan berusaha
membuat berbagai alat

manusia dapat berpikir
menuntut ilmu pengetahuan
ilmu agama dan teknologi

Allah memerintahkan bersyukur 
dengan selalu taat beribadah  
melaksanakan salat lima waktu
berzakat disaat memiliki harta
bersedekah kepada fakir miskin

((I(I(Illll tttt ttttttttt SSSSSSSSSSSSSS kkkkkkkkkkkkkkkkkkk ))))))))
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surah an-nasr diturunkan di madinah 
ketika itu Allah memberi pertolongan 
kepada nabi muhammad saw
saat terjadi perang badar 

surah an-nasrb

an-nasr diambil dari bunyi ayat pertama 
surah an-nasr terdiri atas tiga ayat 
an-nasr artinya pertolongan 
surah an-nasr diturunkan di madinah 
maka termasuk surah  madaniyyah

bacalah surah an-nasr berikut 
tirukan ucapan gurumu

bismill hir-rahm nir-rah m(i)

 j ’a nasrull hi wal-fath(u). 1

wa ra aitan-n sa yadkhul na f  d nill hi 
afw j (n). 2



surah al-kau sar an-nasr dan al-‘asr 93

Fasabbih bihamdi rabbika wastagfirh(u), innah  
k na taww b (n). 3

artinya
dengan nama Allah yang maha pengasih 
maha penyayang 
1.  apabila telah datang pertolongan Allah 

dan kemenangan
2.  dan engkau melihat manusia berbon-

dong bondong masuk agama Allah
3. maka bertasbihlah dengan memuji 

 tuhanmu dan mohonlah ampunan   
kepadanya   

 sungguh dia maha penerima tobat 

kandungan surah an-nasr

Allah berjanji memberi pertolongan 
kepada ummat-Nya yang beriman
berupa kemenangan

(Sumber : www.wordpress.com)
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surah al-‘asrc

zahra anak yang saleh
siang hari pergi sekolah
malam hari rajin mengaji

zahra pandai mengatur waktu
untuk menuntut ilmu
untuk belajar beribadah

kita jangan membuang waktu
membuang waktu akan rugi
seperti disebut dalam 
surah al-‘asr

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)

agama yang paling benar ialah islam
mengajarkan keesaan tuhan
cinta kasih kepada sesama 
bertindak adil walau kepada musuh

Allah menyuruh kita bertasbih  
menyu ci kan nama Allah 
kita harus memohon ampunan 
dengan cara beristigfar 
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bacalah surah al-‘asr berikut 
sesuai tajwid dan makhrajnya
tirukan ucapan gurumu

bismill hir-rahm nir-rah m(i)

wal-‘asr(i). 1

illal-la ‘ -s
aqq(i),

au bis-sabr(i). 3
artinya
dengan nama Allah yang maha pengasih
maha penyayang
1.  demi masa
2.  sungguh manusia berada dalam  

kerugian



Pendidikan Agama Islam   SD Kelas I96

kandungan surah al-‘asr

manusia harus memanfaatkan waktu 
untuk kebaikan dan amal saleh
misalnya belajar dan beribadah 

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

dan saling menasihati untuk kesabaran

kita harus saling menasihati 
dalam kebenaran dan taqwa
seperti mengajak teman salat 
melarang teman berbuat dosa

membuang waktu akan rugi 
jika malas menjadi bodoh
kalau bodoh tidak naik kelas
waktu setahun terbuang sia sia

mengaji dalam www.wordpress.com
(Sumber : www.wordpress.com)
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ali bin abi talib berkata

artinya  
waktu itu bagaikan pedang 
jika kamu tidak pandai menggunakannya 
niscaya waktu akan membunuhmu

bagaimana menghafal al-qur’an 

kegiatan

hafalkan surah al-kau sar  
an-nasr dan al-‘asr
baca ayat ayat berikut dengan benar
lalu temanmu menyebutkan ayatnya
lakukan secara bergantian

kalian sudah belajar surah al-qur’an
cobalah kalian hafalkan
berikut cara mudah menghafalkannya 
1. bacalah surah al-qur’an satu ayat per 

ayat
2. ulangi bacaan sampai lancar
3. lalu hafalkan satu ayat per ayat
4. ulangi hafalan ayat sesering  mungkin 
5. perhatikan tajwid dan  makh rajnya
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1. surah al-kau sar

ayat ke ....

ayat ke ....

2. surah an-nasr 

ayat ke ....

ayat ke ....

ayat ke ....

3. surah al-‘asr 

ayat ke ....

ayat ke ....
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rangkuman

1. surah al-kau sar terdiri atas 3 ayat
2. surah al-kau sar diturunkan  di mekah
3. al-kau sar artinya nikmat    

yang banyak
4. surah an-nasr terdiri atas 3 ayat
5. surah an-nasr diturunkan    

di madinah

tuliskan bunyi ayat ayat 
berikut

1.  

2.

kegiatan

3. 

4.

ayat ke ....

ayat ke ....
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6. an-nasr artinya pertolongan
7. surah al-‘asr terdiri atas 3 ayat
8. surah al-‘asr diturunkan di mekah
9. al-‘asr artinya waktu atau masa

a. pilihlah huruf a  b  atau  c     
sesuai jawaban yang benar

1. surah al-kau sar terdiri atas … ayat
  a. 2 b. 3 c. 4
2. surah an-nasr terdiri atas … ayat
 a. 3 b. 4 c. 5
3. surah al-‘asr terdiri atas … ayat
 a. 1 b. 2 c. 3
4. al-kau sar artinya ….
 a. menyucikan Allah                 
 b. nikmat yang banyak       
 c. waktu atau masa
5. surah al-kau sar diturunkan di ….

uji kemampuan

petunjuk
baca soal soal berikut dengan benar
tuliskan jawabannya pada buku latihanmu
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 a. mekah  
 b. madinah    c. jedah
 6. nikmat yang diberikan Allah antra lain  ....
 a. kesehatan 
 b. kemiskinan  c. kebodohan
 7. Allah akan menambah nikmat
 kepada orang yang ....
 a. ingkar 
 b. bersyukur  c. sombong
 8. surah an-nasr termasuk surah ....
 a. makiyyah 
 b. madaniyyah     c. iman
 9. an-nasr artinya ....
 a. perlindungan 
 b. pertahanan  c. pertolongan
10. surah an-nasr diturunkan ketika perang 

....
 a. uhud b.  badar c. salib 

11.   dibaca ....

 a.  j ’a nasrull hi
 b.  c. ‘
12. al-‘asr artinya ....
 a. pertolongan 
 b. waktu atau masa 
 c. mengesakan Allah
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13.  ....
 a. wal-‘  b c. 
14. hendaklah saling menasihati dalam ....
 a. kemungkaran 
 b. kebajikan  c. kerugian
15. manusia berada dalam kerugian
 kecuali bagi orang yang ....
 a. pendusta 
 b. beriman c. zalim 

b. lengkapilah kalimat berikut    
tulis  pada buku latihan

 1. surah al-kau sar terdiri atas ... ayat
 2. al-kau sar artinya adalah ....
 3. surah al-kau sar diturunkan di ....
 4. surah an-nasr terdiri atas ... ayat
 5. an-nasr artinya adalah .... 
 6. surah an-nasr diturunkan di .... 
 7. surah al-‘asr terdiri atas ... ayat
 8. al-‘asr artinya adalah .... 
 9. surah al-‘asr diturunkan di .... 
10. ayat ke 1 surah al-‘asr berbunyi ....
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(Ilustrator : Sukmana)

dua kalimah syahadat

Allah ber rman dalam al-qur’an

‘
‘ ‘

artinya
wahai orang-orang yang beriman   
taatlah  kepada Allah dan rasulnya dan  janganlah kamu 
berpaling darinya padahal kamu mendengar (perintah-
perintahnya) (q.s. al-anfal 8  ayat 20)

Taklimat

7
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ridwan beragama islam
ia memeluk islam sejak kecil
ia biasa mengucapkan syahadatain
ketika melaksanakan salat  

syahadatain termasuk rukun islam kesatu
setiap muslim wajib hafal syahadatain

syahadatain artinya dua kalimah syahadat
syahadat artinya persaksian
dua persaksian itu ialah 
1 syahadat tauhid 
2 syahadat rasul

bunyi syahadat tauhid yaitu 

(Sumber: www.wordpress.com)

melafalkan dua kalimah 
syahadat

a
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artinya 
aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah

bunyi syahadat rasul yaitu

artinya 
dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad 
itu utusan Allah

jadi bunyi dua kalimah syahadat ialah 

artinya 
aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah 
dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad 
itu utusan Allah

menghafal dua kalimah 
syahadat

b

orang islam wajib bersaksi
bahwa tiada tuhan selain Allah
nabi muhammad itu utusan Allah

persaksian itu harus diucapkan
diyakini dan dibenarkan dalam hati
diamalkan dalam perbuatan
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hafalkan dua kalimah syahadat di atas
ucapkan berulang ulang hingga hafal
lalu ucapkan di depan kelas
ucapkan pula artinya

kegiatan

1   arti syahadat tauhid

pada syahadat tauhid ada lafal

        

artinya:
tiada tuhan selain Allah

kita harus yakin bahwa
tiada tuhan selain Allah swt
Allah yang berhak disembah

Allah yang maha pencipta
menciptakan alam semesta
kita wajib menyembah Allah
dengan beribadah kepada-Nya

arti dua kalimah syahadatc
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jangan menyekutukan Allah
menganggap ada tuhan yang lain
dengan menyembah benda benda

menyekutukuan Allah adalah syirik
syirik termasuk dosa besar
jauhi syirik dengan beriman kepada Allah

2  arti syahadat rasul

pada syahadat rasul ada lafal

 

artinya :
bahwa muhammad itu adalah rasul Allah

(Ilustrator : Sukmana)
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kita harus mengakui bahwa
muhammad adalah rasul Allah
diutus kepada seluruh umat manusia
untuk menyampaikan ajaran islam

3  syarat sah mengucapkan
 dua kalimah syahadat

syahadatain akan sah
jika diucapkan sesuai syarat
syarat sah tersebut adalah

a. ilmu, artinya mengetahui maksudnya
 jika tidak tahu maksudnya
 persaksiannya tidak sah

b. yakin, artinya diikrarkan dengan yakin
 jika diucapkan penuh keraguan
 maka termasuk orang muna k
 persaksiannya tidak sah

(Ilustrator : Sukmana)
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c. qabul (menerima)
 artinya menerima dengan sepenuh hati
 bahwa tidak ada tuhan selain Allah
 meyakini muhammad utusan Allah
 jika ada pengingkaran walau di hati
 persaksiannya tidak sah

d. inqiy d (tunduk dan patuh)
 artinya siap berserah diri
 hanya kepada Allah dan rasul-Nya
 jika masih percaya kepada selain Allah
 maka persaksiannya tidak sah
 contoh
 masih minta minta ke kuburan
 suka menyembah berhala
 menganggap ada rasul baru

(Ilustrator : Sukmana)
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e. siddiq (jujur)
 artinya mengucapkan persaksian
 dan hatinya membenarkan 
 manakala lisannya mengucapkan
 tetapi hatinya mendustakan  
 maka ia seorang pendusta 
 persaksiannya tidak sah

rangkuman
1. syahadatain artinya dua kalimah  

syahadat, yaitu
    a.  syahadat tauhid
    b.  syahadat rasul
2. syahadat artinya persaksian
3. syahadat tauhid artinya bersaksi  

terhadap keesaan Allah
4. syahadat rasul artinya bersaksi 
 bahwa nabi muhammad rasul Allah
5. percaya selain kepada Allah adalah
 perbuatan syirik
6. syarat mengucap syahadatain harus
 mengetahui maksudnya, yakin, 
 menerima, tunduk, dan jujur
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a. pilihlah huruf a  b  atau  c    
sesuai jawaban yang benar

1. syahadatain artinya dua ....
 a. persaksian 
 b. keyakinan c. keimanan
2. syahadat ada ... macam
 a. 2 b. 3 c. 4
3. syahadat tauhid artinya mengesakan ....
 a. Allah b. rasul c. nabi
4. syahadat rasul artinya meyakini adanya 

....
 a. Allah b. rasul c. ulama
5. aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain 

....
 a. Allah b. rasul c. ulama
6. aku bersaksi bahwa muhammad itu ... 

Allah
 a. ulama b. utusan c. pandangan

petunjuk
bacalah soal berikut dengan benar
kerjakan pada buku latihanmu

uji kemampuan
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7. Allah itu maha esa artinya Allah itu ....
 a. satu b. dua c. tiga
8.  ....
 a.  b.  c. 
9.  ....
 a.  
 b.  c. 
10. ayah rasulullah bernama ....
 a. abu bakar
 b. abdullah c. abdul muttalib
11. menyekutukan Allah disebut ....
 a. haram b. syirik c. bid‘ah
12. syarat sah mengucap syahadat
 sebagai berikut,  ....
 a. yakin b. ragu c. patuh

b. jawab pertanyaan berikut
 kerjakan pada buku latihanmu

1. apa yang dimaksud 
2. sebutkanlah syahadat tauhid
3. sebutkanlah syahadat rasul
4. apa syarat syah mengucap syahadatain
5. apa arti 
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(Ilustrator : Sukmana)

Taklimat

perilaku terpuji

seorang muslim harus memiliki sifat terpuji
muslim yang baik tidak boleh saling menyakiti 
sebagaimana sabda ras lullah 

artinya
dari abu hurairah nabi bersabda 
seorang  muslim itu  bersaudara 
maka janganlah menganiaya dan  merendahkannya 

8
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perilaku rajina

fatimah dan kri teman sekelas
rumah mereka berdekatan
mereka berangkat sekolah bersama

fatimah anak yang rajin 
fatimah suka  membantu ibunya  
merapikan tempat tidur sendiri

fatimah suka menyiram tanaman 
menyiramnya pagi dan sore
tanaman jadi tumbuh subur

(Ilustrator : Sukmana)

dan janganlah membohonginya
dan jangan menghinanya (hadis riwayat muslim)

(Sumber: Ringkasan Sahih Muslim, 2008)
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fatimah suka mencuci piring
piring bekas makannya sendiri
tugas ibu menjadi ringan

kri juga anak yang rajin
rajin belajar tiap hari
tidak perlu disuruh ayah ibu

kri suka menyapu halaman
menyapu dengan sapu lidi
halaman rumah jadi bersih

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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perilaku kri harus ditiru
begitu pula perilaku fatimah
mereka berperilaku terpuji

jangan berperilaku seperti badu
badu anak yang bandel
tidak menurut nasehat orang tua

badu malas belajar di  sekolah  
pr dari guru tidak dikerjakan
badu sering dimarahi oleh guru 

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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badu malas membantu orang tua
waktu dihabiskan untuk bermain
pulang sekolah hanya main ps

badu juga terkenal nakal
kepada teman suka memukul
karenanya ia tidak banyak teman

anak muslim jangan meniru badu
bandel malas nakal tidak terpuji

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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doni melihat seorang nenek
ia akan menyebrang jalan
doni membantu nenek menyebrang

suatu hari doni terjatuh
kri  segera menolong

perilaku tolong menolongb

kri dan doni bertetangga
mereka sudah lama berteman
mereka suka tolong menolong

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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mita teman kri dan doni
ia juga suka menolong teman

mita melihat doni mengerjakan tugas
doni tidak dapat membuat anyaman
mita segera memberi contoh

doni lupa membawa pensil
mita segera menolong doni
ia meminjamkan pensil

tolong menolong dianjurkan
dalam kebaikan dan ketakwaan
bukan menolong dalam keburukan

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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perilaku hormat terhadap 
orang tua dan guru

c

orang tua kita adalah ayah dan ibu
ibu sangat berjasa bagi kita
merawat kita hingga dewasa

ayah juga sangat berjasa
ia bekerja mencari nafkah 
untuk makan dan minum kita
untuk jajan dan biaya sekolah kita 

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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kita harus hormat kepada orang tua  
menuruti perintah dan nasihatnya
berkata baik kepada mereka
lemah lembut dan tidak kasar 

Allah ber rman dalam al-qur’an 

fal  taqul lahum
qul lahum

artinya        
maka sekali-kali janganlah engkau 
 mengatakan kepada keduanya perkataan ah 
dan janganlah engkau membentak keduanya 
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan 
yang baik  (q.s.  al-isra’ 17  ayat 23)

(Ilustrator : Sukmana)



Pendidikan Agama Islam   SD Kelas I122

kita hendaklah mendoakan orang tua 
terutama sesudah selesai salat

doa untuk kedua orang tua

artinya      
ya Allah ampunilah dosaku 
dan dosa ibu bapakku 
serta sayangilah mereka seperti mereka 
menyayangiku waktu aku masih kecil 

kita juga harus hormat kepada guru
guru adalah orang tua kita di sekolah
ia mengajari kita membaca menulis

(Ilustrator : Sukmana)



perilaku terpuji 
123

guru mendidik menjadi anak pintar
guru mengajari menjadi anak saleh
sepantasnya kita menghormati guru

kita harus taat  kepada guru 
belajar dengan sungguh sungguh
mematuhi nasihatnya
kita harus mendoakannya

Allah menyayangi anak yang hormat 
kepada orang tua dan gurunya

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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(Ilustrator : Sukmana)

tiap hari kita makan 
makanan harus bergizi
agar badan jadi kuat

makanan harus bersih
bebas kotoran dan kuman  penyakit
agar tubuh tetap sehat

adab makan dan minumd

makanan juga harus halal dan baik
bukan makanan yang haram
Allah ber rman dalam al-qur’an

Y al
t ‘
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artinya 
wahai sekalian manusia makanlah yang halal 
lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan 
janganlah kamu mengikuti langkah langkah 
setan  (q.s. al-baqarah 2  ayat 168)

cara makan dan minum harus sopan
adab makan menurut islam adalah

1)  disunahkan dilakukan bersama sama
2)  mencuci tangan terlebih dahulu
3)  mengambil makanan secukupnya
  tidak boleh makan berlebihan 
     dan jangan membuang buang makanan
4)  membaca doa  sebelum makan

doa sebelum makan

artinya 
dengan menyebut nama Allah 
yang maha pemurah lagi maha penyayang
ya Allah berkahilah rezeki yang telah engkau 
berikan kepada kami 
dan peliharalah kami dari siksa api neraka
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5)  biasakan menggunakan tangan kanan
6)  makan tidak boleh tergesa gesa
7)  makan disunahkan sambil duduk 
  jangan sambil berdiri atau berjalan jalan
8)  selesai makan membaca doa 
  sebagai tanda rasa syukur 
  atas segala nikmat rezeki dan makanan

doa setelah makan

artinya  
dengan menyebut nama Allah 
yang maha pemurah lagi maha penyayang
segala puji bagi Allah yang telah 
memberi kami makan dan minum
dan menjadikan kami orang muslim

 9) selesai makan cuci tangan
10) biasakan mencuci piring 
   piring bekas kita makan
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adab belajare

setiap hari kri pergi ke sekolah 
jarak sekolahnya cukup dekat
kri ke sekolah untuk menuntut ilmu

(Ilustrator : Sukmana)

seorang muslim wajib mencari ilmu 
sejak dalam gendongan ibu 
hingga ke liang lahat   

sebagaimana sabda rasulullah 
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artinya
dari anas rasulullah saw bersabda barang 
siapa yang menuntut ilmu maka dia berada 
di jalan Allah sampai ia pulang (hadis riwayat 
turmu i) - (Sumber: Ringkasan Sahih Turmu i, 2008)

sebelum belajar kita harus berdoa

doa sebelum belajar 

artinya  
dengan menyebut nama Allah yang maha 
 pengasih lagi maha penyayang 
ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah 
kepadaku kepahaman dalam belajar

kri menyimak pelajaran dengan khusyu
tidak ngobrol apalagi bermain
tidak terasa pelajaran selesai
selesai belajar kri bedoa

doa setelah belajar 
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artinya 
segala puji bagi Allah tuhan semesta alam 

hafalkan doa berikut
a. doa kepada kedua orang tua
b. doa sebelum dan sesudah makan
c. doa sebelum dan sesudah belajar
ucapkan bergilir di depan kelas

kegiatan

rangkuman

1. contoh perilaku terpuji adalah
 a.  tolong menolong dengan teman
 b. hormat kepada orang tua dan guru
 c.  selalu berdoa sebelum dan sesudah  

 makan
  d. selalu berdoa sebelum dan sesudah  

 belajar 
2. adab makan disunahkan
 a.  makan secara bersama sama
 b. membaca doa sebelum dan sesudah 
  makan
 c. menggunakan tangan kanan
 d. tidak makan berlebih lebihan
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 c. dilakukan sambil duduk 
  tidak berdiri
3. anak wajib hormat kepada orang tua
 dengan menurut perintahnya
 berkata lemah lembut
 selalu mendoakan keduanya
4. anak wajib hormat kepada guru
 dengan memperhatikan pelajaran
 mengerjakan tugas yang diberikan
 menuruti nasihatnya

petunjuk
bacalah soal berikut dengan benar
kerjakan pada buku latihanmu

uji kemampuan

a. pilihlah huruf a  b  atau  c 
 sesuai jawaban yang benar
1. fatimah suka belajar di rumah 
 fatimah anak yang ….
 a. malas b. rajin c. pintar
2. kri ada tugas pr 
 kri ingin bermain
     sikap kri sebaiknya ….
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 a. bermain
 b. mengerjakan pr
 c. tidur
3. contoh sikap yang rajin ialah ….
 a. tekun belajar 
 b. pandai main ps
 c. tidurnya nyenyak 
4. fatimah sedang menonton tele isi
 ibunya menyuruh mengerjakan pr
 sikap fatimah sebaiknya ....
 a. mengabaikan
 b. membantah
 c. menurut
5. fatimah suka membantu ibunya 
 ia menyapu halaman rumah 
 fatimah mengerjakan ....
 a. apabila disuruh
 b. tidak disuruh
 c. dengan terpaksa
6. adab makan disunahkan ....
 a. sampai kenyang 
 b. sambil berdiri
 c. tidak berlebihan
8. sikap terpuji terhadap orang miskin ....
 a. mengejeknya 
 b. menolongnya      c.  biasa saja
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9. hendaklah makan makanan yang ....
 a. murah meriah
 b. mahal dan enak
 c. halal dan baik 
10. kita menjadi pintar karena jasa ....
 a. bapak ibu guru 
 b. pembantu di rumah
 c. para tetangga
11. orang tua kandung kita adalah ....
 a. kakak tertua 
 b. ayah dan ibu c.  tetangga dekat
12. hendaklah berkata kepada orang tua   

dengan ....
 a. lantang 
 b. lemah lembut c. kasar 
13. fatimah menurut perintah orang tuanya
 fatimah termasuk anak yang ....
 a. patuh 
 b. pembangkang c. pendiam
14. sebelum dan sesudah makan hendaknya 

....
 a. membaca doa 
 b.  sambil berdiri     c. membuang 

makanan
15. ya Allah ampunilah dosaku 
 dan dosa ....
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 a. ibu bapakku 
 b. temanku c. keponakanku
16. menyuap makanan disunahkan ....
 a. dilakukan sambil berdiri 
 b. menggunakan tangan kanan 
 c. sebanyak banyaknya
17. sesudah belajar hendaknya 

 mengucapkan ....
 a.  
 b. ‘
 c. 
18. carilah ilmu sejak dalam gendongan 
 hingga ke ....
 a. liang lahat 
 b. negeri cina c. tanah arab

b. lengkapilah dengan benar
 tulis pada buku latihanmu

1. rajin pangkal ....
2. fatimah selalu mengerjakan pr 
 fatimah termasuk anak yang ....
3. anak yang malas belajar akan ....
4. ridwan bertemu pengemis 
 ia memberinya uang
 ridwan termasuk anak yang ....
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 5. kepada orang tua tidak boleh berkata ....
 6. kamu sedang bermain
 ibumu menyuruh pulang
 sikapmu sebaiknya ....
 7. kepada orang tua dan guru harus   

bersikap ....
 8. hendaklah makan makanan yang ....
 9. sebelum makan harus mencuci ....
10. sesudah belajar harus mengucapkan ....
11. makan menggunakan tangan ....
12. makan berlebihan mengakibatkan ....
13. carilah ilmu sejak lahir hingga ke ....
14. semua orang islam bersaudara
 karena itu harus saling ....
15. zahra suka membantu orang susah 
 zahra anak yang ....

c. jawablah pertanyaan berikut
 tulis pada buku latihanmu 

1. sebutkan dua contoh sikap terpuji
2. mengapa harus hormat terhadap guru
3. apa yang terjadi jika kamu malas belajar 
4. bagaimana cara hormat kepada
 kedua orang tua
5. sebutkan adab makan dan minum
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Taklimat

membiasakan 
bersuci (taharah)

bersuci wajib dilakukan
ketika hendak salat, yakni dengan berwudu
Allah ber rman dalam al-qur’an 

’ ‘

9

(Ilustrator : Sukmana)
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tata cara bersuci (taharah)a

kalian sudah mengenal arti bersuci
bersuci artinya membersihkan diri
membersihkan dari hadas dan najis

hadas dan najis adalah kotoran
karena itu harus dibersihkan
jangan terbawa ketika salat

jika badan terkena najis 
maka wajib dibersihkan
caranya dengan mandi 

artinya
ahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak 

melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tangan-
mu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 
kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.
(q.s. al-m idah 5  ayat 6)

(Ilustrator : Sukmana)
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1   cara mandi

kita harus mandi
sedikitnya dua kali sehari
agar badan tetap bersih

cara mandi yang benar adalah
1) siram badan dengan air bersih 
2) gosoklah badan dengan sabun
3) sirami lagi badan dengan air 
 lakukan hingga badan bersih 
jangan lupa membaca doa
ketika masuk dan keluar kamar mandi

2  cara bersuci dari hadas

kri ingin buang air besar 
buang air besar termasuk hadas
wawan ingin buang air kecil
buang air kecil juga hadas

(Ilustrator : Sukmana)
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cara bersuci dari hadas adalah
a)  basuhlah kubul atau dubur sampai bersih
     gunakan air bersih dan menyucikan
     contoh air sumur air hujan air sungai 

  qubul tempat pembuangan depan
  dubur tempat pembuangan belakang
     membersihkan kubul atau 
     dubur disebut  istinjak
b)  guyurlah lubang wc dengan air
     lakukan hingga kotorannya hilang

air untuk istinjak bisa diganti 
jika air tidak ada boleh dengan
tisu batu kertas atau daun

kita harus menjaga kebersihan 
kebersihan sebagian dari iman
Allah menyukai orang menyucikan diri 

(Ilustrator : Sukmana)
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wudu artinya bersih dan indah
wudu juga berarti membersihkan 
anggota wudu

menyebutkan tata cara wudub

wudu termasuk syarat salat
jika hendak salat maka berwudu 
wudu harus tertib dan tumaninah

tertib artinya dilakukan berurut
tumaninah artinya mendahulukan 
anggota sebelah kanan

tata cara wudu sebagai berikut
1. membaca niat wudu
    bacaan niat wudu adalah

(Ilustrator : Sukmana)
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artinya
aku niat berwudu untuk menghilangkan 
hadas kecil, fardu karena Allah.

2. berkumur kumur tiga kali
3. membersihkan lubang hidung 
 tiga kali
4. membasuh muka tiga kali
5. membasuh kedua tangan 
 dari ujung jari  sampai siku 
 sebanyak tiga kali
6. mengusap sebagian kepala 
 atau rambut tiga kali 
7. membersihkan kedua  telinga tiga kali
8. membasuh kedua kaki 
 dari ujung jari  kaki sampai mata kaki 
 sebanyak tiga kali
9. membaca doa sesudah wudu

doa sesudah wudu
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urutan tata cara berwudu

1. membaca basmalah 
sambil membasuh 
kedua tangan 

artinya   
aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
yang berhak disembah kecuali Allah semata  
yang tiada sekutu baginya dan aku bersaksi 
bahwa muhammad adalah hamba 
dan utusan nya
ya Allah jadikanlah aku termasuk 
orang orang yang bertobat dan suka bersuci 
dan jadikanlah aku masuk dalam 
hamba hambamu yang saleh  

mempraktikkan cara wuduc

kalian sudah hafal cara wudu
sekarang mari kita praktikan
ikuti petunjuk gambar berikut

(Ilustrator : Sukmana)
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2. berkumur kumur 
 tiga kali

3. membersihkan lubang 
hidung tiga kali

4. membasuh muka 
 tiga kali

5.  membasuh kedua 
 tangan dari ujung jari 
sampai siku tiga kali

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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6. membasuh sebagian 
kepala tiga kali

7. membersihkan kedua 
 telinga tiga kali

8.  membasuh kedua 
kaki dari ujung jari 
sampai mata kaki tiga 
kali

9. membaca doa  
 sesudah wudu

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)

(Ilustrator : Sukmana)
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rangkuman
1. bersuci dari hadas dan najis 
 dinamakan taharah
2. bersuci dari hadas besar dengan mandi
3. cara bersuci dari hadas adalah
 basuhlah kubul atau dubur sampai  

bersih
 gunakan air bersih dan menyucikan
4. membersihkan kubul atau dubur 
 disebut istinjak
5. kubul tempat pembuangan depan
  dubur  tempat pembuangan belakang
6. sebelum salat harus berwudu
7. berwudu harus tertib 
 artinya wudu dilakukan berurutan

ayo berlatih cara berwudu
1. hafalkan doa sebelum dan sesudah 

wudu 
2. hafalkan tata cara berwudu   
 secara berurutan
3. praktikkan cara berwudu di depan   

gurumu
4. guru membimbing siswa dan menilainya

kegiatan
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a. pilihlah huruf a  b  atau  c    
sesuai jawaban yang benar

1. sebelum salat kita harus ....
 a. mandi b. wudu c. cuci muka
2. kebersihan sebagian dari ....
 a. iman b. ilmu c. islam
3. taharah artinya bersuci dari .... 
 a. hadas 
 b. najis c. hadas dan najis
4. buang air kecil melalui ....
 a. kubul b. dubur c. perut
5. dubur merupakan tempat buang ....
 a. air kecil b. air besar c. kencing
6. membersihkan diri setelah buang air  

besar dan air kecil dinamakan ....
 a. istinjak 
 b. tayamum
 c. wudu

petunjuk
bacalah soal berikut dengan benar
kerjakan pada buku latihanmu

uji kemampuan
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 7. doa sebelum wudu adalah membaca ....
 a.  
 b. 
 c. 
 8. membaca  saat wudu 
 dilakukan sambil mencuci ....
 a. telapak tangan 
 b. kedua kaki
 c. sebagian rambut
 9. Allah ... orang yang selalu 
 membersihkan diri
 a. menyukai
 b. membenci
 c. mengabaikan
10. berwudu menggunakan ....
 a. air b. tanah c. debu
11. membersihkan anggota wudu dilakukan
 sebanyak .... kali
 a.  satu  b. dua       c.  tiga
12. urutan wudu setelah membasuh rambut
 adalah membasuh ....
 a.  kedua tangan 
 b.  kedua telinga 
 c.  kedua kaki
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b. lengkapilah kalimat berikut 
 tulis pada buku latihanmu

 1. taharah artinya bersuci dari ... dan ....
 2. istinjak artinya bersuci setelah ....
 3. wudu dilakukan ketika hendak ....
 4. wudu harus menggunakan air yang ....
 5. berwudu dengan tanah dinamakan ....
 6. urutan wudu setelah membasuh muka 

adalah membasuh ....
 7. membasuh anggota wudu dilakukan 

 sebanyak .... 
 8. saat wudu mendahulukan anggota 
 wudu sebelah ....
 9. doa sebelum wudu adalah membaca ....
10. rukun wudu ada ....

c. kerjakan perintah berikut
1. sebutkan lima alat untuk bersuci 
2. sebutkan urutan wudu dengan benar
3. sebutkan sunah wudu 
4. sebutkan hal hal yang membatalkan  wudu 
5. apakah yang disebut istinjak
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a. pilihlah huruf a  b  atau  c 
 sesuai jawaban yang benar
1. surah al-kau sar terdiri atas ... ayat
 a. 2 b. 3 c. 4
2. al-kau sar artinya ....
 a. menyucikan Allah                 
 b. nikmat yang banyak       
 c. waktu atau masa
3. Allah akan menambah nikmatnya bagi 

orang yang ....
 a. ingkar 
 b. bersyukur c. sombong
4. an-nasr artinya ....
 a. perlindungan
 b. pertahanan c. pertolongan
5. al-‘asr artinya ....
 a. pertolongan 
 b. waktu atau masa  c. mengesakan Allah
6.  artinya dua ....

petunjuk
bacalah soal berikut dengan benar
kerjakan pada buku latihanmu

latihan ulangan 
semester kedua
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 a. persaksian b. keyakinan c. keimanan
 7. syahadat tauhid artinya mengesakan ....
 a. Allah b. rasul  c. nabi
 8. dan aku bersaksi bahwa muhammad itu 

... Allah 
 a. pesuruh b. utusan  c. ulama
 9. nabi muhammad dilahirkan pada ....
 a. 21 rabiul awal 
 b. 12 rabiul awal     c. 20 rabiul awal
10. ayah ras lullah bernama ....
 a. abu bakar   
      b. abdul muttalib     c. abdullah
11. contoh perilaku terpuji adalah ....
 a. suka mengejek teman 
 b. gemar tolong menolong
 c. tidak suka memantu
12. ridwan tekun dalam belajar
 ridwan termasuk anak yang .....
 a. rajin 
 b.  malas c. membangkang
13. contoh sikap dermawan ialah ....
 a. membantu fakir miskin    
 b. rajin menabung      c. sering belanja
14. kepada orang tua kita harus bersikap ....
 a. hormat b. kasar c. acuh
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15. sebelum makan harus mencuci ....
 a. kaki b. tangan c. muka
16. sebelum salat kita harus ....
 a. mandi b. wudu c. cuci muka
17. kebersihan sebagian dari ....
 a. iman b. ilmu c. islam
18. membersihkan diri setelah buang air 

 besar dan air kecil dinamakan ....
 a. istikharah b. istinjak c. tayamum
19. rukun iman yang ketiga adalah beriman 

kepada ....
 a. malaikat b. kitab c. rasul
20. kitab suci ... diturunkan kepada nabi 

musa
 a. injil b. taurat  c. al-qur’an
21. al-f tihah artinya ....
 a. penutupan   
 b. pelengkap   b. pembukaan
22. ayat kedua surah al-f tihah adalah ....
 a.  
 b. ‘  
 c. 
23. dua kalimah syahadat dinamakan ....
 a. syahadatain 
 b. syahadat rasul      c. syahadat tauhid
24. iman artinya ....
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 a. takut b. percaya c. biasa
25. pencipta manusia dan hewan ialah ....
 a. Allah b. nabi c. manusia
26. malaikat yang bertugas menyampaikan 

wahyu adalah ....
 a. jibril b. mikail c. isra l
27. termasuk perbuatan terpuji adalah ....
 a. suka berkata bohong 
 b. membela teman yang salah 
 c. bersikap jujur
28. berikut termasuk perbuatan tercela ....
 a. saling tolong menolong 
 b. mencontek saat ulangan 
 c. bersedekah kepada pakir miskin
29. bersuci dari hadas dan najis disebut ....
 a. wudu b. mandi c. taharah 
30. wudu menggunakan air yang suci dan ....
 a. menyucikan  b. jernih c. kotor
31. pengganti wudu disebut ....
 a. tayamum b. mandi c. taharah
32. rukun islam yang kelima adalah  ....
 a. membaca syahadatain 
 b. mendirikan salat 
 c. menunaikan ibadah haji
33. islam artinya ....
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 a. celaka b.  selamat  c. baik-baik
34.puasa wajib dilaksanakan pada bulan ....
 a. muharam b. ramadan  c. syawal

b. lengkapilah dengan benar
 1. al-kau sar artinya adalah ....
 2. an-nasr artinya adalah ....
 3. al-‘asr artinya adalah ....
 4. syahadatain terdiri atas syahadat .... 
 dan ....
 5. iman kepada takdir termasuk rukun iman 

ke ....
 6. rukun islam yang kedua adalah .....
 7. bicara kepada orang tua harus ....
 8. makanlah makanan yang ... dan ....
 9. nabi yang terakhir adalah nabi ....
10. sebelum makan disunahkan .... 

c. jawablah dengan  benar

1. apa yang dinamakan surah makkiyyah
2. diturunkan kepada siapakah kitab injil
3. tuliskan bunyi ayat pertama surah   

al-f tihah
4. harus bagaima sikap kita kepada guru
5. apa yang dinamakan taharah
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glosarium

‘ demi waktu
, surah pembukang

s , nikmat yang banyak
kitab suci umat islam

, petolongan Allah
, patung sesembahan

berkata (untuk nabi dan rasul)
patuh (taat) 

, permohonan kepada Allah
, cukup umur
, kotoran yang keluar dari tubuh

, percaya
, kitab suci umat nabi isa

, tunduk dan patuh
, membersihkan qubul dan dubur

, lurus hati
, hari kehancuran atau hari akhir

, makhluk Allah yang gaib dan senantiasa 
taat beribadah kepada Allah

, membaca dan mengkaji al-qur’an
, kotoran dari lingkungan yang dapat meng-
halangi syahnya ibadah

, tempat di akhirat yang penuh dengan sik-
saan
, cukup jumlah untuk mengeluarkan zakat
, menahan diri dari makan dan minum

, utusan Allah yang bertugas menyampaikan 
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wahyu kepada suatu kaum atau umat. 
, menerima
, ketentuan yang sudah ditetapkan Allah
, takdir
, lubang kemaluan
, syarat wajib
, taat beribadah
, perbuatan jika dilakukan mendapat pahala, 

jika  ditinggalkan tidak dosa
, tempat di akhirat yang penuh dengan kenik-
matan dan abadi

, dua persaksian
, persaksian kepada nabi muhammad 

saw
, persaksian kepada Allah

, tata cara membaca al-qur’an yang benar   
, ketetapan Allah
, kitab suci umat nabi musa

, bersuci dari hadas dan najis
, berwudu dengan debu

‘ , mengerjakan (ibadah) dengan penuh 
ketenangan atau tidak tergesa-gesa

, induk al-qur’an
, bersuci ketika hendak salat
, kitab suci umat nabi daud
, sebagian harta yang wajib dikeluarkan
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indeks

 a
al-f tihah 3; al-qur’an 
22; al-kau sar 88; an-
nasr 92; al-‘asr 94; amal 
saleh 96;
 b
bohong; bersuci 55; ber-
hala 109;
 d
disiplin ;
 h
hari akhir 25; hadas 56, 
137;
 i
induk al qur’an 3; iman 
17;  19; injil 22; ibadah 
haji 76; inqiyad 109; 
istinjak 138;
 j
jujur 33;
 k
kitab Allah; kebersihan 
39;
 m
makkiyyah 4; malaikat; 
mencontek;

 n
neraka; najis 56;  
nafkah 120;
 p
puasa 75;
 q
qada 26; qadar 26; qabul 
108;
 r
rukun iman 13; rasul 
23; rasulullah 36; rukun 
wudu 61; rukun islam 67; 
 s
saleh 2; salat 2, 71; sur-
ga 24; sunah wudu 62; 
syahadatain 69; syaha-
dat 103; syahadat tauid 
106; syahadat rasul 107; 
siddiq 110;
 t
taurat; taharah 55, 136; 
taqwa 96;
 w
wudu 57, 141;
 z
zabur 22; zakat 73; zakat 
trah 74;



glosarium dan indeks 157

No. Huruf
Hijaiyah Nama Huruf Latin Nama

1. alif tidak dilam-
bangkan tidak dilambangkan

2. ba' b be

3. ta' t te

4. sa' s es (dengan titik di 
atas)

5. jim j je

6. ha' h ha (dengan titik di 
bawah)

7. kha kh ka dan ha

8. dal d de

9. al zet (dengan titik di 
atas)

10. ra' r er

11. zai z zet

12. sin s es

13. syin sy es dan ye

14. sad s es (dengan titik di 
bawah)

15. dad d de (dengan titik di 
bawah)

16. ta' t te (dengan titik di 
bawah)

17. za' z zet (dengan titik di 
bawah)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin
 Transliterasi penlisan huruf Arab ke huruf Latin pada buku ini, 
menggunakan ejaan berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan No. 158 Tahun 1987 dan No. 1543/b/u/1987, yakni seba-
gai berikut :

1.  Transliterasi Huruf
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No. Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

18. ‘ain ‘ koma terbalik

19. gain g ge

20. fa' f ef

21. qaf q ki

22. kaf k ka

23. lam l el

24. mim m em

25. nun n en

26. wau w we

27. ha' h ha

28. hamzah '– apostrof

29. ya' y ye

2. Transliterasi Mad
 Banyak suku kata dalam bahasa Arab yang harus dibaca mad (di-
panjangkan). Pada kata semacam itu, transliterasinya di atas huruf hidup 
yang dibaca panjang diberi tanda garis (–). 

Contoh :   (q la),    (ras lu),   (wa as la)

Penulisan huruf sebagai tanda bacaan bertasydid, ditulis dengan huruf 
yang sama. Contoh :   (alla ),     (qayy mu)

Catatan:
Kata-kata atau istilah dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan 
dalam bahasa Indonesia, penulisannya berpedoman kepada Kamus 
Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Contoh : 
azan, hadis, sunah, Al-Qur'an, ramadan, magrib, subuh, zikir, dan lain 
sebagainya.
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