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Kata Sambutan iii

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 
buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru 
di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri 
dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

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

      Jakarta, Juni 2011

      Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
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Kata Pengantar v

Anak-anak yang bapak cintai,
buku yang sedang kamu baca
adalah buku PAI Kelas II.

Buku ini penting untuk kamu baca.
Buku ini berisikan masalah-masalah ibadah.
Buku ini pun memuat kisah-kisah teladan.

Karena itu, bacalah buku ini dengan baik.
Sebelum membaca, berdoalah dahulu.
Setelah membaca, amalkanlah isinya.

Semoga buku ini bermanfaat.
Amin.
Selamat belajar.

Penulis

Kata Pengantar
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Pendahuluan

Sebagai umat Islam,
kita harus tahu apa itu Islam,
apa saja yang dikaji dalam Islam.

Untuk mengetahui itu semua,
kita harus rajin membaca buku.
Buku-bukunya yaitu tentang keislaman.

Buku PAI kelas II
merupakan salah satu di antaranya.
Di dalam buku ini dibahas tentang:
1. huruf huruf hijaiah dan harakatnya;
2. Asma’ul H. usna;
3. perilaku terpuji;
4. tata cara wudu;
5. bacaan dan gerakan salat.

Selain itu, di dalam buku ini
disajikan pula tentang kisah-kisah teladan.
Karena itu, bacalah buku ini dengan baik.
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Huruf Hijaiyah dan Tanda Baca 1

Hari ini adalah hari Senin.
Adnan kembali bersekolah setelah liburan.
Adnan kembali belajar agama.

Materinya tentang huruf hijaiyah.
Pak Guru menjelaskannya di depan kelas.
Para murid serius memperhatikan.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar
Pak Guru sedang mengajar

Huruf Hijaiyah dan 
Tanda Baca

Bab 1
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A. Huruf-huruf Hijaiyah

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah.
Membaca Al-Qur’an hukumnya wajib.
Oleh karena itu, kita harus membacanya.

Al-Qur’an ditulis dalam bahasa Arab.
Jadi, agar kita bisa membacanya,
Kita harus tahu huruf-huruf hijaiyah.

Huruf-huruf hijaiyah ada 29.
Berikut ini adalah huruf-huruf hijaiyah.

Nomor Huruf Hijaiyah Nama

1 Ø alif

2 å ba

3 $ ta

4 ( s
.
a

5 , jim

6 0 h. a
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7 4 kha

8 8 dal

9 : z
.
al

10 < ra

11 > zai

12 @ sin

13 D syin

14 H s.ad

15 L d. ad

16 É t.a

17 Í z.a

18 P ‘ain

19 T gain

20 X fa
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21 \ qaf

22 ! kaf

23 d lam

24 h mim

25 l nun

26 p wau

27 s ha

28 x hamzah

29 | ya

Cobalah untuk melafalkannya!
Lafalkan dengan baik dan benar!

  Tugas 1

Lafalkan huruf-huruf hijaiyah! 
Lakukan secara berulang-ulang!
Lakukan hingga kamu hafal!
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  Latihan

Bacalah huruf hijaiyah berikut!
Perhatikan perbedaan pelafalannya!

Ø 
å 
$ 
(

@ 
D 
H 
L

, 
0 
4

É 
Í 
P 
T

8 
: 
< 
> 

X 
\ 
! 
d
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B. Tanda Baca atau Harakat

Setelah kita hafal huruf-huruf hijaiyah,
Kita pun harus tahu harakatnya.
Berikut ini harakat dalam Al-Qur’an.

1. Tanda baca fathah  (  = a)

Perhatikan tanda baca fath. ah berikut!
Bacalah dengan baik dan benar!

<       :       8       4       0      ,      (      $      å    ã
ra    z

.
a   da   kha    h. a    ja     s

.
a      ta     ba   a

h 
l 
p

s 
x 

|

.



Huruf Hijaiyah dan Tanda Baca 7

T        P      Í      É    L     H     D       @       > 
ga    ‘a     z.a    t.a    d. a     s.a     sya     sa    za

|      x       s       p       l       h      d      !     \      X  
ya   ’a    ha   wa   na   ma   la     ka    qa     fa    

2. Tanda baca kasrah  (  = i)

Perhatikan tanda baca kasrah berikut!
Bacalah dengan baik dan benar!

<       :       8       4       0       ,       (       $       å       ã
ri      z

.
i     di     khi     h. i       ji       s

.
i         ti        bi      i

T        P       Í       É       L       H       D       @       >  
gi      ‘i      z.i        t.i       d. i         s.i        syi        si      zi

|       x        s       p       l       h       d       !       \      X
yi     ’i      hi    wi     ni   mi     li       ki      qi       fi 
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3. Tanda baca dammah (   p   = u )

Perhatikan tanda baca d. ammah berikut!
Bacalah dengan baik dan benar!

<       :       8       4       0       ,       (       $       å       ã
ru    z

.
u   du    khu    h. u    ju      s

.
u       tu       bu    u

T        P       Í       É       L       H       D       @       >  
gu    ‘u     z.u      t.u      d. u       s.u       syu     su     zu

|       x       s       p       l       h       d       !       \       X
yu   ’u    hu   wu   nu   mu    lu     ku    qu      fu

4. Tanda baca sukun (    Q      :  åã   = ab) 

Perhatikan tanda baca sukun berikut!
Bacalah dengan baik dan benar!

 8$     4å     0å      , å     ( ã     $ ã     åã
tad     bukh      bih.         baj        us

.
       it       ab

.
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L(    H(   D(   @(   >(    <$   :$
 s

.
id.         s

.
as.     s

.
usy     s

.
is      s

.
az    tur      tiz

.

!4    \ 4    X 4      T ,      P ,    Í,   É( 
 khuk  khiq     khaf      jug        ji‘      jaz.      s

.
ut.

| ã          x >         s <         p  ã       l 8        h 8      d 8
 i         za’       rih        au     dun     dim     dal

5.     Tanda baca tanwin (  &   &   &  )
  ãì = an fath. ah tanwin ã = in  kasrah tanwin ã = un d. ammah tanwin

Perhatikan tanda baca tanwin berikut!
Bacalah dengan baik dan benar!

 :       8       ä5        0        ,       ä)        $      å      ãììì  
z
.
un   din   khan   h. un     jin    s

.
an    tun    bin  an
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P       Í       äÊ      L      H       äE      @       >     ã <
‘un    z.in    t.an    d. un     s.in    syan   sun   zin  ran

s      p        äm         h         d        äa        \       X      äU
hun win   nan  mun    lin     kan   qun    fin   gan

|        ãx
yin   ’an

6. Tanda baca tasydid atau syiddah ( & )
 (   ~    ) Dibaca dengan ditekan
                dua huruf bersatu         

      
Perhatikan tanda baca tasydid berikut!
Bacalah dengan baik dan benar!

0h          ,l            $$           å$            $å
mah.  h. a   naj ja      tat tun      tab ba       but ta

> <             > 8                :H              8@               4@
ruz zun   daz zun      s.az

.
 z
.
a       sad da   sakh kha
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É\           Lh            H p              D P              @ l  
qat. t.un  mad.  d. a      was. s.a      ‘asy syin   nas sun 

\@           X <              Td                 P p              ÍX
saq qa      raf fa       lag ga      wa‘ ‘un      faz. z.in

 p  s           l @                hd                dT                !,
haw wa    sun na       lam ma      gal la      jak ka

| 0                x@                  r,
hay yun      sa’ ’un    juh hun

7. Tanda baca panjang (mad)  

a. ( ä ... = a) Bunyi a dibaca panjang

 Contoh:

@äi  À  < äI   À  d äm   À  0 ä)   À  $ ä1  À  äæ  ã
masa       s.ara       nala      s


āha       h ata     aba
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b. (    Ø    = a) Bunyi a dibaca panjang

 Contoh:

!d  :          $ |  ã           l h  ã 
                                z

.
alika        ayati      amana

c. ( | Â ú = i) Bunyi i dibaca panjang

 Contoh:

| <Íl    À    r| 4 ã     À     |l äA d
 naz.ari             akhihi                   lisani

d. (    Ø    = i) Bunyi i dibaca panjang

 Contoh:

Á   r $ h 0  <    =         u&j1<
                                rah. matihi

s  å   =                     uæ     
bihi 
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e.  ( q = u) Bunyi u dibaca panjang

 Contoh:

   l p <  !  h |    =         lp=bj}
yamkuruna

 <  pÉ      =                   <qÊ
t.uri

l   p  l \  p |     =            lqn]q}
yuqinuna

f.  (    À    = u) Bunyi u dibaca panjang

 Contoh:

r d    =                     ue
lahu

   r å $!   =               uç&a
kutubuhu
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 r d  äi   =                ueäi
maluhu

g. (   ) Dibaca panjang, dua sampai lima
 ketukan

 Contoh:

ät}  ä}                 d?mã  äjæ                     oi ã    äja
yay yuha      bima unzila      kama amana

h. (  ) Dibaca panjang, lima ketukan

 Contoh:

x äA                    x qA                   xä-
sa’a              su’a              ja’a

  Tugas 2

Carilah kata-kata yang bertanda baca:
1. Fath. ah
2. Kasrah
3. D. ammah
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4. Sukun
5. Tanwin
6. Tasydid
7. Mad

Kamu bisa mengambilnya dari Al-Qur’an.

  Rangkuman

Al-Qur’an ditulis menggunakan huruf hijaiyah.
Huruf-huruf hijaiyah ada 29.

Huruf hijaiyah memiliki harakat.
Harakat huruf hijaiyah, yaitu:

1. Fath. ah  (  &  )

2. Kasrah  (  &  )

3. D. ammah  (  &  )

4. Sukun  (  &  )

5. Tanwin  ( &  &  & )

6. Tasydid  (  &  )

7. Mad  (  ,  &  ,  & , p,  & ,  | /ú,  & , äÁÁÁ )
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Soal Latihan Bab 1

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Al-Qur’an ditulis menggunakan ....
 a. huruf Sanskerta
 b. huruf hijaiyah
 c. huruf latin

2. Huruf hijaiyah ada ....
 a. 28
 b. 29
 c. 30

3. Huruf hijaiyah É bernama ....
 a. za
 b. ta
 c. t.a

4 Huruf hijaiyah : bernama ....
 a. dal
 b. z

.
al

 c. zai
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5. Huruf hijaiyah qaf adalah ....

 a. !
 b. \
 c. X
6. Huruf hijaiyah s.ad adalah ....

 a. H
 b. D
 c. @
7. Tanda baca fath. ah ada dalam ....

 a. å
 b. å
 c. å
8. Huruf hijaiyah D dibaca ....
 a. syi
 b. s.i
 c. syu



Pendidikan Agama Islam untuk SD Kelas II18

9. $ $ memiliki tanda baca ....
 a. mad
 b. tasydid
 c. sukun

10. u&j1< dibaca ....
 a. rah. mat tihi
 b. rah. matihi
 c. rah. mat tihi

B. Isilah soal-soal berikut!

1. Huruf  P bernama ....

2. Huruf ... bernama dal.

3. Huruf 8 dibaca ....

4. Huruf ... dibaca khaf.

5. Tanda baca yang terdapat dalam > 

adalah ....
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Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama!
Tuliskan hikmahnya di dalam buku!

Pertolongan Basmalah

Seorang wanita tua dikenal taat beribadah.
Wanita itu terbiasa mengucapkan basmalah
setiap kali akan memulai sesuatu.
Hal ini membuat suaminya kesal.

Suatu hari, sang suami ingin menguji istrinya.
Ia memberi uang dalam jumlah besar.
Ia meminta istrinya menyimpannya.
Istrinya menyimpan uang itu dalam lemari.

Sang suami lalu mengambil uang itu.
Ia membawanya ke sebuah lubang 
di belakang rumah.

Sang suami kemudian menanyakan uang itu.
Lalu, sang istri pun bergegas ke kamar 
dan membuka lemari.
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Sang suami menyangka 
uang itu tidak akan ditemukan.
Sang istri membuka lemari sambil 
mengucapkan basmalah.

Allah lalu menolongnya.
Wanita itu mendapat uangnya masih utuh.
Suaminya terkejut.
Ia lalu meminta maaf kepada istrinya
dan bertobat.
Sejak itu, ia selalu membaca basmalah
ketika akan melakukan sesuatu.

(Sumber: www.ilma95.net/17-03-2010)
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Lima Asma’ul Husna

Bab 2

Jam menunjukkan pukul enam.
Adnan tampak sedang sarapan.
Ia melakukannya setiap hari.

Makanan sarapan adnan selalu bergizi.
Karena itulah Adnan berbadan sehat.
Itu semua bentuk kasih Allah.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 2.1
Setiap pagi Adnan sarapan

.



Pendidikan Agama Islam untuk SD Kelas II22

Kasih Allah ada dalam Asma’ul H. usna.
Asma’ul H. usna artinya nama-nama baik 
dan agung.
Nama-nama tersebut dimiliki Allah Swt.

Asma’ul H. usna jumlahnya ada 99.
Kita akan mempelajari lima nama.
Kelima nama tersebut, yaitu:
1. Ar-Rah. man 
2. Ar-Rah. im
3. Al-Ah. ad
4. Al-Malik
5. As.-S.amad

A. Ar-Rah. man

Ar-Rah. man artinya Maha Pengasih.
Allah mengasihi semua makhluk-Nya.
Kita termasuk yang dikasihi Allah.

Kasih Allah tanpa pilih kasih.
Orang beriman akan dikasihi Allah.
Orang ka r akan dikasihi Allah.
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Berkat kasih Allah ada kehidupan.
Setiap makhluk dapat hidup di alam-Nya.
Semuanya diberi rezeki.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 2.2
Kehidupan ada karena kasih Allah

Kasih Allah tidak datang sendirinya.
Untuk memperolehnya, kita harus berusaha.
Begitulah bentuk kasih Allah.
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  Tugas 2.1

Adanya kamu karena kasih Allah.
Kamu hidup karena kasih Allah.
Tulislah kasih Allah yang kamu rasakan!

B. Ar-Rah. im

Ar-Rah. im artinya Maha Penyayang.
Allah menyayangi orang yang dikehendaki-Nya.
Tidak semua orang disayangi Allah.

Allah menyayangi manusia 
dengan memberikan hidayah.
Hidayah adalah petunjuk dari Allah.
Iman dan Islam termasuk hidayah.
Hidayah diberikan kepada 
orang-orang tertentu.

Kita termasuk orang yang diberi hidayah.
Karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah.
Caranya dengan rajin beribadah.
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(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 2.3
Orang-orang yang mendapat hidayah

C. Al-Ah. ad

Al-Ah. ad artinya Maha Esa.
Jadi, Allah itu tunggal.
Allah tidak ada tandingannya.

Tidak ada Tuhan selain Allah.
Hanya Allah yang boleh disembah.
Hanya Allah tempat berlindung.
Hanya Allah tempat meminta pertolongan.



Pendidikan Agama Islam untuk SD Kelas II26

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 2.4
Fatimah sedang salat

Bukti Al-Ah. ad, yaitu alam yang teratur.
Jika Allah lebih dari satu,
akan terjadi perebutan kekuasaan.

D. Al-Malik

Al-Malik artinya Maha Merajai.
Allah ialah Raja alam semesta.
Allah pun Maha Raja di akhirat.
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Allah berkuasa sepanjang masa.
Kemaharajaan Allah tidak tertandingi.
Tidak seorang pun yang melebihinya.

Raja Firaun pernah mengaku sebagai Tuhan.
Kesombongannya membuat ia dibinasakan 
oleh Allah.
Ia mati tenggelam di laut.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 2.5
Firaun mati tenggelam

  Tugas 2.2

Carilah informasi tentang kisah Firaun!
Kemudian, ceritakan kembali kisah tersebut!
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E As.-S. amad

As.-S.amad artinya Zat tempat memohon.
Allah satu-satunya tempat memohon.
Berdoalah hanya kepada-Nya.
Perhatikan rman Allah berikut.

ÄÙá Ä ØØÙÅ H w5v ãÅ % 9jJeã ê ã
Allahus.-s.amad

Artinya:

“Allah tempat meminta segala sesuatu.” 

{Q.S. Al-Ikhlās (112): 2}

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 2.6
Fatimah sedang berdoa
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Kita dilarang memohon kepada dukun.
Kita dilarang memohon kepada jin.
Perilaku tersebut termasuk musyrik.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 2.7
Perbuatan musyrik

Kita boleh memohon apa saja.
Allah yang akan mengabulkan atau tidak.
Kita hanya bisa berharap.

  Tugas 2.3

Apakah kamu sering berdoa?
Ceritakan apa yang sering kamu doakan!
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  Rangkuman

Asma’ul H. usna artinya nama-nama baik 
dan agung.
Asma’ul H. usna hanya milik Allah.
Asma’ul H. usna jumlahnya 99.

Asma’ul H. usna, di antaranya:
1. Ar-Rah. man, yaitu Maha Pengasih;
2. Ar-Rah. im, yaitu Maha Penyayang;
3. Al-Ah. ad, yaitu Maha Esa;
4. Al-Malik, yaitu Maha Merajai; dan
5. As.-S.amad, yaitu Zat tempat memohon.

Soal Latihan Bab 2

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Asma’ul H. usna artinya ....
 a. nama-nama baik dan agung
 b. nama-nama panggilan terhormat
 c. nama-nama modern
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2. Asma’ul H. usna hanya milik ....
 a. nabi dan rasul
 b. malaikat
 c. Allah

3. Asma’ul H. usna berjumlah ....
 a. 89
 b. 99
 c. 109

4. Ar-Rah. man artinya ....
 a. Maha Penyayang
 b. Maha Pengasih
 c. Maha Pemurah

5. Ar-Rah. im artinya ....
 a. Maha Pengasih
 b. Maha Pengampun
 c. Maha Penyayang

6. Allah menyayangi ....
 a. semua orang
 b. orang yang dikehendaki-Nya
 c. orang yang balig
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7. Zat yang boleh disembah adalah ....
 a. malaikat
 b. Allah
 c. jin

8. Bukti Al-Ah. ad adalah .....
 a. alam semesta yang teratur
 b. pertikaian antarsuku
 c. adanya kehidupan

9. Al-Malik artinya ....
 a. Maha Merajai
 b. Maha Mengetahui
 c. Maha Esa

10. Memohon kepada dukun termasuk ....
 a. beriman
 b. saleh
 c. musyrik

B. Isilah soal-soal berikut!

1. Allah mengasihi ... tanpa pilih kasih.

2. Bukti Allah Maha Penyayang adalah ....

3. ... artinya Maha Esa.
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4. Allah Maha Merajai ....

5. As.-S.amad artinya ....

Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama!
Tuliskan hikmahnya di dalam buku!

Allah Maha Penyayang

Maryam begitu mencintai Allah.
Seluruh waktunya 
tercurah hanya untuk Allah.
Maryam tinggal di dalam masjid.
Agar dapat beribadah dengan khusyuk,
Maryam mengabdikan hidupnya 
kepada Allah.
Maryam ingin menjadi ahli masjid.

Suatu ketika, Nabi Zakaria menjenguk Maryam.
Beliau terkejut melihat banyak makanan
di ruangan tempat Maryam tinggal.
Beliau bertanya kepada Maryam,
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“Dari mana kamu mendapatkan makanan ini?”
Maryam menjawab,
“Makanan ini pemberian Allah.”

Kejadian ini sering ditemui oleh Nabi Zakaria.
Setiap Nabi Zakaria bertanya
dari mana datangnya makanan ini,
Jawaban Maryam selalu sama:
“Makanan itu pemberian Allah.”

Kejadian itu menyadarkan Nabi Zakaria
bahwa Allah Maha Penyayang.
Nabi Zakaria yakin, apa pun bisa terjadi
jika Allah menghendaki.

Nabi Zakaria tersadar atas keinginannya.
Beliau berdoa agar diberi keturunan.
Allah mengabulkan permohonan Nabi Zakaria.
Beliau akhirnya memperoleh seorang putra.
Putra tersebut adalah Nabi Yahya.

(Sumber: Ridwan Abgari, 
99 Kisah Menakjubkan dalam Al-Qur’an)
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Perilaku Terpuji

Bab 3

Hari ini adalah hari senin.
Jam menunjukkan pukul 06.30.
Adnan siap berangkat ke sekolah.

Ayah Adnan pun siap berangkat kerja.
Ayah Adnan bersiap mengantarnya.
Namun, Adnan memilih naik sepeda.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 3.1
Adnan berangkat ke sekolah
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Sikap Adnan tersebut sangat terpuji.
Sikapnya termasuk hidup sederhana.

A. Perilaku Rendah Hati

1. Pengertian rendah hati

Rendah hati artinya bersikap tidak sombong.
Rendah hati disebut juga tawad. u‘.
Tawad. u‘ artinya jauh dari kesombongan.

Rendah hati merupakan sikap terpuji.
Islam menganjurkan bersikap rendah hati.
Rendah hati dapat mewujudkan kerukunan.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 3.2
Sikap rendah hati Anisa
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Lawan rendah hati ialah sombong.
Sombong artinya merasa lebih baik.
Sombong adalah perbuatan setan.

2. Contoh perilaku rendah hati

Adnan berasal dari keluarga berada.
Namun, ia tidak pernah sombong.
Ia selalu menolong temannya yang kesulitan.

Adnan pun termasuk anak pintar.
Ia selalu menjadi juara kelas.
Namun, ia selalu ramah dan sopan.

Begitulah sikap rendah hati Adnan.
Karena itu, ia disayang orang tuanya.
Ia pun disayang teman dan gurunya.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 3.3
Adnan bersama teman-temannya
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3. Manfaat perilaku rendah hati

Perilaku rendah hati sangat menguntungkan.
Berikut ini keuntungannya.
a. Disenangi banyak orang.
b. Terhindar dari sifat sombong.
c. Terhindar dari permusuhan.
d. Mendapatkan pergaulan yang harmonis.
e. Terhindar dari godaan setan.
f. Disayang oleh Allah Swt.
g. Diangkat derajatnya oleh Allah.

4. Membiasakan perilaku rendah hati

Kita harus selalu berperilaku rendah hati.
Karena itu, kita harus membiasakannya.
Berikut cara membiasakan rendah hati.
a. Jauhkan sifat ingin dipuji.
b. Menyadari bahwa semuanya amanah
 Allah.
c. Tanamkan sikap hormat.
d. Tanamkan sikap kasih sayang.
e. Meyakini setiap orang mempunyai
 kelebihan dan kekurangan.
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  Tugas 3.1

Carilah contoh sikap rendah hati!
Kemudian ceritakan di depan kelas!

B. Perilaku Hidup Sederhana

1. Pengertian hidup sederhana
Sederhana artinya tidak berlebihan.
Maksudnya tidak berlebihan dalam:
a.  pembicaraan,
b. makan dan minum, 

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 3.4
Keluarga yang sederhana
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c. berperilaku,
d. berpakaian,
e. bermain dan lain-lain.

Hidup sederhana disebut qana‘ah.
Hidup sederhana dianjurkan Islam.
Karena itu, kita harus hidup sederhana.

2. Contoh perilaku sederhana
Anisa adalah teman Adnan.
Anisa merupakan anak orang kaya.
Ayahnya memiliki empat mobil.

Namun, Anisa selalu hidup sederhana.
Ia tidak mau diantar mobil ayahnya.
Ia lebih suka naik angkot.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 3.5
Anisa sedang menyetop angkot
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3. Manfaat perilaku hidup sederhana

Hidup sederhana sangat menguntungkan.
Berikut ini, keuntungannya:
a. terhindar dari sikap rakus;
b. disenangi banyak teman;
c. akan dihormati orang lain;
d. diangkat derajatnya oleh Allah;
e. terhindar dari sikap sombong;
f. hatinya selalu tenang dan tenteram; dan
g. hartanya menjadi berkah.

4. Membiasakan hidup sederhana

Sebagai muslim hendaklah hidup sederhana.
Karena itu, kita harus membiasakannya.
Berikut cara membiasakan hidup sederhana.
a. Jauhkan sifat berlebihan.
b. Tumbuhkan sikap kasih sayang.
c. Yakin bahwa Allah menyukai 
 kesederhanaan.
d. Selalu berdoa untuk berperilaku sederhana.
e. Mulailah dari sekarang berperilaku 
 sederhana.



Pendidikan Agama Islam untuk SD Kelas II42

  Tugas 3.2

Hidup sederhana memiliki ciri-ciri.
Apa sajakah ciri-cirinya?
Jika kesulitan, tanyakan kepada kakakmu!

C. Adab Buang Air Besar dan Kecil

Buang air besar dan kecil ada adabnya.
Berikut ini adab buang air besar dan kecil.
1.  Bacalah doa sebelum masuk toilet

+y äç6îeãp  +ç6îeã  oi  cæ :qQ ã  3 ã  ktfe  ã
Allahumma inni a‘ūz

.
ubika minalkhubus

.
i 

walkhaba’is
.

Artinya:
Ya, Tuhan kami. Sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari segala yang kotor dan keji.

2. Dahulukan kaki kiri ketika masuk toilet.
3. Jangan menghadap ke arah kiblat.
4. Memakai alas kaki.
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5. Jangan berbicara selama buang air.
6. Jangan membawa dan 
 membaca Al-Qur’an.
7. Bersihkan dubur dan kubul sampai bersih
 menggunakan tangan kiri.
8. Tempat buang air disiram sampai bersih.
9. Dahulukan kaki kanan ketika keluar toilet.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 3.6
Pak Ahmad keluar dari toilet

10. Bacalah doa setelah keluar toilet.

3 äY äQp  ú:vã ûnQ  ès:ã | ;eã  ê 9j2îe  ã
Al-h. amdu lillahillaz

.
i az

.
haba ‛annil az

.
a wa‛afani
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Artinya:
Segala puji bagi Allah yang telah 
melenyapkan penyakit atau kotoran dari diriku
dan yang telah menyehatkanku.

Pahamilah adab tersebut dengan baik.
Kemudian, praktikkanlah dalam kehidupan 
sehari-hari.

  Tugas 3.3

Hafalkan doa masuk dan keluar toilet!
Lafalkan di depan kelas jika sudah hafal!

  Rangkuman

Rendah hati artinya tidak sombong.
Perilaku rendah hati sangat menguntungkan.
Oleh karena itu, kita harus membiasakannya.

Hidup sederhana artinya tidak berlebihan.
Hidup sederhana sangat menguntungkan.
Oleh karena itu, kita harus membiasakannya.
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Buang air besar dan kecil 
tidak boleh sembarangan.
Buang air besar dan kecil ada adabnya.

Soal Latihan Bab 3

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Rendah hati disebut juga ....
 a. tawaruk
 b. tawad. u‘
 c. tawakal

2. Lawan rendah hati adalah ....
 a. baik hati
 b. sederhana
 c. sombong

3. Sikap rendah hati dapat mewujudkan ....
 a. kerukunan
 b. kekacauan
 c. ketegangan

4. Cara membiasakan rendah hati adalah ....
 a. memupuk sikap ingin dipuji
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 b.   tanamkan sikap kasih sayang
 c. menganggap orang lain lebih rendah

5. Hidup sederhana disebut juga ....
 a. qana‘ah
 b. tawakal
 c. istiqamah

6. Hidup sederhana artinya ....
 a. hidup berfoya foya
 b. hidup tidak berlebihan
 c. hidup kikir

7. Keuntungan hidup sederhana adalah ....
 a. terhindar dari sikap rakus
 b. hidupnya akan kaya
 c. akan direndahkan orang lain

8. Ketika masuk toilet hendaknya ....
 a. mendahulukan kaki kanan
 b. mendahulukan kaki kiri
 c. mengetuk pintu toilet

9. Membersihkan dubur sebaiknya 
 menggunakan ....
 a. tangan kiri
 b. tangan kanan
 c. kedua tangan saling bergantian
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10. Selesai buang air besar hendaknya ....
 a. segera keluar dari toilet
 b. menyiram tempat buang air
 c. membaca subh. anallah

B. Isilah soal-soal berikut!

1. Rendah hati disebut juga ....

2. ... merupakan lawan rendah hati.

3. Keuntungan hidup sederhana di antaranya 
 ....

4. Buang air kecil dan besar harus sesuai ....

5. Jangan menghadap ... ketika buang air 
kecil.

Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama!
Tuliskan hikmahnya di dalam buku!

Siksa Akibat Tidak Suci dari Kencing

Rasulullah saw. sedang berjalan 
bersama sahabat.
Mereka berjalan melewati salah satu 
dinding di Kota Mekah
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Tiba-tiba beliau menghentikan langkahnya.
Lalu, berkata, “Aku mendengar 
di makam itu ada dua orang yang disiksa.
Penyebabnya karena yang seorang 
tidak bersuci setelah kencing
dan seorang lagi suka menebar fitnah.”

Rasulullah saw. menyuruh seorang sahabat
untuk mengambil pelepah daun kurma basah.
Beliau lalu membelah pelepah daun kurma
menjadi dua bagian.
Masing-masing diletakkan 
di atas dua kuburan itu.

Lalu, Rasulullah saw. bersabda,
“Semoga kedua mayit ini 
diringankan dari siksanya
selama pelepah daun kurma ini belum kering.”

(Sumber: Abullait Assamarqandi, Tambihul Ghafilin)
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Tata Cara Wudu

Bab 4

Sore itu, Anisa sedang bermain.
Tiba-tiba azan Asar berkumandang.
Ia langsung pulang ke rumahnya.

Setiba di rumah, ia langsung ke kamar mandi.
Ia bergegas melaksanakan wudu.
Setelah itu, ia melaksanakan salat Asar.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.1
Anisa sedang berwudu
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A. Wudu dengan Tertib

Wudu artinya membersihkan anggota tubuh.
Wudu menggunakan air suci dan menyucikan.
Wudu termasuk syarat sahnya salat.

Wudu dapat menghilangkan kotoran
yang menempel di anggota tubuh.
Karena itu, wudu dapat menjaga kesehatan
tubuh kita.

Wudu harus dilakukan dengan tertib.
Maksudnya, wudu harus sesuai urutannya.
Berikut ini urutan wudu.

1. Membaca niat wudu

=VIvã (92îeã SY =e x qMqe #}qm
Nawaitul wud. u’a liraf‘il h. adas

.
il as.gari 

ÔeäR% ufeäM=Y 
fard. an lillahi ta‘ala
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Artinya:
Aku niat wudu untuk menghilangkan 
hadas kecil, fardu karena Allah Ta‘ala.

Niat wudu cukup di dalam hati.
Akan tetapi, niat bisa pula dilafalkan.

2. Membasuh telapak tangan tiga kali 

Tangan yang dibasuh hingga pergelangan
sambil membaca basmalah.

k~î1=eã ojî1=eã ê kBæ
 Bismillahir-rah. manir-rah. im

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.2
Membasuh telapak tangan
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3. Berkumur-kumur tiga kali
Tujuannya untuk membersihkan sisa makanan.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.3  Berkumur-kumur

4. Membersihkan lubang hidung tiga kali
Caranya, air dimasukkan ke lubang hidung.
Lalu, air dikeluarkan kembali.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.4  Membersihkan lubang hidung
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5. Membasuh muka tiga kali

Batasan muka yang dibasuh, yaitu
dari tumbuh rambut hingga dagu dan
dari telinga kanan hingga kiri.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.5
Membasuh muka

6. Membasuh tangan tiga kali 

Caranya, basuh tangan 
mulai ujung jari hingga siku. 
Hendaklah mendahulukan tangan kanan.
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(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.6
Membasuh tangan

7. Mengusap sebagian kepala tiga kali     

Caranya, usap sebagian kepala dengan air.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.7
Mengusap sebagian kepala



Tata Cara Wudu 55

8. Membasuh telinga tiga kali

Bagian luar dan dalam telinga dibersihkan.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.8  Membasuh telinga

9. Membasuh kaki tiga kali

Dimulai telapak hingga mata kaki. 
Kaki kanan hendaknya didahulukan.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 4.9  Membasuh kaki
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  Tugas 4.1

Praktikkan gerakan wudu 
bersama temanmu!

B. Doa Sesudah Wudu

Selesai wudu harus membaca doa.
Berikut ini doa sesudah wudu.

ue c}=Ev  r91 p  êã vã  ueã vlã  9tEã
Asyhadu alla ilaha illallahu wah. dahu 

la syarika lahū

Á ueqA < p r9çQ ã9jI lã 9tEã p
wa asyhadu anna muh. ammadan 

‘abduhu warasuluh. 

Gæ  ãq&eã oi  4fR- ãktfe  ã
Allahummaj‘alni minattawwabina
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o} =tË&jîeã oi  4fR-ãp 
waj‘alni minalmutat.ahhirina

Á Gî2eäJeã !8äçQ oi  4fR-ãp
waj‘alni min‘ibadikas. s.alih. in.

Artinya:
Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah
Yang Mahatunggal dan tiada sekutu bagi-Nya.
Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya
Muhammad adalah hamba-Nya dan 
utusan-Nya. 
Ya, Allah, jadikanlah hamba 
termasuk dari golongan orang-orang 
yang bertobat, 
dan jadikanlah hamba termasuk 
golongan orang-orang yang suci, 
dan jadikanlah hamba
termasuk golongan hamba-Mu yang saleh.
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  Tugas 4.2

Hafalkan doa sesudah wudu!
Lafalkan di depan kelas jika sudah hafal!

  Rangkuman

Wudu harus dilakukan dengan tertib.
Berikut ini urutan wudu.
1. Membaca niat.
2. Membasuh telapak tangan
 sambil membaca basmallah.
3. Berkumur-kumur tiga kali.
4. Membersihkan lubang hidung tiga kali.
5. Membasuh muka tiga kali.
6. Membasuh tangan tiga kali.
7. Mengusap sebagian kepala 
 dengan air tiga kali.
8. Membasuh telinga tiga kali.
9. Membasuh kaki tiga kali.
10. Membaca doa.
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Soal Latihan Bab 4

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Wudu artinya ....
 a. syarat sah salat
 b. membersihkan anggota tubuh
 c. membersihkan seluruh badan

2. Wudu menggunakan ....
 a. daun
 b. debu
 c. air bersih

3. Wudu dilakukan sebelum ....
 a. mandi
 b. salat
 c. buang air kecil

4. Wudu harus dilakukan dengan ....
 a. tertib
 b. tergesa-gesa
 c. acak

5. Sebelum memulai wudu harus ....
 a. membaca niat
 b. membaca hamdalah
 c. membaca ta‘awwuz.
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6. Berkumur-kumur dilakukan sebanyak ....
 a dua kali
 b tiga kali
 c empat kali

7. Membasuh tangan sebaiknya 
 mendahulukan ....
 a tangan kanan
 b tangan kiri
 c bagian siku

8. Tangan yang dibasuh mulai dari ....
 a ujung jari hingga siku
 b ujung jari hingga bahu
 c pergelangan tangan hingga siku

9. Kaki yang dibasuh mulai dari ....
 a telapak kaki hingga betis
 b telapak kaki hingga lutut
 c telapak kaki hingga mata kaki

10. Selesai wudu hendaknya ....
 a langsung pergi
 b membaca doa
 c merenung sejenak
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B. Isilah soal-soal berikut!

1. Wudu harus tertib artinya ....

2. Membaca ... merupakan urutan 

 pertama wudu.

3. Bacaan niat wudu adalah ....

4. Cara membersihkan lubang hidung, yaitu 
....

5. ... dibaca setelah wudu.

Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama!
Tuliskan hikmahnya di dalam buku!

Apakah Wuduku Sudah Benar?

Suatu hari di Madinah,
ada orang tua yang sedang berwudu.

Di tempat itu pun ada dua orang imam,
yaitu Imam Hasan Al-Mujtaba dan
Imam Husain Asy-Syahmid.
Pada saat itu, mereka masih muda.
Mereka memperhatikan orang tua tersebut.
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Wudu orang tua tersebut ada kesalahan.
Namun, mereka kebingungan untuk 
memberitahukannya,
karena dikhawatirkan orang tua tersebut 
akan malu.

Akhirnya mereka mendapatkan cara
untuk memberitahu cara wudu yang benar.
Mereka pura-pura saling berbantahan.
Masing-masing beranggapan wudunya benar.

Percekcokan mereka didengar oleh 
orang tua itu.
Kemudian Imam Hasan berkata,
“Sudikah Bapak menilai siapakah yang 
wudunya paling benar di antara kami?”

Orang tua itu pun memperhatikan keduanya 
melakukan wudu.
Ia menyadari gerakan keduanya sama.
Ia tahu kalau keduanya hendak membetulkan 
wudunya.

Akhirnya orang tua itu berterima kasih.
Ia sadar kalau wudunya belum benar.

(Sumber: eurekamalwordpress.com/21-09-2010)
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Bacaan Salat

Bab 5

Malam ini adalah malam Rabu.
Adnan belajar bersama teman-temannya.
Mereka belajar di rumah Budi.

Saat belajar, azan Isya berkumandang.
Mereka menghentikan proses belajarnya.
Mereka bergegas mendirikan salat Isya.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar
Adnan sedang salat berjamaah
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A. Melafalkan Bacaan Salat

Bacaan salat terdiri atas beberapa macam.
Berikut ini bacaan-bacaan salat.

1. Bacaan takbiratul ihram

=ça  ã ê ã
Allahu akbar.

2. Doa iftitah

 ãRça  =ça  ã êã
Allahu akbar kabirā

ã=~*a ê 9j2îeãp
walh. amdu lillahi kas

.
irā

w~Iã p  Õ =bæ êã lä2çA p
Wasubh. anallahi bukrataw wa as.ilā
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$ãqjBeã =ËY  |;fe ét- p #t- p %ã
Inni wajjahtu wajhiya lillaz

.
i fat.aras samawati

Ga=Fjîeã oi ämã äi p  äjîfBi äZ~n1  L<vã p
wal ard. i h. anifam muslimaw wama ana minal 

musyrikin.

/äji p |ä~2i p ébBm p û% wI lã
Inna s.alati wanusuki wamah. yaya wamamati

Á GjfReã å < ê 
lillahi rabbil‘alamin.

$=iã ce;æ p ue c}=Ev
La syarika lahu wabiz

.
alika umirtu

GjfBjîeã oi  ämã p 
wa ana minal-muslimin.
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Selain bacaan tadi, 
kamu dapat juga membaca:

| ä} äË5 o~æp  4~æ9Qäæ ktfeã
Allahumma ba‘id baini wabaina khat.ayaya

å=Vjeãp\=Fje ãGæ$ 9Qäæäja
kama ba‘adta bainal masyriqi wal magribi

ä} äË6eã  oi  én^îm ktfeã
Allahumma naqqini minal khat.aya

Cm 9eã oi O~ævãå  q*eã  û^n}  äja
kama yunaqqas

.
 s
.
aubul abyad. u 
minad danasi

8 =çeã p /fî*eã p xäjeäæ| ä} äË5oi 4fBUã ktfe ã
Allahummagsilni min khat.ayaya bilma’i 

was
.
 s
.
alji walbaradi
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3.  Bacaan Al-Fatih. ah

$  k~1=eã ojî1=eã êã kBæ
1.  Bismillahir-rah. manir-rah. im.

êØ%  GjfReã å< ufe 9j2îe ã
2.  Al-h. amdu lillahi rabbil-‘alamin.

Ø&  k~1=eã ojî1=e ã
3.  Ar-rah. manir-rah. im.

Ú#  o}9eãh q} cfi
4.  Maliki yaumid-din.

Ú(  GR&Bm !ä} ã p  9çRm !ä} ã
5.  Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in.

Ø)   k~^&BjîeãÉ ã=Jeãäm 9sã
6.  Ihdinas.-s.irat.al-mustaqim.
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 kt~fQ #jRm ã o};eãÉ ã=I
7.  S. irat.allaz

.
ina an‘amta ‘alaihim

*   Ge äNeãvp kt~fQ å qNVjîeã RU
gairil-magd. ubi ‘alaihim walad. -d. allin.

4.  Bacaan surah pendek

Contohnya surah Al-Ikhlas..

   k~1=eã ojî1=eã êã kBæ
Bismillahir-rah. manir-rah. im

$  91 ã êã  qs g]
1. Qul huwallahu ah. ad.

% 9jJeã ê ã
2. Allahus.-s.amad.

& 9eq} kep  9f} ke
3. Lam yalid wa lam yulad.
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# 91ã  ãqZa ue ob} ke p
4. Wa lam yakul lahu kufuwan ah. ad.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 5.2
Anisa sedang melaksanakan salat

5. Bacaan rukuk

× Ú      r9j2æp k~ÏRîeã éæ < lä2çA
Subh. ana rabbiyal ‘az. imi wa bih. amdih (3×)

atau kamu dapat juga membaca:
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 1 =ZU ãktfeã  !9j2æ p  änîæ<  ktfeã  cmä2çA
Subh. anaka allahumma rabbana wa 

bih. amdika allahummagfirli.

6. Bacaan iktidal

 r 9j1 ojîe êã SjA
Sami‘allahu liman h. amidah.

L<vã x gi p  $ãqjBeã x gi 9j2îeã ce änîæ<
Rabbana lakal h. amdu mil’us samawati 

wamil ’ul ard. i

Á 9Ræ x ûE oi #zE äi x gi p
wamil ’uma syi’ta min syai’in ba‘du.

7. Bacaan sujud

× Ú       r9j2æ p 2Qvã éæ < lä2çA
Subh. ana rabbiyal a‘la wa bih. amdih (3×)
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atau dapat juga membaca:

1 =ZU ãktfe ã !9j2æ p  änîæ< ktfe ã cm ä2çA
Subh. anaka allahumma rabbana wa 

bih. amdika allahummagfirli

8. Bacaan duduk antara dua sujud

ûnRY<ãp ûm=ç-ãp ûnj1<ãp  1 =ZUã å <
Rabbigfirli warh. amni wajburni warfa‘ni

ûnQ [Qãp ûnY äQp ûm 9s ã p ûn]><ãp 
warzuqni wahdini wa‘afini wa‘fu‘anni.

atau dapat juga membaca:

ûm=ç-ãp ûnj1<ã p 1=ZUã ktfe ã
allahummag firli warh. amni wajburni

ûn]><ãp ûm 9sãp 
wahdini warzuqni.
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9. Bacaan tasyahhud

a. Bacaan tasyahhud awal

ê $ äç~Ëe ã$ ã qfJeã$ äa < äçjîeã  $ ä~2&e ã
Attah. iyyatul mubarakatus. s.alawatut. 

t.ayyibatu lillah.

u% äa =æ p ê ã Öj1 < p énne ã ät} ãc~fQh wBe ã 
Assalamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu

 warah. matullahi wa barakatuh.

Á G2eäJeã  êã 8 äçQ ûfQ p än~fQh wBe ã 
Assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahis. s.alih. in.

ê ã v ã ue ã vl ã  9tE ã 
Asyhadu alla ilaha illallah.

êãd qA < ã 9jI l ã  9tE  ãp
Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
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 9jIdã 2Q p 9jIûfQgIktfe ã
Allahumma s.alli ‘ala muhammadiw 

wa ‘ala ali muh. ammad.

b. Bacaan tasyahhud akhir atau tahiyyat akhir

Bacaannya sama dengan tasyahhud awal.
Kemudian, dilanjutkan dengan membaca:

k~s ã=æã  dã ûfQ p  k~s ã=æã  ûfQ#~fI äja
Kama s.allaita ‘ala ibrahima wa ‘ala ali ibrahim.

9jIdã ûfQ p 9jIûfQ !<äæ p
Wa barik ‘ala muh. ammadiw 

wa ‘ala ali muh. ammad.

k~s ã=æã dã ûfQ p k~s ã=æã  ûfQ #a < äæ äja
Kama barakta ‘ala ibrahima 

wa ‘ala ali ibrahim.

  9~.i 9~j1cmã  GjeäReã ð
Fil ‘alamina innaka h. amidum majid.
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10. Bacaan salam

u% äa =æp ê ã ÖM < p kb~fQh wBe ã
Assalamu ‘alaikum wa rah. matullahi 

wa barakatuh.

  Tugas 5.1

Lafalkan bacaan-bacaan salat 
yang telah kamu pelajari tadi!
Lakukan secara berulang-ulang
sehingga kamu terbiasa melafalkannya!

B. Menghafal Bacaan Salat

Kamu pasti sudah bisa melafalkan 
bacaan salat.
Sekarang, coba kamu menghafalnya!
Ada banyak cara untuk menghafalnya,
di antaranya:
1. bacalah berulang-ulang hingga hafal;
2. ajaklah temanmu untuk menyimaknya;
3. lakukan hal itu secara bergantian.
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  tugas 5.2

Hafalkan bacaan salat dengan baik!
Lafalkan di depan kelas jika sudah hafal!

  Rangkuman

Bacaan salat terdiri atas:
1. bacaan takbiratul ihram,
2.  doa iftitah,
3.  bacaan Al-Fatih. ah,
4.  bacaan surah pendek,
5.  bacaan rukuk,
6.  bacaan iktidal,
7.  bacaan sujud,
8.  bacaan duduk antara dua sujud,
9.  bacaan tasyahhud, dan
10. bacaan salam.

Bacaan salat tersebut wajib dihafalkan.
Jangan lupa pula untuk mempraktikkannya.
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Soal Latihan Bab 5

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Bacaan salat terdiri atas ....
 a. sembilan jenis bacaan
 b. sepuluh jenis bacaan
 c. sebelas jenis bacaan

2. Bacaan takbiratul ihram adalah ....

a. =ça  ã ê ã
b. GjfReã å< ufe 9j2îe ã
c. r 9j1 ojîe êã SjA

3. Bacaan setelah takbiratul ihram adalah ....
 a. Al-Fatih. ah
 b. surah pendek
 c. doa iftitah

4. Bacaan setelah Al-Fatih. ah adalah ....
 a. surah An-Nas
 b. surah Al-‘As.r
 c. surah-surah pendek
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5. Bacaan rukuk dibaca sebanyak ....
 a. dua kali
 b. tiga kali
 c. empat kali

6. Bacaan saat bangkit dari rukuk adalah ....

a. r 9j1 ojîe êã SjA
b. =ça  ã ê ã
c. k~1=eã ojî1=eã êã kBæ

7. Bacaan salat yang sering dibaca adalah 
....

 a. Al-fatih. ah
 b. subh. ana rabbiyal a‘la wa bih. amdih
 c. surah-surah pendek

8. r9j2æ p 2Qvã éæ < lä2çA
 Bacaan tersebut dibaca ketika ....
 a. sujud
 b. rukuk
 c. iktidal
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9. Bacaan tasyahhud terdiri atas ....
 a. satu jenis
 b. dua jenis
 c. tiga jenis

10. Bacaan saat mengakhiri salat adalah ....

a.   =ça  ã ê ã
b. u% äa =æp ê ã ÖM < p kb~fQh wBe ã
c. GjfReã å< ufe 9j2îe ã

B. Isilah soal-soal berikut!

1. ... dibaca setelah doa iftitah.

2. Ketika ... membaca bacaan. 

 r9j2æp k~ÏRîeã éæ < lä2çA
3. Bacaan iktidal adalah ....

4. Bacaan tasyahhud terdiri atas ... dan ....

5. ... dibaca untuk mengakhiri salat.
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Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama!
Tuliskan hikmahnya di dalam buku!

Sulitnya Khusyuk dalam Salat

Rasulullah saw. berada di masjid.
Beliau didatangi seorang sahabat
yang ingin mengadukan masalahnya.
Dia merasa sulit untuk melaksanakan salat 
dengan khusyuk.

Rasulullah saw. menjawab,
“Tidak ada orang yang salatnya khusyuk
dari awal hingga akhir.”

Tiba-tiba, Ali bin Abi Thalib berkata,
“Saya dapat melakukannya.”
Rasulullah saw. berkata kepada Ali,
“Jika kamu bisa salat dengan khusyuk,
aku akan memberi sorbanku sebagai hadiah.”

Kemudian, Ali melaksanakan salat.
Namun, setelah selesai, ia tampak murung.
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Rasulullah saw. bertanya kepadanya,
“Apakah kamu bisa salat dengan khusyuk?”

Ali menjawab, 
“Aku tidak bisa melakukannya.
Rakaat pertama sampai tasyahud
aku bisa khusyuk.
Namun, ketika hendak salam,
aku teringat janji Engkau
akan memberikan sorban.
Seketika itu juga aku tidak khusyuk.”

Khusyuk diukur Allah
sebatas kemampuan manusia.
Yang penting, pada saat salat,
ketika pikiran kita terbawa arus lain,
segera kembalikan pada salat lagi.

Pada saat beribadah, hendaknya kita
seakan-akan melihat Allah.
Jika kita tidak mampu,
asalkan kita ingat bahwa Allah melihat kita,
itu sudah memadai.

(Sumber: Abdurrahman Arraisi, 30 Kisah Teladan)



Huruf-huruf Hijaiyah Bersambung 81

Huruf-huruf Hijaiyah 
Bersambung

Bab 6

Bel sekolah telah berbunyi.
Para murid masuk kelasnya masing-masing.
Mereka siap menerima pelajaran.

Adnan dan teman sekelasnya 
akan belajar agama.
Pelajarannya tentang huruf hijaiyah 
bersambung.
Mereka sangat antusias memperhatikan.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 6.1
Bu guru sedang mengajar
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A. Membaca Huruf-huruf Hijaiyah 
Bersambung

Kamu sudah belajar huruf-huruf hijaiyah.
Sekarang, kita belajar membacanya.
Tetapi, huruf hijaiyahnya dalam bentuk 
bersambung.

Bacalah huruf-huruf hijaiyah berikut!

  ( $  å  ã : +&îæ   ã
  s

.
a ta ba a : abatas

.
a

   4 0 , : 72-
   kha h. a ja : jah. akha

  > <  : 8  : > < : 8
  za ra z

.
a da : daz

.
araza

   L H D @ : OJFA        
  d. a s.a sya sa : sasyas.ad. a
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  T P Í É : WRÏÊ
  ga ‘a z.a t.a : t.az.a‘aga

l h d ! \ X : ojfb^îY
na ma la ka qa fa :  faqakalamana

   | x s p : ézs p
  ya ’a ha wa : waha’aya

   å ã $ : å ä%
   ba alif ta : taba

 ,  d  ( : /f)
 jun  lam mati  s

.
a : s

.
aljun

 <  s  Í : =sÎ
 run  ha mati  z.u : z.uhrun

 >  l  ! : ?na
 zun  nun mati  ka : kanzun



Pendidikan Agama Islam untuk SD Kelas II84

 0  p  d : 0qe
 h. un  wau mati  la : lauhun

   P h @ : SjA
   ‘a mi sa : sami‘a

   8 ( < : 9)<
   da s

.
a ra : ras

.
ada

  h d ã Í : keäÎ
  mun li alif z.a : z.alimun

Bacalah berulang-ulang sampai lancar!

 läæ X=A =Ïm éM<  =Jm
 bana sarafa naz.ara rad. iya nas.ara

 XqÊ dä] CQ ã9} #ç%
 t.awwafa qala ‘asa yada tabbat

  å=I       +f)             knt-              h=a            ès:
s.araba   s

.
alas

.
a   jahannama  karama  z

.
ahaba
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 > 8 Õ!> @ ü< èfU cfs
 dazzun zakatun ra’sun galaba halaka

 =t) !=) xé) é1 lä5
 s

.
ahru s

.
irkun s

.
ai’un h. ayyun khana

Bacalah ayat-ayat di bawah ini!

  k~1=eã oM=eã êã kBæ
  rah. imi rah. mani llahi bismi

  $ =)qbeã cn~ËQã ämã
  1. kaus

.
ar a‘t.ainaka inna

  ÚÚ$ =2mãp  cæ=e  gJY
  2.  wanh. ar lirabbika fas.alli

 á&   =&æ vã   qs czm äE  lã
 3. abtaru huwa syani’aka inna
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    $ =JReãp
    1. wal‘as.ri

  % =B5 éZe läBmvãlã
  2. khusrin lafi innal insana

  #2fJeã ãqfjQp ãqniã o};eãvã
  s.alih. ati wa‘amilu  amanu illallaz

.
ina

 & =çJeäæ ãqIãq%p _<äæ ãqIãq%p
 3. bis.s.abri watawas.au bilh. aqqi watawas.au

  Tugas 6.1

Bacalah surah Al-Falaq berikut!

  k~1=eã ojî1=eã êã kBæ

$Ø  _fZîeã å=æ :qQã g]
%Ø  _f5 äi =E oi
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&Ø  è]p ã:ã  _AäU =E oi p
#Ø  9^Rîeã ð #*Zîneã =E oi p

(x  9B1 ã:ã 9Aä1 =Eoi p 

B. Menulis Huruf-huruf Hijaiyah 
Bersambung

Kamu sudah belajar huruf-huruf hijaiyah.
Kamu juga sudah belajar tentang harakat.
Jadi, kamu pasti sudah pintar membaca 
huruf hijaiyah.

Selain harus bisa membaca, kamu juga 
harus bisa menulis huruf hijaiyah.
Apakah kamu tahu caranya?
Penulisan huruf hijaiyah berbeda 
dengan huruf latin.
Penulisan huruf hijaiyah dimulai dari kanan.
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1. Penulisan huruf-huruf hijaiyah

Perhatikan cara penulisan huruf-huruf hijaiyah
berikut!

  Latihan 6.1

Tirulah huruf-huruf hijaiyah berikut!

4          0           ,           (           $          å          ã            

H           D           @           >           <           :            8

\           X           T           P          Í          É         L 
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x              s             p           l            h            d            ! 
|

2. Penulisan huruf-huruf hijaiyah 
bersambung

Perhatikan cara penulisan huruf-huruf hijaiyah
bersambung berikut!

Huruf-huruf hijaiyah akan berubah setelah
disambung.
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Perhatikan perubahan huruf hijaiyah berikut!

Berdiri 
sendiri Di awal Di tengah Di akhir

ã Â Â äÁÁÁ
å ÁÁÁæ ÁÁÁîçÁÁ èÁÁ
$ ÁÁ% ÁÁ&ÁÁ #ÁÁ
( ÁÁ) ÁÁ)ÁÁ +ÁÁ
, ÁÁ- ÁÁ.Á /ÁÁ
0 ÁÁ1 ÁÁ2ÁÁ 3ÁÁ
4 ÁÁ5 ÁÁ6ÁÁ 7ÁÁ

8 Â Â 9ÁÁ
: Â Â ;ÁÁ
< Â Â =ÁÁ
> Â Â ?ÁÁ
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@ ÁÁA ÁÁBÁÁ CÁÁ
D ÁÁE ÁÁFÁÁ GÁÁ
H ÁÁI ÁÁKÁÁ KÁÁ
L ÁÁM ÁÁNÁÁ OÁÁ

É ÁÁÊ ÁÁËÁÁ ÌÁÁ
Í ÁÁÎ ÁÁÏÁÁ ÐÁÁ
P ÁÁQ ÁÁRÁÁ SÁÁ
T ÁÁU ÁÁVÁÁ WÁÁ

X ÁÁY ÁÁZÁÁ [ÁÁ
\ ÁÁ] ÁÁ^ÁÁ _ÁÁ
! ÁÁa ÁÁbÁÁ cÁÁ
d ÁÁe ÁÁfÁÁ gÁÁ
h ÁÁi ÁÁjÁÁ kÁÁ
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l ÁÁm ÁÁnÁÁ oÁÁ
p Â Â qÁÁ

s ÁÁs ÁÁtÁÁ uÁÁ
x Â Â Â

| ÁÁ} ÁÁ~ÁÁ éÁÁ

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 6.2
Adnan sedang menulis huruf-huruf

hijaiyah bersambung
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  Latihan 6.2

Tirulah huruf-huruf berikut!

 h8ä5 è.1 #çî% äæ ÁØ
 èNU SfÊ \9I CjE ÁÙ
 #} qm gFi g~e =Za ÁÚ
 k~ÏQ xéE än&}ã qs ÁÛ

  Tugas 6.2

Tulislah surah Al-Kafirun di buku tugasmu.
Kemudian, nilaikan kepada gurumu.

  Rangkuman

Huruf-huruf hijaiyah dibaca sesuai harakatnya.
Penulisan huruf-huruf hijaiyah dimulai 
dari kanan ke kiri.
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Soal Latihan Bab 6

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. /fE dibaca ....
 a. s

.
alju     

 b. syaljun
 c. syalhun

2. l8xCi dibaca ....
 a. mas’udin    
 b. masudin
 c. mas’udin

3. /ZfnQp dibaca ....
 a. wa’inna fuju   
 b. waina fuju
 c. wa‘innal fuju

4. o};eãvã  dibaca ....
 a. illallazina   
 b. ilallazina
 c. illallaz

.
ina
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5. Ö"jQä"^"eã Õ w"Jeãp dibaca ....

 a. was.alatil qa’imat.i
 b. was salatil kaimati
 c. was. s.alatil qa‘imati

6. Huruf hijaiyah ditulis dari ....
 a. kiri ke kanan  
 b. kanan ke kiri
 c. atas ke bawah

7. Huruf hijaiyah walfad. ilata adalah ....

 a. #e ã9Zîeã p   

 b. #fNZîeã p
 c. ÌfNZîeã p
8. Huruf hijaiyah khasyi‘una adalah ....

 a. oRAä1   

 b. l xDä5
 c. oREä5
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9. Huruf hijaiyah muslihuna adalah ....

 a. otfBi   

 b. o2fJi
 c. o6fBi
10. Huruf hijaiyah kazibuna adalah ....

 a. oæ;a     

 b. oæ?a
 c. oçÏa
B. Isilah titik-titik berikut!

1. Sçm=EäY dibaca ....

2. ... merupakan bacaan dari =Ïnî~îfY
3. oRj- uæ dibaca ....

4. ... dibaca nasru.

5. ... dibaca faqakalamana.
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Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama.
Tuliskan hikmahnya di dalam buku.

Malaikat Mendatangi Pembaca Al-Qur’an

Abu Said dan Al-Khudri r.a. meriwayatkan.
Suatu malam, Usaid bin Hudhair membaca  
Al-Qur’an di kandang kudanya.
Tiba-tiba, kudanya melompat-lompat.
Lalu, ia membaca Al-Qur’an kembali dan
kudanya pun kembali melompat-lompat.

Hal itu membuatnya khawatir.
Ia takut anaknya terinjak kuda.
Kemudian, ia mendekati kudanya.

Saat itu, ia melihat cahaya awan
di atas kepalanya.
Kemudian, awan itu naik ke atas.
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Keesokan harinya, Usaid menemui Rasulullah.
Ia menceritakan apa yang dialaminya.
Rasulullah saw. bersabda,
“Itulah para malaikat yang mendengarkan 
bacaan Al-Qur’anmu.
Jika kau membacanya terus, 
malaikat itu akan ada hingga Subuh
sehingga manusia dapat melihatnya."

(Sumber: Ariany Syurfah, Superstories for Little Muslim)
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Asma’ul Husna

Bab 7

.

Adnan pulang sekolah pukul 12.00.
Adnan selalu pulang bersama 
teman-temannya.
Ia pulang menaiki sepedanya.

Di perjalanan, Adnan melihat persawahan.
Tanaman padinya sudah menguning.
Adnan sangat kagum melihatnya.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 7.1
Adnan dan teman-temannya 

sedang mengamati persawahan
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Tanaman padi tersebut tumbuh subur.
Hal itu karena Allah selalu merawatnya,
di antaranya dengan menurunkan hujan.

Sifat Allah tersebut disebut Al-Muhaimin.
Al-Muhaimin merupakan bagian 
Asma’ul H. usna.
Berikut ini beberapa Asma’ul H. usna.
1. Al-Muhaimin, 
2. As-Salam,
3. Al-Lat.if, 
4. Ar-Rasyid, dan 
5. Al-H. alim.

A. Al-Muhaimin

Al-Muhaimin artinya Maha Memelihara.
Allah itu Maha Memelihara ciptaan-Nya.
Kita pun selalu dipelihara Allah.

Setiap hari kita bisa makan.
Makanan tersebut merupakan rezeki.
Rezeki merupakan bukti Al-Muhaimin.
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(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 7.2
Adnan dan Fatimah sedang makan

Bukti Al-Muhaimin tidak hanya rezeki.
Allah pun memberikan perlindungan.
Allah pun memberikan keselamatan.

  Tugas 7.1

Contoh dari Al-Muhaimin sangat banyak.
Tuliskan salah satu contohnya!
Kemudian, kamu ceritakan di depan kelas.
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B. As-Salam

As-Salam artinya Mahasejahtera.
Allah terbebas dari kekurangan.
Perbuatan-Nya selalu sempurna.

Bukti As-Salam, yaitu ciptaan-Nya
yang sempurna.
Tidak ada kejanggalan dalam ciptaan-Nya.
Ciptaan-Nya juga sangat bermanfaat.

Contoh ciptaan Allah adalah kerbau.
Kerbau diciptakan Allah begitu sempurna.
Kerbau pun sangat bermanfaat.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 7.3
Kerbau bermanfaat untuk membajak
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  Tugas 7.2

Contoh dari As-Salam sangat banyak.
Tuliskan salah satu contohnya!
Kemudian, kamu ceritakan di depan kelas.

C. Al-Lat.if 

Al-Lat.if artinya Mahalembut.
Allah memelihara makhluk-Nya 
dengan kelembutan.
Kelembutan Allah tidak bisa diungkapkan.

Perhatikan firman Allah berikut.

Ù < äJæ  v ã! < 9% qs p < äJæ vã ua< 9% v
ÄØ×Ú áÄÝÅ h äRm ö ãÅ =î~îç6e ã[~îËfe ã qs p

La tudrikuhul-abs.aru wa huwa tudrikul-abs.ar,
wa huwal-lat.iful-khabir.

Artinya:
“Dia tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata,
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sedang Dia dapat melihat
segala penglihatan itu
dan Dialah Yang Mahahalus, Mahateliti.”

{Q.S. Al-An‘am (6): 103}

Allah selalu memberikan kebaikan.
Contoh kebaikan Allah, yaitu rezeki.
Rezeki-Nya diberikan dengan kelembutan.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 7.4
Musim panen merupakan rezeki dari Allah

  Tugas 7.3

Contoh dari Al-Lat.if sangat banyak.
Tuliskan salah satu contohnya!
Kemudian, kamu ceritakan di depan kelas.
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D. Ar-Rasyid

Ar-Rasyid artinya Mahapandai.
Allah itu Maha Pandai dalam segala urusan.
Allah tidak memerlukan pembimbing.

Bukti Ar-Rasyid adalah benda-benda langit.
Benda-benda langit beredar secara teratur.
Itu terjadi karena Allah yang mengaturnya.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 7.5
Benda langit beredar secara teratur

Contoh lainnya adalah air laut dan air sungai.
Meskipun keduanya air, 
tetapi rasanya berbeda.
Itu karena Allah telah mengaturnya.
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  Tugas 7.4

Contoh dari Ar-Rasyid sangat banyak.
Tuliskan salah satu contohnya.
Kemudian, kamu ceritakan di depan kelas.

E. Al-H. alim

Al-H. alim artinya Maha Penyantun.
Allah itu menyantuni makhluk ciptaan-Nya.
Semua keperluan makhluk hidup 
disediakan oleh-Nya.

Perhatikan firman Allah berikut.

ÄÙÚÜ áÄ ÙÅ Õ=^çeãÅ k~f1<qZUufeãlã ã qjfQãpÁÁÁ
... Wa‘lamū  annallāha gafurun h. alim.

Artinya:
“... Dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyantun.”

{Q.S. Al-Baqarah (2): 235}
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Santunan Allah penuh kasih sayang.
Allah memberikannya tanpa harus diminta.
Allah memberikannya secara gratis.

Bukti Al-H. alim, yaitu diciptakannya air.
Allah menciptakan air begitu melimpah.
Tanpa air, makhluk hidup akan mati.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 7.6
Air sungai yang melimpah

  Tugas 7.5

Contoh dari Al-H. alim sangat banyak.
Tuliskan salah satu contohnya!
Kemudian, kamu ceritakan di depan kelas.
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  Rangkuman

Al-Muhaimin artinya Maha Memelihara.
As-Salam artinya Mahasejahtera.
Al-Lat.if artinya Mahalembut.
Ar-Rasyid artinya Mahapandai.
Al-H. alim artinya Maha Penyantun.

Soal Latihan Bab 7

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Al-Muhaimin artinya ....
 a. Yang Mahabijaksana
 b. Yang Mahapintar
 c. Yang Maha Memelihara

2. Allah memberikan rezeki merupakan tanda 
....

 a. Ar-Rah. man
 b. Ar-Rasyid
 c. Al-Muhaimin
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3. As-Salam artinya ....
 a. Yang Mahasejahtera
 b. Yang Mahalembut
 c. Yang Maha Penyantun

4. Allah terhindar dari kekurangan. 
 Hal itu merupakan sifat ....
 a. As-Salam
 b. Al-Lat.if
 c. Ar-Rah. im

5. Allah adalah Yang Mahalembut. 
 Hal itu merupakan sifat ....
 a. Ar-Rasyid
 b. As-Salam
 c. Al-Lat.if

6. Ar-Rasyid artinya ....
 a. Yang Mahapandai
 b. Yang Mahabijaksana
 c. Yang Mahateliti

7. Benda-benda langit beredar secara teratur. 
 Hal itu menunjukkan Allah bersifat ....
 a. Al-Qayyun
 b. Ar-Rasyid
 c. Al-H. alim
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8. Al-H. alim artinya ....
 a. Mahalembut
 b. Maha Penyantun
 c. Mahakaya

9. Bukti Allah bersifat Al-H. alim adalah ....
a. ciptaan-Nya sangat sempurna
b. setiap makhluk mendapat rezekinya 

sendiri
c. mengatur alam semesta

10. Al-Muhaimin, As-Salam, Al-Lat.if, Ar-Rasyid, 
dan Al-H. alim terkandung dalam ....

 a. Sifat-sifat Allah
 b. Asmaul H. usni
 c. Asma’ul H. usna

B. Isilah titik-titik berikut!

1. Allah Maha Memelihara ....

2. ... Allah selalu sempurna. 

3. Al-Lat.if artinya ....

4. Allah tidak memerlukan pembimbing. 
 Makna tersebut sesuai dengan sifat ....

5. ... artinya Maha Penyantun.
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Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama!
Tuliskan hikmahnya di dalam buku!

Kasih Sayang Allah

Zunnun berjalan di tepi Sungai Nil. 
Ia melihat seekor kalajengking berjalan cepat
di bawah sebuah pohon.
Di tempat itu ada seorang laki-laki 
tertidur pulas.

Ia tidak menyadari ada seekor ular besar.
Ular tersebut hendak mematuknya. 
Namun, kalajengking menyengatnya 
dan matilah ular itu.

Kemudian, Zunnun mendekati laki-laki itu.
Rupanya laki-laki itu mabuk berat.
Ketika tersadar, Zunnun menceritakan 
bahwa kalajengking telah menyelamatkannya
dari patukan ular.
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Setelah mendengar cerita Zunnun, 
laki-laki itu menyadari kasih sayang Allah 
sangat besar terhadapnya. 
Meskipun ia seorang pendosa.
Akhirnya, ia berwudu, lalu bertobat.

(Sumber: Ariany Syurfah, Superstories for Little Muslim)
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Hormat dan Santun

Bab 8

Adnan sedang bermain sepak bola. 
Adnan bermain bersama temannya.
Mereka bermain di halaman rumah.

Adnan menendang bola sangat keras.
Bola tersebut mengenai pintu rumah 
tetangga.
Adnan langsung meminta maaf. 

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.1
Adnan sedang meminta maaf
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A. Hormat dan Santun kepada Guru

Guru adalah pengajar ilmu pengetahuan.
Ia membimbing dan mengajar tanpa pamrih.
Berkat guru, kita bisa membaca, menulis, 
berhitung, dan mengaji.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.2
Guru sedang mengajar siswanya

Kita harus menghormati guru 
dan bersikap santun kepadanya.
Artinya, kita harus menghargai 
dan bertingkah laku baik kepadanya.
Bagaimanakah caranya?
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Berikut contoh hormat dan santun 
kepada guru.

1. Setiap bertemu guru ucapkan salam.
 Setiap berpisah dengan guru ucapkan 
 salam.

kb~fQ  hwBe ã
2. Mencium tangan guru jika bertemu atau 
 berpisah.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.3
Para siswa sedang mencium tangan guru

3. Berbicara dengan sopan dan lembut.
4. Mematuhi segala nasihat guru.
5. Menyimak penjelasan guru dengan baik.
6. Melaksanakan perintah guru.
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7. Mengikuti pelajarannya dengan baik.
8. Segera datang jika dipanggil guru.
9. Menjenguk guru yang sakit dan
 mendoakannya agar cepat sembuh.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.4
Menengok guru yang sakit

Guru adalah orang yang berilmu.
Menghormati guru sama dengan 
menghormati ilmu.

Contoh hormat dan santun kepada guru

Anisa adalah anak yang baik.
Ia selalu menghormati siapa pun.
Karena itu, ia disenangi banyak orang.
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Suatu hari, Anisa bertemu gurunya di jalan.
Ia langsung mengucapkan salam.
Kemudian, ia mencium tangannya.

Ibu guru Anisa baru pulang belanja.
Ia membawa banyak belanjaan.
Anisa pun membantu membawakannya.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.5
Anisa sedang membantu gurunya

  Tugas 8.1

Contoh menghormati guru sangat banyak.
Tuliskan salah satu contohnya!
Kemudian, ceritakan di depan kelas!



Pendidikan Agama Islam untuk SD Kelas II118

B. Sopan dan Santun kepada Tetangga

Tetangga adalah orang yang rumahnya 
berdekatan.
Artinya, rumahnya dekat dengan kita.
Karena itu, kita harus menjalin hubungan 
dengannya.

Menjalin hubungan dengan tetangga 
harus baik.
Kita harus berperilaku sopan dan santun.
Dengan demikian akan tercipta kerukunan.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.6
Suasana rukun antartetangga
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Sopan kepada tetangga artinya 
menghormatinya.
Sedangkan santun artinya berperilaku baik.
Sopan dan santun kepada tetangga 
banyak caranya.

Berikut cara menghormati tetangga

1. Memberikan bantuan.
2. Memberikan pinjaman.
3. Memberikan sedekah.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.7
Adnan sedang memberikan sedekah

4. Menengok tetangga yang sakit.
5. Turut bergembira atas keberhasilan 
 tetangga.
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6. Turut prihatin atas musibah yang menimpa
 tetangga.
7. Bangunan rumah kita jangan menghalangi 
 bangunan rumah tetangga.
8. Memberikan makanan yang berlebih.
9. Segera berdamai jika berselisih.
10. Melayat tetangga yang meninggal.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.8
Keluarga Pak Ahmad sedang melayat tetangganya

Contoh sopan dan santun kepada tetangga

Pak Ahmad bertetangga dengan Pak Budi.
Mereka selalu saling menghormati
sehingga hubungan mereka sangat dekat.
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Suatu hari, anak Pak Budi sakit.
Anaknya harus dirawat di rumah sakit.
Namun, Pak Budi kekurangan biaya.

Pak Ahmad merasa terpanggil untuk 
menolongnya.
Akhirnya, ia memberikan pinjaman uang
sebesar dua juta rupiah.
Pak Budi senang sekali.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 8.9
Pak Ahmad memberikan pinjaman 

kepada Pak Budi

  Tugas 8.2

Tuliskan cara menghormati tetangga!
Kemudian, ceritakan di depan kelas!
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  Rangkuman

Kita harus menghormati guru dan 
bersikap santun kepadanya.
Artinya, kita harus menghargai dan 
berperilaku baik kepadanya.
Contohnya mengucapkan salam 
jika bertemu guru.

Kita pun harus bersikap sopan dan santun 
kepada tetangga.
Contohnya memberikan bantuan
sehingga kerukunan bertetangga akan 
tercipta.

Soal Latihan Bab 8

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Orang yang mengajar ilmu disebut ....
 a. arsitek
 b. guru
 c. penerjemah
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2. Berkat guru kita bisa ....
 a. membaca
 b. berhitung
 c. a dan b benar

3. Hormat dan santun kepada guru artinya ....
 a. menghargainya dan berperilaku baik 
  kepadanya
 b. berkata sesuai kehendak
 c. selalu bekerja sama dengannya

4. Jika bertemu guru kita harus ....
 a. cepat-cepat pergi
 b. diam saja
 c. mengucapkan salam

5. Ketika guru sedang mengajar, kita harus ....
 a. memperhatikannya dengan baik
 b. asyik mengobrol dengan teman
 c. tertidur

6. Menghormati guru berarti ....
 a. menghormati kepandaian
 b. menghormati ilmu
 c. menghormati orang dewasa
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7. Tetangga adalah ....
 a. orang yang rumahnya dekat kita
 b. orang yang bertamu ke kita
 c. orang yang melewati rumah kita

8. Berhubungan dengan tetangga harus ....
 a. ada upahnya
 b. mementingkan diri sendiri
 c. sopan dan santun

9. Sopan kepada tetangga artinya ....
 a. mencibirnya
 b. menghormatinya
 c. menghinanya

10. Jika tetangga kita meninggal sebaiknya ....
 a. diam di rumah
 b. pergi berwisata
 c. melayatnya

B. Isilah titik-titik berikut!

1. Kita harus ... dan ... kepada guru.

2. Berbicara dengan guru harus .... 

3. Segeralah ... jika guru memanggil kita.



Hormat dan Santun 125

4. Kita harus menjalin ... dengan tetangga.

5. Tetangga yang sakit harus kita ....

Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama!
Tuliskan hikmahnya di dalam buku!

Memuliakan Tetangga

Sahal Al-Tustari memiliki tetangga seorang 
Yahudi.
Namun, mereka jarang sekali berkunjung
sehingga mereka tidak mengetahui keadaan 
satu sama lain.

Aliran kotoran dari jamban tetangganya itu
selalu masuk ke rumah Sahal.
Keadaan tersebut tidak membuat Sahal marah.
Ia selalu menyediakan wadah untuk 
menampungnya.
Hal ini terjadi hingga Sahal hampir meninggal.
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Saat Sahal sakit menjelang ajalnya, 
orang Yahudi tersebut menjenguknya.
Ia terkejut karena di rumah Sahal banyak 
sampah.
Lalu, ia menanyakan asal sampah tersebut.

Sahal menjelaskan kalau sampah tersebut 
berasal dari jambannya.
Sahal bercerita kalau setiap hari ia selalu 
menampungnya.
Kini, ia khawatir kalau orang yang akan 
menempati rumahnya nanti akan memarahi 
tetangganya itu.

Mendengar penuturan Sahal, orang Yahudi 
tersebut sangat terkejut.
Ia segera mendekati Sahal.
Ia mengatakan kalau dirinya sangat kagum 
terhadap Sahal.
Akhirnya, dengan bimbingan Sahal, orang 
Yahudi tersebut mengucapkan syahadat.

(Sumber: Ariany Syurfah, Superstories for Little Muslim)
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Salat Secara Tertib

Bab 9

Semua siswa kelas dua pergi ke masjid.
Mereka akan belajar praktik salat.
Mereka tampak senang sekali.

Mereka memperhatikan penjelasan guru.
Kemudian, setiap siswa mempraktikkan salat.
Mereka belajar sambil dibimbing guru.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.1
Siswa sedang mempraktikkan gerakan salat
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A. Gerakan Salat

Gerakan salat harus dilakukan secara tertib.
Maksudnya, gerakannya harus berurutan.
Jika gerakannya acak, salatnya tidak sah.

Berikut ini urutan gerakan salat.

1. Berdiri tegak 

Arahnya menghadap kiblat.
Lalu, berniat untuk salat.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.2 Berdiri
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2. Takbiratul ihram 

Mengangkat kedua tangan.
Saat takbiratul ihram membaca 

=ça  ã êã
Allahu akbar

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.3
Takbiratul ihram

3. Bersedekap 

Tangan diletakkan di perut.
Tangan kanan menggenggam tangan kiri.
Bacaannya, yaitu doa iftitah, Al-Fatih. ah, dan
surah pendek.
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(Sumber: dokumentasi 
Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.4  
Bersedekap

4. Rukuk   

Badan dibungkukkan hingga kepala sejajar 
punggung.
Bacaannya, yaitu bacaan rukuk.

(Sumber: dokumentasi 
Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.5  
Rukuk
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5. Iktidal

Berdiri setelah rukuk.
Bacaannya, yaitu bacaan iktidal.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.6  Iktidal

6. Sujud pertama

Kening, telapak tangan, dan lutut 
menempel di lantai.
Bacaannya, yaitu bacaan sujud.
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(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.7  Sujud pertama

7. Duduk antara dua sujud 

Telapak kaki kiri diduduki.
Telapak kaki kanan tegak lurus.
Jari-jari kaki kanan ditekuk menghadap kiblat.

Kedua telapak tangan diletakkan di paha.
Ujung jari tangan sejajar lutut.
Membaca bacaan duduk antara dua sujud

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.8  Duduk antara dua sujud
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8. Sujud kedua

Gerakan dan bacaan sama dengan 
sujud pertama.

(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.9
Sujud kedua

9. Duduk tasyahhud awal 

Telapak kaki kiri diduduki.
Telapak kaki kanan ditegakkan.
Jari-jari kaki kanan ditekuk menghadap kiblat.

Kedua telapak tangan diletakkan di paha.
Ujung jari tangan sejajar lutut.
Jari telunjuk kanan ditegakkan.
Bacaannya, yaitu bacaan tasyahhud awal.
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(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.10
Duduk tasyahhud awal

10. Duduk tasyahhud akhir

Telapak kaki kiri di bawah kaki kanan.
Telapak kaki kiri agak keluar.
Telapak kaki kanan ditegakkan.
Ujung jari kiri kanan ditekuk menghadap kiblat.

Pantat menempel di lantai.
Tangan diletakkan di atas paha.
Ujung jari sejajar lutut.
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(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.11
Duduk tasyahhud akhir

Ketika membaca êã vã  ueã v telunjuk tangan
kanan ditegakkan.

11. Salam 

Menoleh ke kanan dan ke kiri.
Ketika menoleh sambil membaca salam.
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(Sumber: dokumentasi Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.12
Salam

  Tugas 9.1

Kamu sudah belajar bacaan salat.
Coba kamu lafalkan bacaan salat!

B. Mempraktikkan Salat dengan Tertib

Seorang muslim wajib mendirikan salat.
Salat yang didirikan harus tertib.
Gerakan dan bacaannya harus sesuai dengan
yang dicontohkan Nabi Muhammad saw.
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Sebagaimana sabdanya dalam hadis berikut.

ufeãd qA <dä] á dä]( =} q1oæ ce äi oQ
Äú<ä6çeã Õ ãp<Å$I ã ém qj&"} ü < äja ã qfI
‘An malikibin h. uwairis

.
in qala: qala rasulullahi 

s.allu kama ra’aitumuni us.alli

Artinya:
Dari Malik bin Huwairis, ia berkata, 
“Rasulullah saw. bersabda, ‘Salatlah kalian 
sebagaimana kalian melihatku salat.’”
(H.R. Bukhari)

(Sumber: dokumentasi 
Adang Rahmat, 2010)

Gambar 9.13
Anisa sedang 
mempraktikkan gerakan salat
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Bagaimana agar salat kita tertib?
Agar tertib kita harus rajin salat.
Janganlah kamu meninggalkan salat.

  Tugas 9.2

Praktikkan salat wajib secara tertib!
Mintalah bimbingan orang tuamu!

  Rangkuman

Salat harus dilakukan dengan tertib.
Gerakannya harus sesuai urutan.
Gerakan salat dan bacaannya harus 
sesuai.

Berikut ini urutan gerakan salat.
1. Berdiri tegak
2. Takbiratul ihram
3. Bersedekap
4. Rukuk
5. Iktidal
6. Sujud pertama
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7. Duduk antara dua sujud
8. Sujud kedua
9. Duduk tasyahhud awal
10. Duduk tasyahhud akhir
11. Salam

Soal Latihan Bab 9

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Gerakan salat dilakukan secara ....
 a. acak
 b. berurutan
 c. cepat

2. Salat menghadap ke arah ....
 a. rumah
 b. masjid 
 c. kiblat

3. Gerakan pertama salat adalah ....
 a. bersedekap
 b. takbiratul ihram
 c. iktidal
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4. Gerakan setelah takbiratul ihram adalah ....
 a. rukuk
 b. iktidal
 c. bersedekap

5. Gerakan membungkukkan badan disebut 
....

 a. sujud
 b. rukuk
 c. iktidal

6. Bangun dari rukuk disebut ....
 a. berdiri tegak
 b. sujud
 c. iktidal

7. Duduk setelah sujud disebut ....
 a. duduk tawaruk
 b. duduk antara dua sujud
 c. duduk tasyahhud

8. Posisi tangan saat duduk tasyahhud awal 
 adalah ....
 a. diletakkan di perut
 b. diletakkan di dada
 c. diletakkan di paha
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9. Pantat menempel di lantai terjadi saat ....
 a. duduk tasyahhud awal
 b. duduk tasyahhud akhir
 c. duduk antara dua sujud

10. Gerakan yang menandakan salat sudah 
 berakhir, yaitu ....
 a. duduk tasyahhud
 b. zikir
 c. salam

B. Isilah titik-titik berikut!

1. Niat salat dilakukan pada gerakan ....

2. ... yaitu meletakkan tangan di perut.

3. Saat rukuk, posisi ... sejajar punggung.

4. Duduk di telapak kaki kiri merupakan 
gerakan ....

5. Gerakan salam, yaitu ....
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Kisah Teladan

Bacalah kisah berikut dengan saksama!
Tuliskan hikmahnya di dalam buku!

Berat Mengerjakan Salat

Suatu hari, Nabi Yahya bertemu dengan iblis.
Beliau melihat iblis membawa suatu benda.
Lalu, Nabi Yahya menanyakan benda itu.

Iblis menjelaskan benda itu adalah nafsu. 
Alat untuk menggoda manusia.

Iblis berkata, “Saat manusia makan kenyang, 
kami akan menggoda mereka hingga merasa
berat untuk mengerjakan salat.” 

Nabi Yahya sangat terkejut.
Ia ingat suatu ketika ia merasa berat 
untuk salat.
Rupanya makan sampai kenyang penyebab 
berat mengerjakan salat.

(Sumber: Ali Shadaqat, 50 Kisah Bermakna)
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Adab = cara yang baik untuk melakukan 
sesuatu

Akhirat = alam setelah kehidupan di dunia

Amanah = sesuatu yang dititipkan

Asar = waktu salat wajib setelah Zuhur

Berkah = karunia Allah yang 
mendatangkan kebaikan

Harakat = baris tanda bunyi; a (fath. ah), i 
(kasrah), u (d. ammah)

Hidayah = petunjuk dari Allah

Hijaiah = sistem aksara Arab; abjad Arab

Ilmu = pengetahuan (tentang duniawi, 
akhirat, lahir, batin, dan 
sebagainya)

Kafir = orang yang tidak percaya 
kepada Allah Swt. dan rasul-Nya

Glosarium
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Kiblat = arah ke Ka’bah 

Maaf =  ungkapan permintaan ampun 
atau penyesalan

Makhluk = segala sesuatu yang diciptakan 
Tuhan dan bernyawa (manusia, 
binatang, dan tumbuh-tumbuhan)

Masjid = tempat beribadah

Muslim = penganut agama Islam

Musyrik = perbuatan menyekutukan Allah

Nasihat = ajaran atau pelajaran baik

Rezeki = segala sesuatu yang diberikan 
Allah

Saleh = taat dan sungguh-sungguh 
beribadah

Santun = baik dan sopan

Sedekah = pemberian kepada fakir miskin 
selain zakat

Setan = roh jahat (yang menggoda 
manusia supaya berlaku jahat)

Surah = bagian atau bab dalam Al-Qur’an

Tasydid = tanda pada penulisan Arab untuk 
menyatakan huruf rangkap

Wahyu = petunjuk Allah yang diturunkan 
kepada para nabi dan rasul
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A
Adab   42, 44
Akhirat   26
Asar   49

B
Bacaan   64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 127, 128, 

129
Berkah   41

D
D. ammah   8
Doa   42, 43, 44, 56, 57, 58, 64

F
Firaun   27
Fathah   6

Indeks
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H
Harakat   6, 15, 87
Hidayah   24, 25
Hijaiyah   1, 2, 4, 5, 6, 15, 82, 87, 88, 89, 93

I
Ilmu   110, 112
Isya   63

J
Jin   28

K
Kafir   22
Kasrah   7
Kiblat   42, 124, 128, 129, 130

M
Masjid   33, 78, 128
Musyrik   28

N
Nasihat   111
Niat   50, 51, 58
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Q
Qana‘ah   40
Qur’an   2, 6, 15, 43

R
Rezeki   98, 99, 101
Rukuk   69, 74, 126, 127, 134

S
Salam   73, 75, 79, 111, 113, 118, 131, 134
Salat   50, 61, 63, 64, 73, 74, 78, 79, 80, 123, 124, 

132, 133, 134, 137, 138
Santun   109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 

119
Sedekah   115
Sopan   111, 114, 115, 118, 120
Sukun   8

T
Tanwin   9
Tasydid   10
Tasyahhud   71, 75, 79, 129, 130, 131, 134
Tawad. u‘   36, 45
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W
Wajib   2
Wahyu   2
Wudu   49, 50, 51, 56, 57, 58, 61, 62

Z
Zat   28, 30
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Asma’ul H. usna

Allah memiliki nama-nama yang baik.
Nama-nama tersebut dinamakan Asma’ul 
H. usna.
Asma’ul H. usna berjumlah 99. 
Hal itu karena Allah menyukai bilangan ganjil.

Asma’ul H. usna diciptakan oleh Allah.
Asma’ul H. usna menggambarkan betapa 
baiknya Allah.
Kita dianjurkan menggunakan Asma’ul H. usna
dalam setiap zikir dan doa.

Berikut ini adalah nama-nama Allah.

No. Nama Artinya
1. Ar-Rah. man Yang Maha Pemurah

2. Ar-Rah. im Yang Maha Mengasihi

Lampiran
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3. Al-Malik Yang Maha Menguasai

4. Al-Quddus Yang Mahasuci

5. As-Salam Yang Mahaselamat 
Sejahtera

6. Al-Mu’min Yang Maha Melimpahkan 
Keamanan

7. Al-Muhaimin Yang Maha Memelihara

8. Al-‘Aziz Yang Maha Berkuasa

9. Al-Jabbar Yang Mahakuat, Yang 
Menundukkan Segalanya

10. Al-Mutakabbir Yang Melengkapi Segala 
kebesaran-Nya

11. Al-Khaliq Yang Maha Pencipta

12. Al-Bari’ Yang Maha Menjadikan

13. Al-Mus.awwir Yang Maha Pembentuk

14. Al-Gaffar Yang Maha Pengampun

15. Al-Qahhar Yang Mahaperkasa

16. Al-Wahhab Yang Maha 
Penganugerah

17. Ar-Razzaq Yang Maha Pemberi 
Rezeki

18. Al-Fattah. Yang Maha Pembuka

19. Al-‘Alim Yang Maha Mengetahui
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20. Al-Qabid. Yang Maha Pengekang

21. Al-Basit. Yang Maha Melimpah 
Nikmat

22. Al-Khafid. Yang Maha Perendah

23. Ar-Rafi‘ Yang Maha Peninggi

24. Al-Mu‘izz Yang Maha Menghormati

25. Al-Muz
.
ill Yang Maha Menghina

26. As-Sami‘ Yang Maha Mendengar

27. Al-Bas.ir Yang Maha Melihat

28. Al-H. akam Yang Maha Mengadili

29. Al-‘Adl Yang Mahaadil

30. Al-Lat.if Yang Mahalembut 
Mahahalus

31. Al-Khabir Yang Maha Mengetahui

32. Al-H. alim Yang Maha Penyabar

33. Al-‘Az.im Yang Mahaagung

34. Al-Gafur Yang Maha Pengampun

35. Asy-Syakur Yang Maha Bersyukur

36. Al-‘Aliyy Yang Mahatinggi

37. Al-Kabir Yang Mahabesar

38. Al-H. afiz. Yang Maha Memelihara
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39. Al-Muqit Yang Maha Menjaga

40. Al-H. asib Yang Maha Penghitung

41. Al-Jalil Yang Mahabesar

42. Al-Karim Yang Maha Pemurah

43. Ar-Raqib Yang Mahawaspada

44. Al-Mujib Yang Maha Pengkabul

45. Al-Wasi‘ Yang Mahaluas

46. Al-H. akim Yang Mahabijaksana

47. Al-Wadud Yang Maha Penyayang

48. Al-Majid Yang Mahamulia

49. Al-Ba‘is
.

Yang Maha 
Membangkitkan

50. Asy-Syahid Yang Maha Menyaksikan

51. Al-H. aqq Yang Mahabenar

52. Al-Wakil Yang Maha Pentadbir

53. Al-Qawiyy Yang Mahakuat

54. Al-Matin Yang Mahateguh

55. Al-Waliyy Yang Maha Melindungi

56. Al-H. amid Yang Maha Terpuji

57. Al-Muh. s.i Yang Maha Penghitung

58. Al-Mubdi’ Yang Maha Memulai
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59. Al-Mu‘id Yang Maha 
Mengembalikan

60. Al-Muh. yi Yang Maha 
Menghidupkan

61. Al-Mumit Yang Maha Mematikan

62. Al-H. ayy Yang Senantiasa Hidup

63. Al-Qayyum Yang Mahamandiri

64. Al-Wajid Yang Maha Penemu

65. Al-Majid Yang Mahamulia

66. Al-Wah. id Yang Maha Esa

67. Al-Ah. ad Yang Mahatunggal

68. As.-S.amad Yang Maha Dibutuhkan

69. Al-Qadir Yang Maha Berupaya

70. Al-Muqtadir Yang Maha Berkuasa

71. Al-Muqaddim Yang Maha Menyegera

72. Al-Mu’akhkhir Yang Maha Penangguh

73. Al-Awwal Yang Mahapertama

74. Al-Akhir Yang Mahaakhir

75. Az.-Z. ahir Yang Mahanyata

76. Al-Bat.in Yang Mahagaib

77. Al-Wali Yang Maha Memerintah

78. Al-Muta‘ali Yang Mahatinggi
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79. Al-Barr Yang Mahadermawan

80. At-Tawwab Yang Menerima Taubat

81. Al-Muntaqim Yang Maha Penyiksa

82. Al-‘Afuww Yang Maha Pengampun

83. Ar-Ra’uf Yang Maha Pengasih

84. Malikulmulk Pemilik Kedaulatan Yang 
Kekal

85. Z
.
ul jalali wal 

ikram
Yang Mempunyai 
Kebesaran dan Kemuliaan

86. Al-Muqsit. Yang Mahasaksama

87. Al-Jami‘ Yang Maha Pengumpul

88. Al-Ganiyy Yang Mahakaya 
Mahalengkap

89. Al-Mugni Yang Maha Mengkayakan 
dan Memakmurkan

90. Al-Mani‘ Yang Maha Pencegah

91. Ad. -D. arr Yang Mendatangkan 
Mudarat

92. An-Nafi‘ Yang Memberi Manfaat

93. An-Nur Yang Maha Bercahaya

94. Al-Hadi Yang Memimpin dan 
Memberi Pertunjuk



Lampiran 157

95. Al-Badi‘ Yang Maha Pencipta 
Yang Tiada Bandingan-
Nya

96. Al-Baqi Yang Mahakekal

97. Al-Waris
.

Yang Maha Mewarisi

98. Ar-Rasyid Yang Memimpin Kepada 
Kebenaran

99. As.-S.abur Yang Maha Penyabar

(Sumber: http://organisasi.org/99-nama-allah-swt-asmaul-
husna-sembilan-puluh-sembilan-sebutan-tuhan-asmaul-

husnah)

Transliterasi Arab – Latin

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama

ã alif
   Tidak di-
lambang-

kan
Tidak dilambangkan

å ba b be

$ ta t te

( s
.
a s

. es (dengan titik di 
atas)
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, jim j je

0 h    . a h    .
ha (dengan titik di 
bawah)

4 kha kh ka dan ha

8 dal d de

: z
.
al z

. zet (dengan titik di 
atas)

< ra r er

> zai z zet

@ sin s es

D syin sy es dan ye

H s.ad s.
es (dengan titik di 
bawah)

L d. ad d.
de (dengan titik di 
bawah)

É t.a t.
te (dengan titik di 
bawah)

Í z.a z.
zet (dengan titik di 
bawah)

P ‘ain ...‘... koma terbalik di atas

T gain g ge
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X fa f ef

\ qaf q ki

! kaf k ka

d lam l el

h mim m em

l nun n en

p wau w we

s ha h ha

x hamzah ..’.. apostrof

| ya y ye

(Sumber: Pedoman Transliterasi Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

158/1987 dan Nomor 05436/u/1987) 
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