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Kata Sambutan

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat 
rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian 
Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku 
teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada 
masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Na-
sional.
 Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Na-
sional 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 di-
gunakan 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 (down-
load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh 
masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial 
harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan 
lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia 
maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat meman-
faatkan 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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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, seperti 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 diterbitkan. 
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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Pendahuluan
 Pendidikan agama sangat penting bagi kehidupan kita. Agama 
dapat menjadi kendali sehingga kehidupan yang kita lalui menjadi 
bermakna. Begitu pentingnya peranan agama, sudah seharusnya 
pendidikan agama diperkenalkan di lingkungan keluarga, sekolah, 
maupun masyarakat. Pendidikan agama tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan potensi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah 
swt.
 Banyak sarana dan media untuk mengembangkan pengua-
saan bidang agama. Misalnya dengan mengikuti majelis taklim, be-
lajar di pondok pesantren, atau belajar melalui buku-buku agama 
seperti pada buku ini. Melalui buku ini, para siswa dapat mengkaji 
ber bagai dasar ilmu agama, seperti:
1.  Al-Qur’an, membaca surah al-Qadar, al-‘Alaq, al-M idah ayat 3 

dan al-Hujur t ayat 13.
2. Aqidah, menyebutkan nama-nama hari akhir berserta tanda-tan-

danya, menunjukkan contoh-contoh qada dan Qadar. 
3. Tarikh dan Akhlak, menceritrakan kisah Abu Lahab, Abu Jahal, 

dan Musailamah Al-Ka ab.
4. Akhlak, menghindari perilaku dengki dan perilaku bohong, serta 

meneladani perilaku kaum Muhajirin dan Ansar.
5. Fikih, melaksanakan salat Tarawih, tadarus Al-Qur’an, menye-

butkan macam dan ketentan zakat.
 Berhasil tidaknya pelajar agama erat kaitannya dengan pem-
biasaan. Manakala ilmu agama dilaksanakan (dibiasakan), maka 
akan semakin mudah untuk memahaminya. Sebaliknya, jika ilmu 
agama sekedar dihafal tanpa dilaksanakan, maka pengetahuan itu 
akan lupa  dengan sendirinya. Oleh karena itu, marilah kita belajar 
ilmu agama lalu mempraktikannya. 
 Kita dapat memulainya dari sekarang, terutama dari hal-hal 
yang rutin. Misalnya, dengan melaksanakan salat lima waktu dan 
berlatih membaca Al-Qur’an. Biasa salat, akan semakin cepat dalam 
menghafal doa. Sedangkan rutin membaca Al-Qur’an akan semakin 
fasih dalam membacanya.
 Marilah belajar agama dengan tekun. Agar kita mejadi manu-
sia yang bertakwa. Amin!  
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 Al-Qur’an harus kita baca, kita pelajari, serta kita amalkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur’an merupakan penolong 
bagi pembacanya  kelak pada hari kiamat. Sebagaimana sabda 
Rasulullah saw:

Membaca Surah al-
Qadar dan al-‘Alaq1

TTaklimat

Belajar Al-Qur’an (Ilustrator: Sukmana)

Artinya:

Dari Abu Umamah r.a, ia berkata :“Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur’an, karena sesungguhnya Al-
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 Mempelajari Al-Qur’an hukumnya wajib bagi setiap muslim, 
baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur’an adalah pedoman hidup 
dan ukuran  kebenaran yang hakiki.  Al-Qur’an diturunkan Allah 
kepada  Rasulullah saw. Seorang muslim dapat mengamalkan ajaran 
Al-Qur’an manakala ia mengetahui kandungannya. 
 Dalam mempelajari Al-Qur’an harus memperhatikan tiga aspek, 
yaitu membaca dengan fasih sesuai dengan ilmu tajwid, mengenal 
terjemahnya, serta memahami kandungannya.
 Sewaktu di kelas V, kalian telah belajar memahami surah-surah 

�r, dan al-‘As�r. 
Sekarang marilah kita pelajari surah pendek yang lain, yakni surah 
al-Qadar dan al-‘Alaq.

Surah al-QadarA

Gambar 1.2 Membaca Surah al-Qadar (Ilustrator: Sukmana)

 Surah al-Qadar terdiri atas 5 ayat. Surah ini termasuk  surah 
Makkiy yah, yaitu kelompok surah yang diturunkan di Mekah se-

Qur’an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para 
pembacanya” (HR. Muslim). 
(Sumber : Ringkasan Sahih Muslim, 2008)
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belum Rasulullah saw hijrah dengan para sahabatnya ke Madinah. 
Surah al-Qadar diturunkan sesudah surah ‘Abasa. 
  Surah ini dinamakan al-Qadar karena pada ayat pertama ter-
dapat kalimat al-Qadar.  Al-Qadar berarti malam kemuliaan, yaitu 
malam permulaan  diturunkannya Al-Qur’an ke dunia. Malam terse-
but kemudian dinamakan sebagai malam Nuzulul Qur’an, bertepatan 
dengan tanggal 17 Ramadan.  
 Pada surah tersebut dijelaskan pula mengenai malam Lailatul 
Qadar.  Barangsiapa berbuat kebajikan pada malam tersebut akan 
memperoleh pahala nilainya lebih dari seribu bulan. Malaikat Jibril 
dan para malaikat yang lain turun ke dunia pada malam Qadar untuk 
mengatur segala urusan.

1.  Bacaan Surah al-Qadar

 Marilah kita simak bacaan surah al-Qadar dengan baik! 

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i).

Artinya :
1.  Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam 

qadar.
2.  Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
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3.  Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.
4.  Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tu-

hannya untuk mengatur semua urusan.
.  Sejahteralah (malam itu) sampai terbit ajar. (Q.S. Al-Qadar [97] : 1-5)

2.  Kandungan Ayat Surah al-Qadar

 Pokok-pokok kandungan surah al-Qadar di antaranya adalah:
a.  Pertama kali diturunkannya Al-Qur’an
 Pada ayat pertama Allah swt menjelaskan tentang turunnya Al-
Qur’an pada suatu malam. Malam itu merupakan malam kemuliaan, 
yang dinamakan Lailatul Qadar
saw sedang berada di Gua Hira. Ketika itulah beliau menerima  wahyu 
pertama, yaitu surah al-‘Alaq ayat 1- 5. Wahyu tersebut sebagai tanda 
diangkatnya beliau sebagai Rasul Allah swt.

b. Pengertian Malam Kemulian

 Apakah malam kemuliaan itu? Bila pertanyaan seperti ini mun-
cul dalam Al-Qur’an, maka tujuannya adalah untuk mengagungkan 
sesuatu yang sedang dijelaskan. Dalam hal ini, pertanyaan tersebut 
mengangungkan malam saat terjadinya peristiwa Lailatul-Qadar. 

bergantung kesadaran dan keimanan masing-masing.
 Malam itu dirasakan oleh Rasulullah saw sebagai malam yang 
penuh kemuliaan. Karena dengan wahyu Allah itu (Al-Qur’an) 
beliau dapat memberikan pencerahan dan petunjuk  kepada umat 
manusia. Manusia sebelumnya hidup dalam kebobrokan akhlak dan 
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Artinya :
“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petun-
juk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). ..” 
(Q.S. Al-Baqarah [2] : 185).

c.  Keistimewaan  Malam Lailatul Qadar

 Di atas telah dijelaskan, bahwa malam Lailatul Qadar adalah 
malam yang penuh dengan kemuliaan. Salah satu kemuliaan pada 

nn  anzaln hu  laylatim mub rakatin  inn  kunn  mun ir n(a)
Artinya :
“sesungguhnya  Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sung-
guh, Kamilah yang memberi peringatan

 Pada ayat 3  surah al-Qadar 
dijelaskan keistimewaan malam 
Laila tul Qadar. Barangsiapa 
yang beramal saleh pada malam 
itu maka pahalanya dilipat 
gandakan sampai seribu bulan, 
atau sekitar 83,3 tahun. Oleh 
karena itu,  sangat dianjurkan 
pada malam-malam Qadar un-
tuk me ngisi dengan membaca 
dan mengkaji Al-Qur’an, salat 
tarawih, qiyamul lail, banyak 
berzikir, beristighfar (memohon ampunan), serta amalan-amalan 
yang lain. Sungguh alangkah ruginya jika malam itu diisi dengan 
hal  yang tidak bermanfaat.

d. Para Malaikat turun ke Bumi
 Pada ayat 4 dijelaskan, bahwa para malaikat serta pemimpinnya, 
yaitu malaikat jibril turun dengan izin Allah ke langit dunia.  Mereka 

Gambar 1.2 Barangsiapa beramal saleh 
pada malam lailatul Qadar, maka akan 
mendapat pahala lebih dari seribu bulan. 
(Ilustrator: Sukmana)
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 sengaja turun dengan izin Allah  untuk mengatur segala urusan, 
menyaksikan, mencatat, dan mendoakan orang-orang ber iman dan 
beramal saleh agar mendapat rahmat dan ampunan Allah swt. Ke-
muliaan, keberkahan, keselamatan dan kesejahteraan pada malam 
itu berlangsung sampai datang waktu fajar.

 Surah al-‘Alaq terdiri atas 19 ayat. Surah ini juga  termasuk  su-
rah Makiyah. Penamaan al-‘Alaq diambil dari perkataan ‘alaq yang 
terdapat pada ayat 2 surah ini. Al-‘Alaq berarti segumpal darah. 

‘Alaq adalah surah Iqra atau surah al-Qalam.
 Ayat 1 sampai ayat 5 dari surah al-‘Alaq  diturunkan paling 

(menyendiri) di Gua Hira.
1. Bacaan Surah al-‘Alaq
 Marilah kita simak bacaan surah al-‘Alaq ayat 1 sampai ayat 5 
berikut ini!

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i).

Artinya :
1)  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,
2)  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

Surah al-‘AlaqB



7Membaca Surah al-Qadar dan Surah al-‘Alaq

3)  Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia,
4)  Yang mengajar (manusia) dengan pena.
5)  Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
 (Q.S. Al-‘Alaq [96] : 1 - 5)

2.  Kandungan Surah al-‘Alaq
 Kandungan surah al-‘Alaq antara lain sebagai berikut:
a. Anjuran Perintah Membaca 
 Kandungan ayat pertama pada surah al-‘Alaq berisi perintah 

saw tidak pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, beliau 
disebut nabi yang “Ummy”. Sampai tiga kali nabi saw menjawab 
perintah malaikat Jibril yang datang kepada nya. Beliau menjawab 
dengan jawaban yang sama, “m  ana biq ri’, artinya saya tidak bisa 

telah menciptakan dan seterusnya, barulah beliau bisa melanjutkan 
dan menerima wahyu yang pertama itu dari Allah.
 Perintah membaca menjadi sebuah landasan utama dalam men-
dapatkan ilmu pengetahuan. Ada dua obyek yang harus senan-
tiasa kita baca. Pertama adalah ayat kaunyiah, yaitu berupa ciptaan 

 se perti tumbuhan, hewan, serta kejadian alam. Sedangkan yang 
kedua adalah ayat qur’aniyah, yaitu wahyu berupa Al-Qur’an. Sabda 

            

Artinya :
Dari Abu Umamah r.a, ia berkata :“Aku pernah mendengar Rasulullah 
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saw bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur’an, karena sesungguhnya Al-
Qur’an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pem-
bacanya” (HR. Muslim). (Sumber : Ringkasan Sahih Muslim, 2008)

b. Asal Penciptaan Manusia
      Kandungan  ayat kedua, Allah menjelaskan tentang asal mula ke-
jadian manusia yang berasal dari segumpal darah. Kemudian  Allah 
swt menjelaskan bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam (baca tulis). 
Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kembali Rasulullah saw 
untuk membaca. Karena bacaan tidak dapat melekat pada diri sese-
orang kecuali dengan membacanya berulang-ulang. Maka perintah 
mengulangi bacaan pada ayat itu, bertujuan agar maksudnya difa-

-
man Allah dalam ayat yang lain: 

Sanuqri ’uka al  tans
Artinya:
Kami akan membacakan (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad)  sehingga 
engkau tidak akan lupa. (Q.S. Al-‘Ala [87] : 6)

c.    Dapat Membaca Atas Kemurahan Allah

an Allah. Dia mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta 
-

lullah pandai membaca. Dengan demikian hilanglah keuzuran 
Rasulullah saw yang beliau kemukakan kepada Jibril ketika menyu-
ruh beliau membaca: “Saya tidak pandai membaca, karena saya se-
orang buta huruf yang tak pandai membaca dan menulis”.

d.  Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam
 Melalui ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia menyediakan 

penghubung antarmanusia walaupun saling berjauhan tempat. 
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 Sebagaimana mereka berhubungan dengan perantaraan lisan. Ka-
lam sebagai benda padat yang tidak dapat bergerak dijadikan alat 
informasi dan komunikasi. Maka bukan hal yang sulit bagi Allah 

pula mengajar.

e.   Allah Mengajarkan Segala Sesuatu yang Tidak Diketahui
 Dalam ayat ini Allah menambahkan keterangan tentang lim-

macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut 
menyebabkan manusia lebih mulia daripada binatang. Padahal 
manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. 

 Dengan ayat-ayat ini terbuktilah tentang tingginya nilai mem-
baca, menulis dan berilmu pengetahuan. Andaikata tidak karena 
kalam, niscaya banyak ilmu pengetahuan yang tidak terpelihara 
dengan baik. Banyak penelitian tidak tercatat dan banyak ajaran 
agama hilang. Maka kita pun tidak akan mengetahui sejarah orang-

perantaraan kalam, manusia dapat membaca dan menulis.

Gambar 1.3 Dengan kepandaian membaca (kalam) dan menulis kita 
dapat mencatat berbagai macam pengetahuan (Ilustrator: Sukmana)
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 Membaca Al-Qur’an harus memperhatikan tajwid. Baik pelafa-
lan huruf (makhraj), panjang pendeknya, maupun aturan lainnya. 
Berikut ini akan kita ulang beberapa hukum tajwid dalam membaca 
Al-Qur’an.  

1.  I§har (  )

 Iz� �har ada enam, yaitu:  

Jika salah satu  huruf i§ ) atau 
tanwin (
mati dan tanwin pada i§ n”. 

a. Suara bacaan nun mati jelas berbunyi “n”

  dibaca man

   dibaca yanhauna. 

b. Suara bacaan tanwin jelas berbunyi “n”

 dibaca ‘ bun 

  dibaca Qaumin had(in) 

 Huruf-huruf i§ huru  halqi (tenggorokan) sebab 
bunyi huruf-huruf tersebut makhrajnya berasal dari tenggorokan. 

2.  Idg m (  )

.   Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan 

salah n dan tanwin tidak terdengar jelas, 

Hukum Tajwid dalam Membaca Al-Qur’anC
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a.  dibaca, mayy

masuk p ) yang ada di depannya. 

b.  dibaca liqaumiyyu’minun. Suara bacaan tanwin 

(n) hilang m ) yang ada didepannya.

c.  dibaca minni‘matin. Suara bacaan nun mati (n) hilang 
) yang ada di depannya.

d.  dibaca  hi¯¯atun n

hilang, m ) yang ada di depannya.
idg m bigunnah dan idg m bil  

gunnah
2 – 2 1

2 ketukan.

a.  Idg m Bigunnah ( )

 

lafal   ( ).  Bila nun mati atau tanwin menghadapi 

salah satu huruf tersebut, maka bacaannya berdengung. 

   (minni‘matin), 

    (mim masadin) 

Perlu Diingat

Dalam Al-Qur’an ada empat kata yang harus dibaca iz�har (tidak 

 dan , yaitu:  
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3.  Mengenal Iql b ( )

mati atau tanwin dengan mim ( ) bila bertemu dengan  huruf ba     
( ). 

a.  dibaca mim ba‘di. Suara bacaan nun mati (n) hilang 
berganti suara mim ( )

b.  dibaca, syahidum bayni. Suara bacaan tanwin (n) 

hilang berganti suara mim. 

4.  Mengenal Ikhfa ( )

 Ikhfa artinya dibaca dengan suara samar. Bacaannya  antara 
iz
salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar yang menyerupai bunyi 

“ng”. Huruf-huruf ikhfa ada 15, yaitu: 

 dibaca angtum,  dibaca mangsura.  

1. Hafalkan pengertian i§ -
daannya! 

2. Lafalkanlah huruf i§ -
annya dalam kalimat atau kata.

3. Saling menyimaklah bersama temanmu!

Kegiatan
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 Suara bacaan nun mati (n) pada kedua kata di atas tidak jelas dan 
juga tidak dimasukkan pada huruf yang ada di depannya. Bacaan 
ikhfa panjangnya (saat menahan napas) kira-kira 2 – 2 1

2  ketukan.

5. Qalqalah
 Selain hukum bacaan di atas, ada juga bunyi bacaan yang cara 
membacanya dipantulkan yaitu yang disebut bacaan qalqalah. Hur-
ufnya terdiri dari:

 Qalqalah terbagi 2, yaitu sebagai berikut.
a. Qalqalah £ugra, yaitu huruf qalqalah yang berharakat sukun 

bukan karena diwaqafkan (diberhentikan bacaannya). Biasa-
nya berada di tengah kalimat.

 
b.  Qalqalah kubra, yaitu apabila huruf qalqalah dalam keadaan 

harakat hidup (tasydid) dan berada di akhir kalimat atau di wa-
qafkan.

Rangkuman

1.  Al-Qadar artinya malam kemuliaan.
2. Surah al-Qadar termasuk surah Makiyah, karena ditu-

runkan di Mekah.
3. Beberapa kandungan surah al-Qadar antara lain:
 a.   Menerangkan tentang diturunkannya wahyu pertama 

Al-Qur’an, yakni surah al-‘Alaq ayat 1 - 5.
 b. Keutamaan malam Lailatul Qadar, yakni barang siapa 

berbuat kebajikan pada malam itu, maka pahalanya 
sama dengan seribu bulan.
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 c. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke 
 dunia mengatur segala urusan, menyaksikan, men-
catat, dan mendoakan orang-orang beriman dan bera-
mal saleh agar mendapat rahmat dan ampunan Allah 
swt. 

 d. Kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan kesejahte-
raan pada malam Lailatul Qadar berlangsung sampai 
datang waktu fajar. 

4. Surah al-‘Alaq juga termasuk surah Makiyyah, terdiri atas 
19 ayat. Surah ini juga  termasuk  surah Makiyah. 

5. Al-‘ ‘Alaq 
adalah surah Iqra atau surah al-Qalam. 

6. Surah al-‘Alaq ayat 1 sampai 5  diturunkan paling perta-

(menyendiri) di gua Hira.
7. Beberapa kandungan surah al-‘Alaq antara lain:
 a.   Dengan kemampuan membaca,  manusia terbebas dari 

kebodohan
 b. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, lalu 

memuliakannya dengan penguasaan ilmu pengetahuan.
 c.  Sumber segala ilmu pengetahuan adalah berasal dari 

Allah yang mempunyai sifat al-‘
 d. Allah mengajarkan kepada manusia segala sesuatu 

yang tidak diketahui sebelumnya.

Uji Kemampuan

Bacalah setiap soal dengan teliti. Lalu jawablah sesuai 
 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 
 mudah. Setelah itu kerjakan pada buku latihanmu!

A. Pilihlah huruf a, b, c, atau d sesuai jawaban yang benar! 

1.  Surah al-Qadar artinya ....
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a. malam gelap c. malam kemuliaan
b. terang benderang d. hujan gerimis

2. Malam turunnya Al-Qur’an dinamakan malam ....
a. Qiyamulail c. Israk Mikraj

3. Al-Qur’an diturunkan pada tanggal  ....
a. 17 Ramadan c. 12 Rabiul Awwal

perantaraan Malaikat ....
a. Ijrail c. Mikail
b. Jibril d. Munkar

5.  Lafal   , artinya hendaklah ....

a. kalian bersyukur c. senang bersedekah
b. mendirikan salat d. salatlah tepat waktu 

6.  Ayat Al-Qur’an yang diturunkan pertama kali adalah surah ....   
‘As�r ayat 1 - 3

b. al-Falaq ayat 1- 5 d. al-‘Alaq ayat 1 - 5
7.  Pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar dilipatgandakan lebih 

dari  ... bulan
a. seratus c. seribu
b. lima ratus d. sepuluh

8.  Menurut surah al-‘Alaq manusia berasal dari ....
a. segumpal darah c. segelas air
b. sekepal tanah d. sepotong tulang

9.  Surah al-‘Alaq dinamakan pula surah al-Iqra, yang artinya pe-
rintah ....
a. bekerja c. membaca
b. berdamai d. mengamati

10.  Surah al-‘Alaq terdiri atas ....
a. 5 ayat c. 19 ayat
b. 15 ayat d. 21 ayat
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11. Di bawah ini bacaan yang harus dibaca i§har adalah …

a.  b.  

b.  c. 
12. I§har artinya …

a. samar-samar  b.   mengganti huruf lain 
b. jelas atau terang  c.   berbunyi huruf “ng” 

13. Jika nun mati menghadapi huruf   maka di-
baca secara ....
a. i§har b.   ikhfa 

a.  b.  

b.  c. 

a.  b.  

b.  c. 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1.  Sebutkan surah Al-Qur’an yang diturunkan pertama kali!
2. Apakah yang dinamakan malam Lailatul Qadar?

4. Apakah arti surah al-‘Alaq?
5. Apa kandungan utama surah al-‘Alaq?
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Iman kepada Hari Akhir 
(Hari Kiamat)

Akhir-akhir ini negara kita digoncang oleh berbagai kejadian 
alam, seperti gempa bumi, gelombang tsunami, tanah longsor, dan 
bencana banjir. Kejadian tersebut sesungguhnya termasuk kiamat 
kecil. Kiamat besar akan terjadi pada hari akhir. Sebagaimana 

2

TTaklimat
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Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu; sungguh, guncangan 
(hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat besar”. (Q.S. 
Al-¦

dan gempa bumi memporakporandakan kota, gelombang tsunami 

pula angin puting beliung, gunung meletus, serta kebakaran kerap 
terjadi di berbagai penjuru dunia. 

merupakan kiamat kecil.  Kiamat  yang sesungguhnya jauh lebih 
dahsyat sehingga menghancurkan alam semesta beserta isinya. Itulah 
yang dinamakan hari akhir atau kiamat besar.

Iman kepada Hari KiamatA

Gambar 2.1

Hari kiamat cepat atau lambat pasti datang. Namun, kapan 
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termasuk orang mu‘min  siap sedia menghadapi kedatangannya. 
Caranya dengan  senantiasa meningkatkan amal ibadahnya untuk 

 sehingga setiap muslim harus mengimaninya. Iman kepada hari kia-
mat termasuk rukun iman yang ke-5. Hari kiamat dinamakan sebagai 
hari akhir. Dalam surah Al-¦

Artinya : 
“Dan sungguh, (hari) Kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya; 
dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapa pun yang di dalam kubur”.  
(Q.S. Al-¦
1.  Pengertian Hari Kiamat

Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di alam dunia 
dan hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Pada hari tersebut, 
planet-planet saling bertabrakan, matahari jatuh, bumi pecah memun-
tahkan isinya, sehingga semua makhluk di alam semesta tidak ada 
yang terlepas atau selamat. Semua benda mati hancur dan semua 
yang bernapas meninggal dunia.   

-

meniupkan sang ka kalanya sebanyak tiga kali. Tiupan pertama se-
bagai pertanda hari kiamat akan segera tiba. Tiupan pertama meng-
akibatkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kaget 
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Artinya :  
“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki 
Allah.”

Tiupan pertama mem buat bumi terguncang hebat, se hing ga 
semua manusia kalang kabut. Wanita yang sedang me ngandung 
kegu guran, ibu-ibu yang sedang menggendong menjatuhkan anak-
nya, dan semua tidak ingat pada sesa ma selain menye lamatkan diri 

Artinya : 

“(Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (goncangan itu), semua perem-
puan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, 
dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kan dungannya”. (Q.S. 
Al-¦

yang kedua. Akibat tiupan ini semua makhluk yang ada di bumi dan 
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Artinya: 

“Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua (makhluk) yang di langit 
dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. 

-

selama 40 tahun. Hanya Allah yang menguasai pada hari kiamat itu 
(m liki yaumid-d n

-
kan sangkakala yang ketiga. Tiupan terompet ketiga, membangkitkan 
semua  manusia yang ada di alam kubur. Hari kebangkitan tersebut 
dinamakan yaumul ba‘a  atau hari bangkitnya manusia dari alam 

di dunia.

2. Macam-macam Hari Kiamat

dua macam, yakni kiamat Sugra dan kiamat Kubra.

a. Kiamat Sugra

-

longsor, gunung meletus, banjir, angin puting beliung, dan angin to-
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tempat, sehingga termasuk kecil jika diban ding alam semesta. Ke-
matian yang menimpa seseorang juga termasuk kiamat sugra. Oleh 
karena itu, kiamat sugra pasti datang kepada setiap makhluk yang 

Kullu na sin  ’iqatul maut(i)

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati”

Gambar 2.3 

Artinya : 
Dari Abu Huarairah r.a, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw : “Per-
banyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni mati” 
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b. Kiamat Kubra

Kiamat Kubra artinya kerusakan besar, yaitu hancurnya alam 

cangan yang maha dahsyat. Akibatnya, langit terhempas, planet-
planet saling bertabrakan, matahari dan bintang jatuh, serta bumi 

Artinya : 
1.  Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
2.  dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
3.  Dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?”
4.  Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,
5.  karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian 

itu) padanya.
6.  Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelom-

pok-kelompok, ) untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua 
perbuatannya.

7.  Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya,
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Pada hari akhir, semua manusia mengalami berbagai macam 

hingga menerima pembalasan atas segala perbuatan selama hidup 

akan menjalani kehidupan abadi sesuai amal perbuatannya, yaitu di 
surga atau neraka. 

Rangkaian kejadian pada hari akhir, dapat dijadikan sebagai 

sebagai berikut.

No. Nama Lain Hari 
Akhir

Artinya

1. Yaumus Sa‘ah hari hancurnya bumi, langit, dan 
isinya

2. Yaumul Qiamah hari ditegakkannya keadilan

3. ‘a£ hari bangkitnya manusia dari 
 kubur

4. hari dikumpulkannya manusia di 

5. Yaumul Hisab hari diperhitungkannya semua amal 
manusia.
hari ditimbangnya amal manusia

7. hari balasan baik dan buruk
8. hari tegaknya agama
9. ‘ad hari terbuktinya janji Allah

10. Yaumul Akhir hari akhir
11. Yaumul ‘ hari yang menyedihkan
12. Yaumul A§im hari yang besar

13. Yaumul Fa¡l hari keputusan
14. Yaumul Fa¯ hari kemenangan

Nama-nama Hari KiamatB

8.  dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya.   
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Kiamat kubra terjadi secara serempak di seluruh alam semesta. 

pasti. Namun, kita dapat mengenal dari tanda-tandanya.  
“Kiamat tidak akan datang sebelum kalian 

melihat sepuluh tanda sebelumnya”,

Timur.  Ini barangkali sudah terjadi sekarang, polusi asap akibat 
berbagai kegiatan manusia sudah terjadi di mana-mana. Con-
tohnya, akibat kegiatan industri, asap kendaraan bermotor, dan 
asap dari berbagai bencana kebakaran. 

2. Keluarnya Dajjal, maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada 
tandingannya sejak Nabi Adam a.s sampai hari kiamat. Dajjal 
berbuat sesuka hati dengan perkara-perkara yang luar biasa. Dia 

-

percaya akan kemajuan teknologi daripada meyakini keberadaan 

ngan berbuat kerusakan dan menganiaya sesama.    

Tanda-tanda Hari Kiamat (Kubra)C

15. Yaumul Haqq hari kebenaran

Yaumul Hasrah hari penyesalan
17. Yaumul Hasyr hari perhimpunan
18. hari kekekalan
19. ‘ud hari yang dijanjikan
20. Yaumul an-Nusyur hari kembali
21. hari siksaan
22. Yaumul at-Tagabun hari pengungkapan kesalahan
23. Yaumul Tanad hari pangil memanggil
24. Yaumul at-°alaq hari pertemuan
25. ¯ hari yang membinasakan
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dekat ¢ Dabatul Ard. Ia akan berbicara 
dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard

-
nya, ketika akhlak manusia sudah hancur seperti zaman jahiliah, 
kelak akan muncul seorang manusia yang mampu menunjuk-

orang ber iman.  Sebaliknya yang tetap ingkar, dia akan menjadi 

4. Turunnya Nabi Isa a.s dari negara Syam, dan membunuh Dajjal. 
-

5. Keluarnya Dajjal yang lain, yaitu Ya’ ’juz dari belakang 

7. Terjadi gerhana matahari di sebelah Timur.

9. Terjadi gerhana matahari di negara Arab.
10. Keluarnya api dari negara Yaman dan membakar seluruh manusia. 

2. Sedikit tumbuhan dan hujan jarang sekali.
3. Orang-orang fasiq banyak yang berkata-kata di masjid layaknya 

seorang ulama.
4. Kemungkaran akan dapat mengalahkan kebenaran.

Kehidupan setelah Hari Akhir (Pengayaan)D

setelah hari kiamat. Kehidupan setelah hari kiamat bersifat kekal abadi.  
Kehidupan abadi ini dimulai setelah manusia dibangkitkan dari alam 
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Semua manusia yang telah meninggal, baik yang masih utuh atau 
sudah jadi tulang-belulang akan dibangkitkan kembali. Sebagaimana 

Artinya : 
 “Katakanlah (Muhammad), “Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) 
yang menciptakannya pertama kali... ”

Seluruh umat manusia mulai dari umat Nabi Adam sampai umat 

-

sebagai pengriring yang satunya lagi sebagai penyaksi. Perhatikan 

Artinya : 

“Setiap orang akan datang bersama (malaikat) penggiring dan (malaikat) 
saksi”. 

Pada hari itu semua manusia digiring dalam satu komando men-
uju pengadilan Allah. Semua tidak ada yang bisa berbicara kecuali 

dalam surah °
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Artinya :

“Pada hari itu mereka mengikuti (panggilan) penyeru (malaikat) tanpa 
berbelok-belok (membantah); dan semua suara tunduk merendah kepada 
Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-
bisik.” (Q.S. °

Sebelum manusia ditentukan oleh Allah sebagai ahli surga atau 

apakah ahli surga atau neraka.

selama-lamanya. Sebaliknya, apabila amal buruknya lebih banyak 
akan menjadi ahli neraka selama-lamanya, na‘u 

1.   Surga (Jannah)
Surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang baik menu-

menjadi ahli surga akan merasakan hal-hal yang tidak pernah mereka 
bayangkan sebelumnya di dunia. 

a. Surga Firdaus e.  Surga Adn 

c. Surga Khuldi g.  Surga Qarar
d. Surga Na‘im

2.  Neraka (N r)

Neraka adalah tempat kembalinya orang-orang kufur dan orang 
yang buruk menurut Allah, luasnya tujuh kali luas langit dan bumi. 

pedih dan tidak akan ada hentinya. Di neraka terdapat api yang 



29Iman Kepada Hari Akhir

Rangkuman

ke-5. Hari akhir pasti terjadi.
2. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di alam 

dunia dan hari hancurnya alam semesta beserta isinya. 

  tian.

beserta isinya pada hari akhir.
4. Hari kiamat mempunyai beberapa nama, sesuai dengan 

 a. Yaumus Sa‘ah, hari hancurnya bumi, langit, dan isinya.
 b. Yaumul Qiamah, hari ditegakkannya keadilan.

‘a£, hari bangkitnya manusia dari  kubur
 d. Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya semua amal 
 e. 

terjadi 

menyala-nyala selama-lamanya dengan bahan bakarnya manusia 
dan batu-batuan. 

a
§

c. Neraka Hu¯amah g. Neraka H
d. Neraka Sa‘ir

berhak menghuninya. Ini sesuai besar kecilnya dosa yang pernah 
mereka perbuat di dunia. Allah tidak akan menzalimi hambanya, 
kecuali mereka sendiri yang menzalimi dirinya. Wallahu ‘alam.
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A. Pilihlah huruf a, b, c, atau d sesuai jawaban yang benar! 
1.   Pengertian kiamah secara bahasa adalah ....

a.  kebangkitan c. kehancuran
b. kekalutan d. kekacauan

a. rukun islam ke-3 c. rukun iman ke-5

a.  kiamat kubra c. kiamat besar
b. kiamat sedang d. kiamat sugra

melalui tiupan sangkakala adalah ....

yang terjadi adalah ....
a. semua makhluk masuk alam kubur
b. bumi mengalami guncangan hebat

Uji Kemampuan

 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 
 mudah. Setelah itu kerjakan pada buku latihanmu!

gerhana matahari di negara Arab.

berbagai pengadilan dari Allah. Semuanya akan dihisab, 
dihitung kebaikan dan keburukan amal perbuatannya.

8. Kehidupan setelah ahir berlangsung di dua tempat, yaitu di 
surga atau neraka.
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c. semua ahli kubur dibangkitkan 
d. manusia dihisab amal perbuatannya

karena itu dinamakan hari kehancuran atau yaumul ....
a. ba‘a£ c. mizan
b. sa‘ah d. hisab

 artinya ....

a. hari kiamat  merupakan pintu

c. kematian merupakan suatu yang hak
d. hari kiamat pasti terjadi namun rahasia

8. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka 
mereka berkumpul di ....

kecuali ....

b. Darussalam  d. Khuldi
10. Hari akhir dinamakan juga yaumul hisab, yaitu hari ....

a. diperhitungkannya semua amal manusia 
b. ditepatinya semua janji Allah
c. hancurnya bumi, langit, dan isinya
d. dibangkitkannya manusia dari kubur

-

b. matahari terbit di Timur  d. manusia banyak yang zikir
12. Surga diperuntukkan bagi orang yang ....
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¯i
kecuali ....

b. Na‘im  d. Hu¯amah
15. Salah satu tanda akhir jaman adalah gibah, dimana orang-orang 

suka dengan kebiasaan jelek, yaitu ....

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Hari akhir adalah hari berakhirnya ....
‘a£” artinya ....

....
5. “Yaumul Jaza” artinya ....

ke ... sedangkan orang jahat dimasukkan ke dalam ....

9. Kiamat kecil dinamakan kiamat ....
10. Hari akhir termasuk kiamat ....

C.     Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah yang dimaksud dengan hari akhir?
2. Sebutkan 5 nama lain dari hari akhir beserta artinya!

4. Sebutkan beberapa tanda hari kiamat besar!
5. Sebutkan beberapa nama surga!
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Kisah Abu Lahab, Abu 
Jahal, dan Musailamah  

Dalam Al-Qur’an selain disebutkan nama-nama orang yang 
ber akhlak mulia, disebutkan pula orang-orang yang ingkar dan 
bertabiat buruk. Salah satu di antara yang berperangai buruk 
adalah Abu Lahab.  Orang seperti dia sangat dibenci Allah, 
 sehingga kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Firman 
Allah swt dalam surah al-Lahab:

3

TTaklimat

Menentang nasihat (Ilustrator: Sukmana)
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Kalian tentu sudah hafal surah al-Lahab bukan? Surah al-Lahab 
termasuk kelompok surah Makiyyah. Surah ini diturunkan ber kenaan 

-

Gambar 3.1

Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i).

Artinya : 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1.  Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia! 
2.  Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
3.  Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).
4.  Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar tnah). 
5.  Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

 (Q.S. Al-Lahab [111] : 1 - 5)
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-
ligus pemuka masyarakat Quraisy yang disegani. Sebagai pemuka 
masyarakat dia mempunyai banyak pengikut. Mereka sudah turun 
temurun merupakan penganut agama leluhur de ngan menyembah 

pengikutnya dianggap sebagai musuh. Mereka harus disingkirkan.

agama Muhammad akan menggoyahkan tatanan hidup yang sudah 

Muhammad saw dengan gencarnya berdakwah semakin banyak 
pengikut. Keadaan ini dianggap nya dapat menggeser kedudukan 
Abu Lahab dalam masyarakat. Oleh karena itu, timbul perasaan iri 
dengki dalam diri Abu Lahab.

1. Kedengkian Abu Lahab dan Istrinya

sampai mau membunuhnya. 

Kisah Abu LahabA

artinya api yang menyala-nyala. 

dengki seperti Abu Lahab. Sedangkan Musailamah terkenal akan 
kebohongannya. Apakah kebohongan dia? Mari kita simak kisahnya!
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a. Mencelakai Nabi

menancap di telapak kakinya. Melihat perbuatannya berhasil istri 
Abu Lahab pulang dengan riang.

Kedengkian Abu Lahab dan istri tidak sampai di situ. Pada saat 
-
-

Jamil. Diambilnya seember air lalu dicampur dengan kotoran unta. 
Ia lari ke atas loteng rumahnya. Kebetulan Muhammad saat itu tepat 

yang menempel di badannya. 

b.   Menyebar Fitnah

-

c. Berlaku Sombong kepada Allah

saw diperintahkan Allah untuk melakukan dakwah secara terang-

orang-orang di bukit ¢
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kepada kaum Quraisy agar kembali kepada agama Tauhid, yaitu 
agama Islam. 

“wahai kaumku, sekiranya aku katakan kepadamu 
bahwa di belakang bukit ini ada seekor binatang buas yang akan menerkam-
mu, apakah kamu percaya?”. Orang yang berkerumun mengelilingi 

Ya, kami percaya sebab engkau tidak pernah 
bohong!”. 

Jika aku katakan bahwa dibelakang bukit ini akan ada musuh yang 
menyerang kamu apakah kamu percaya?” Ya Mu-
hammad kami semua percaya kepadamu, sebab engkaulah seorang yang 
memiliki gelar al-Amin”.

“Kalau aku katakan kepada kalian semua bahwa 
yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya termasuk kalian itu 
adalah Allah yang Mahaesa dan kuasa, apakah kalian percaya?” 

berpandangan. Tiba-tiba dari kerumunan Abu Lahab menyeruak 
-

bongnya ia berkata : “Hai Muhammad apakah ha nya karena ini kami 
semua dikumpulkan! Alangkah celakanya kamu!”

2. Turunnya Surah Al-Lahab

Sumpah serapah Abu Lahab telah demikian dengkinya kepada 

dicaci maki. Lalu Allah menurunkan surah al-Lahab yang berkenaan  

dan suka mengadu domba. Kelak Allah swt akan menyiksa mereka 
dengan siksaan yang sangat pedih  dengan dimasukkan ke dalam api 
yang menyala-nyala di akhirat. Na‘u ubillahi min lik.

Kisah Abu JahalB
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melindungi orang yang lemah, anak yatim piatu,  serta  kaum perem-

bapak yang jahil.    

1. Terperosok ke dalam Lubang Buatan Sendiri

-

rumahnya.  Maka disiapkannya lubang yang cukup dalam di depan 

ditutupi daun kurma dengan rapi lalu ditaburi serpihan tanah gem-

ke dalamnya”, Pikir Abu Jahal.  

dari perdaya Abu Jahal. Melihat itu Abu Jahal sangat kesal, namun 

-

Tubuhnya belepotan dengan kotoran unta.  

°

milik Allah. Jika Allah tidak menghendaki maka tidak ada yang bisa 
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2. Abu Jahal Seorang Pendendam

semakin dengki kepada Muhammad. Setelah orang-orang lemah 
masuk Islam, Abu Jahal memproklamirkan dirinya sebagai preman 
kota Mekah. Orang-orang duafa yang masuk Islam semua mendapat 
penyiksaan pedih dari Abu Jahal. Di antaranya Yasir dan istrinya 
Sumiyyah disiksa sampai mati syahid di tangan Abu Jahal.

Gambar 3.2 Kaum muslimin banyak yang dianiaya oleh Abu Jahal dan 
kelompoknya (Sumber : www.wordpress.com)

3. Menolak Kejadian Israk Mikraj

Bohong kau Muhammad, bagaimana mungkin dalam 
satu malam bisa ke Bai¯ul Maqdis? Kalau kau benar-benar sampai di sana, 
coba ceritakan apa yang kau lihat dalam perjalanan.” 
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Karena memang beliau benar-benar melakukannya. Orang ramai 
Itu sihir yang 

nyata!”, teriak Abu Jahal.
 Kemudian Abu Jahal dan anak buahnya selalu menganggu orang-
orang yang salat. Mereka sering melemparkan orang-orang salat 
dengan tahi unta, kotoran kambing, dan sebagainya. Mereka ramai 

4. Berniat Membunuh Rasulullah saw
 Setelah berbagai usahanya gagal,  Abu Jahal semakin benci terha-

 Melihat agama Islam semakin tersebar, Abu Jahal pun berkata 

membiarkan Muhammad menyebarkan agama barunya. Karena 
dia telah menghina agama nenek moyang kita, dia mencela tuhan 

membunuh Muhammad ketika dia salat Subuh. Selepas itu, terserah 
kalian, apakah  mau menyerahkan aku kepada keluarganya atau ka-

apa yang mereka sukai.”
 Mendengar perkataan Abu Jahal, maka orang-orang pun makin 
ramai menghadiri kerumunan itu.  Mereka bangga mendengar 

Muhammad saw berhasil dibunuh, maka segala keresahan akibat 

-
lan dengan membawa sebuah batu besar, diiringi beberapa orang 

saksi atas aksinya.
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berpikir apa yang hendak dilakukan oleh Abu Jahal pada hari itu.

dari arah belakang. Abu Jahal melangkah dengan berhati-hati. Se-

perasaan cemas bercampur gembira. Dalam hati mereka berkata, 

-

melihat sesuatu yang amat menakutkan. Ia pun kemudian pingsan. 
Kawan-kawan Abu Jahal saling berpandangan. Mereka sangat heran 
atas peristiwa yang menimpa Abu Jahal. Karena sungguh mereka 
tidak melihat sesuatu yang dilihat Abu Jahal.

Ketika aku hendak menimpakan batu ke kepala Muhammad, tiba-
tiba muncul seekor unta yang besar hendak menendang aku. Aku 

sebegitu besar. Sekiranya aku teruskan niatku, nescaya matilah aku 
ditendang unta itu”

itu. Mereka tidak menyangka orang yang selama ini berperangai 
keras ternyata takut oleh seekor unta. Lagi pula, mereka tidak melihat 

Jahal, selagi  kau menghampiri Muhammad, kami memerhatikan 

Malah bayangnya pun kami tidak nampak. Pasti engkau telah berkata 
bohong” 

Abu Jahal. Satu per satu meninggalkan Abu Jahal, lalu insyaf dengan 
memeluk agama Islam. Melihat keadaan itu, Abu Jahal makin tidak 
senang. Ia merancang siasat baru agar Muhammad dapat dibunuh 
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-
bagai penyair. Ia sering berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya 
lalu membacakan sayair-syairnya. Lama-lama ia mempunyai banyak 
pe ngagum. Timbullah sikap pembohong pada dirinya bahwa syair 
yang ditulisnya adalah merupakan wahyu dari Allah. Ia mengaku 
kehebatan syairnya mampu menandingin kehebatan ayat-ayat Al-
Qur’an.  

dite ruskan oleh para sahabat setianya. Para sahabat itu dikenal 
 dengan empat sahabat besar yang disebut khulafaur Rasyidin. 
Mereka itu adalah Abu bakar S� �t� £man bin 
Affan dan Ali bin Abi T�

¢

Disela-sela kesedihan dan kepiluan para sahabat, muncul seke-

saw. Mereka mengaku mendapatkan wahyu dari Allah swt. Di 

Musailamah Al-Ka abC

atau diusir dari tanah Mekah. 

5. Terbunuhnya  Abu Jahal

Muhammad dan para pengikutnya. Ia pun memimpin pasukan 

bin Jamuh yang baru berumur 14 tahun dan Mu’awwi© bin Afra yang 
berusia 13 tahun.
 Abu Jahal merasa dipermalukan. Dalam keadaan sekarat dia 

petani” Perkataan ini mengisyaratkan betapa merasa aibnya dia. 
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antara orang yang mengaku nabi itu adalah si Pe nyair Musailamah 

membuat penasaran semua orang, termasuk para ahli sastra pada 

mengaku nabi ini, termasuk Musailamah.  Mereka mengarang dan 
menyusun satu syair yang diakuinya berasal dari Allah swt. Salah 
satu syair yang diakui Musailamah sebagai wahyu dari Allah swt 
adalah seperti berikut.

Al lu mal- lu, wam  adr  kamal lu, lahul-kh r¯umul ¯aw lu,
warij luh  kab run, wajan bun ¯aw lun
Artinya :

Gajah, apa itu gajah (1) tahukah kamu apakah itu gajah (2) gajah itu hi-
dungnya panjang (3) kakinya besar (4) dan telinganya lebar (5).

‘ah yang diwahyu-

Alangkah rendahnya nilai syair 
yang digubah oleh Musailamah, demi jika sekiranya ini wahyu dari Tuhan 
tentulah akan bernilai dan berbobot, dari segi bahasa yang digunakan saja 
sangat tidak mencerminkan sebagai ahli syair ternama !”. 

rekan-rekan seprofesinya yang mengaku dirinya sebagai nabi. Atas 
Al-Ka ab yang ber-

arti pembohong besar. 
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Rangkuman

sehingga kaki beliau berdarah-darah,

 a. berperilaku pendendam,

barkan agama Islam.

sebagai nabi (nabi palsu).  Salah satunya bernama Musailamah. 

¢

orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Khalifah terus memburu 
orang-orang tersebut hingga bersih dari tanah Mekah.

Musailamah akhirnya tidak bisa berkutik ketika melawan tentara 
Islam. Ia akhirnya tewas dalam peperangan itu. Itulah buah kebo-

hanya kerugian di akhirat, sewaktu di dunia pun ia akan merugi. 

hingga orang tidak mempercaya lagi.  
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A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d sesuai jawaban yang benar!

a asli Abu Lahab adalah ….

Lahab, yang artinya ....

4. Abu Lahab tertulis namanya dalam Al-Qur’an karena ....
a. kemuliaan pekertinya  c. kedengkian perilakunya
b. keteguhan imannya  d. kesabaran hatinya

b. dapat dipercaya  d. teguh pendirian

adalah ....
a. agak ragu-ragu  c. menentang dengan tegas
b. berserah diri  d. menerima dengan syarat

Uji Kemampuan

 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 

menyusun syair yang diakuinya sebagai wahyu dari Allah swt.
8. Pasukan Musailamah berhasil ditumpas oleh pasukan Abu 

¢
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Lahab adalah …

b.  memikul beban berat  d.  suka membakar api
kecuali ….

a.  Abdul Mu¯¯alib  c.  Ibnu Khasyim

a.  membenarkan  c.  mengimani
b.  menyangkalnya  d.  bersyukur

11. Abu Jahal artinya ….

dengan kemunculan ….
a.  orang Quraisy  c.  unta yang sangat besar

a.  nabi palsu  c.  ahli sastra Arab

a. penyair terkenal  c. pembohong besar

15. Salah satu kebohongan Musailamah adalah ….

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Sebutkan perilaku tercela Abu Lahab!

3. Apa persamaan Abu Lahab dan Abu Jahal?
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Menghindari Perilaku 
Dengki dan Berbohong      

 Dengki merupakan salah satu penyakit hati yang harus 
dihindari. Dengki timbul akibat perasaan cemburu atau iri hati 
yang sangat besar. Dengki amat dekat dengan kejahatan, seperti 

4

TTaklimat

Mendengarkan nasehat 
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orang tersebut sering diceritrakan para ulama karena sifatnya yang 
teramat jelek. Mereka berperilaku tercela, karena mempunyai sikap 
dengki terhadap kaum muslimin pada zamannya. 

Perilaku dengki sangat merugikan diri sendiri. Hal ini telah 

termasuk orang terhormat, namun mereka mati dalam kehinaan 

akan dipindahkan kepada yang didengkinya. 

Gambar 4.1

Artinya : 

1.  Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh 
(fajar), 2. dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,

3.  dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4.  dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup 

pada buhul-buhul (talinya),   5.  dan dari kejahatan orang yang 
dengki apabila dia dengki.”   
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Menghindari Perilaku DengkiA

ningkat. Wati iri kepada Nensi karena pita rambutnya lebih bagus. 

kelebihan. Dari sikap iri yang berlebihan bia sanya akan muncul sikap 
tercela yang lain yakni sikap dengki.

1. Pengertian Dengki (Hasad)

karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan atau kelebihan 

tidak senang. 
Perasaan dengki seringkali ditunjukkan dengan perbuatan ingin 

mencelakai orang lain. Orang dengki selalu berharap orang lain ce

orang lain hancur atau pindah ke tangannya. 

sombong, dendam kesumat serta perilaku zalim terhadap orang 

        

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw ber-
sabda: “Hati-hatilah kalian terhadap sikap dengki (iri hati), sebab dengki 
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itu akan memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar ”. (HR. 

Hadis itu menegaskan bahwa sifat dengki sangat merugikan. 
Yang merugi bukanlah orang yang didengki, melainkan si pendengki 

kepada orang yang didengki. Orang yang didengki akan bertambah 

bertambah kerugian demi kerugian berikutnya. 

hal yang lain, seperti berikut.
a. Kalah dalam perjuangan hidup
  Orang yang dengki biasanya lebih mengutamakan bergunjing 

kan makin meningkat malah akan tertinggal dari yang didengkinya.
b. Kehilangan Kepercayaan dari Orang lain

gumbar keburukan dan hasutan  kepada orang lain. Namun, tidak 
semua orang akan terpengaruh olehnya. Yang terpengaruh hanyalah 

lurus justru akan semakin tahu kebusukan si pendengki. Dia akan 

mungkin percaya lagi dengan dia. 
c. Kehilangan Rahmat dari Agamanya

yang di dadanya memendam kedengkian tidak akan dapat dirasa
kan rahmatnya. Bahkan pendengki itu tidak mampu untuk sekadar 
tersenyum, mengucapkan  ‘selamat’,  atau melambaikan tangan bagi 

didengkinya itu. Dengan demikian Islam bagi dia tidak mendatang
kan  kebaikan atau rahmat.
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d. Menyerupai Orang Muna k

pura baik, padahal di hatinya ingin mencelakai. Di antara perilaku 

2. Cara Menghindari Perilaku Dengki  

kenikmatan yang dimiliki orang lain.  Maka untuk menghindari 

cara untuk menghindari perilaku dengki, misalnya sebagai berikut.
a. Menanamkan rasa syukur  dalam hati

disertai rasa syukur akan membawa berkah dalam kehidupan. Bahkan, 

Artinya : 

“ “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah 
(nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti 
azab-Ku sangat berat“.

b. Merasa cukup dengan pemberian dari Allah swt

selalu menginginkan segala sesuatu yang dikehendakinya. Berapa 
pun banyaknya harta yang dimiliki manusia tidak akan merasa puas, 
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kecuali bagi orang yang  selalu bersyukur. Orang yang bersyukur 
akan senantiasa merasa cukup atas segala nikmat yang telah diberi
kan. 

Gambar 4.2 Orang yang pandai bersyukur akan senantiasa merasa cukup 
atas segala nikmat yang diterimanya. Ia tidak mungkin bersikap iri terha

Rasulullah saw menjelaskan, dalam hal kenikmatan materi atau 
kekayaan lihatlah orang yang ada di bawahmu. Tapi dalam hal amal 
ibadah, lihatlah orang yang ada di atasmu. Pastilah tidak akan timbul 
rasa dengki terhadap orang yang diberi kelebihan.  

c. Menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara

boleh banyak harta atau  kedudukan dan  jabatannya yang tinggi.

Dengan menyadari bahwa semua yang dimiliki  manusia sebagai 
titipan, tentu akan me nge kang perasaan kita untuk berbuat iri dan 
dengki terhadap orang lain.  Bahkan, akan timbul rasa empati dan 
setia kawan untuk memelihara titipan tersebut dengan gemar mem
bantu sesama.
d. Selalu beristigfar kepada Allah

Perasaan dengki timbul akibat bisikan setan la’natullah ‘alaih.  
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menghindari bisikan setan kita hendaknya selalu beristigfar dengan 

diperbolehkan. Rasulullah saw menjelaskan bahwa hanya ada dua 

menjadi amal saleh.

Menghindari Perilaku BohongB

kit hati. Bohong adalah per buatan menutupi kebenaran dengan 
kepalsuan untuk suatu tujuan. Contoh  perbuatan bohong, misalnya 
berkata tidak jujur, mencontek saat ulangan, menipu teman, korupsi, 
mengedarkan uang palsu dan sebagainya.

1. Timbulnya Sikap Bohong

nya,  tidak mau bertanggung jawab dengan menimpakan kesalahan 

kedua akan lahir untuk menutupi kebo hongan yang pertama, begitu 
seterusnya. Penyakit bohong mengakibatkan kerugian, bukan hanya 
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um 
Artinya :

“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka 
hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari”. 

Orang yang suka berbohong dan perbuatannya sudah menjadi 

Bagi orang semacam itu akan menghukum dan menempatkan mereka 
di neraka paling bawah, na‘u ubillahi min lik !

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata:  bahwasanya Rasulullah saw ber sabda: 
“Tanda-tanda orang muna k itu ada 
tiga, yaitu jika berbicara ia bohong, 
jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi 
amanat ia khianat.  

Oleh karena itu, Rasulullah 
saw melarang kita berbuat bohong. 
Perbuatan bohong akan menunju
kan kepada kejahatan, dan keja
hatan akan menunjukan ke jalan 
neraka. Hendaklah kita berbuat 

Gambar 4.3 Hindarilah perilaku bo
hong, sebab kebohongan dekat dengan 
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jujur, karena kejujuran menunjukan kebaikan dan kebaikan menun
jukkan jalan ke surga.

2. Menghindari Perilaku Bohong

Untuk mengobati perilaku  bohong maka hendaklah kita melaku

a. Meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui

nantiasa mengurungkan niat untuk berbuat dusta.

b. Ingatlah kerugian akibat 
berbohong

Berbuat bohong pasti akan 
menerima akibatnya. Ini pernah 

bersilat lidah maka kebohongan 

tar orang membungkus bangkai 
akhirnya akan tercium juga”.

c. Mohon ampunlah jika telanjur berbohong

d. Saling mengingatkan untuk tidak berbohong

Mintalah kepada teman dekat untuk senantiasa mengingatkan 
untuk tidak berkata bohong.  Biasakanlah bergaul dengan teman 
yang baik akhlaknya.

e. Menanamkan sikap jujur

Berusahalah bersikap jujur walaupun harus menerima sebuah 
resiko akibat yang kita lakukan. Dengan cara seperti itu, mental kita 
jadi kuat tanpa harus menutupinya dengan kebohongan.

Gambar 4.4 Ingatlah kerugian akibat kebo
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Rangkuman

kepada keberuntungan atau kelebihan orang lain.

ingin mencelakai orang lain

guhnya dapat menghapus kebaikan, bagaikan api memakan 
kayu bakar.

mengurangi pahala, kehilangan kepercayaan, kehilangan 

mensyukuri atas nikmat yang diterima, merasa cukup atas 

kepalsuan untuk suatu tujuan.
7. Penyakit bohong mengakibatkan kerugian, yakni digolongkan 

kepercayaan dari orang lain.
8. Cara menghindari sikap bohong antara lain dengan meyakini 

Uji Kemampuan

A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d sesuai jawaban yang benar!

kecuali
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a.  angkuh  c.  dengki
b.  pembohong  d.  kanker

a.  turut berbahagia  c.  merasa bersyukur
b.  tidak enak hati   d.  akan mendoakannya

a.  api memakan kayu bakar  
b.  kejahatan menutup kebaikan  
c.  keberkahan berganti dengan kemiskinan
d. kebenaran mengganti kesalahan

a. lebih cinta kehidupan dunia 
b. ingin lebih dari orang lain
c.  kedudukannya tersaingi  
d.  semua pernyataan benar

kecuali
a. kehidupannya akan semakin baik 
b. pahala kebaikannya akan berkurang
c.  tidak mudah dipercayai orang  
d.  kehilangan rahmat dari agamanya

b. mencari kelemahan orang lain

d. meyakini bahwa kekayaan bersifat kekal

a.  kebaikan  c.  keuntungan
b.  kejahatan  d. kesuksesan

8. Bohong artinya menutupi keadaan yang sebenarnya dengan ....
a. kepalsuan  c. keraguan
b. kenyataan  d. keyakinan

9.  Perilaku berikut timbul akibat rasa dengki, kecuali
a.  suka menggunjing  c. saling membantu 
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a. ingkar janji   c.  rajin salat
b.  berkata jujur  d.  dipercaya

a. menyampaikannya  c.  memeliharanya
b. bertanggung jawab  d.  berkhianat

a. pakaiannya bagus  c. rajin salat berjamaah
b. uang jajannya banyak  d. sepatunya mahal

a. berbohong sampai merasa bosan

c. tidak bergaul dengan siapa pun
d. harus selalu merasa benar diri sendiri

a. kebaikan  c. kekayaan
b. kemiskinan  d. kemaksiatan

B.   Isilah dengan jawaban yang benar dan tepat!

C. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
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Tarawih dan Tadarus 
di Bulan Ramadan

Setiap kedatangan bulan Ramadan harus kita sambut dengan 
gembira. Betapa tidak pada bulan Ramadan segala amal ibadah 
dilipatgandakan. Pahala  dan pintu ampunan atas segala dosa 
ter buka lebar.  Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

 Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ber-
sabda: “Barang siapa menjalankan ibadah salat (Tarawih) pada bulan 

5

Kultum sebelum Tarawih (Sumber: www.wordpress.com)

TTaklimat



Pendidikan Agama Islam   SD Kelas VI60

Ramadan dengan iman dan ikhlas maka akan diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu”. (Mutafaq Alaih) - (Sumber : Asbabun Nuzul dalam 
www.asphost.com)

Salat Sunah TarawihA

Gambar 5.1 Tradisi memukul beduk saat Ramadan
 (Ilustrator: Sukmana)

Setiap bulan Ramadan kita selalu dianjurkan untuk melaksana-
kan amaliah Ramadan. Tujuannya agar puasa yang kita laksanakan 
lebih bermakna. Beberapa contoh amaliah tersebut adalah memperba-
nyak sedekah dan infak, tadarus Al-Qur’an, dan melaksanakan 
salat-salat sunah. Di antara salat sunah yang biasa kita laksanakan 
di bulan Ramadan adalah salat Tarawih. Salat sunah Tarawih ini 
menjadi ciri khas karena hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, 
tidak di bulan yang lain.

Kalian tentu sudah beberapa kali menjalani bulan Ramadan. Se-
lama Ramadan, orang muslim berbondong-bondong pergi ke masjid 
menjelang isya. Mereka akan menunaikan salat tarawih. Masjid pun 
tampak ramai oleh para jamaah, laki-laki, perempuan, tua maupun 
muda. Apakah salat tarawih itu?

1. Pengertian Salat Tarawih

Salat  Tarawih adalah salat sunah yang dilaksanakan setelah 
salat isya pada bulan Ramadan. Hukumnya sunah mu‘akad, yaitu 
pen ting dilaksanakan setiap muslim.  Salat Tarawih dapat dikerjakan 
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munfarid (sendiri) atau berjamaah. Pelaksanaannya dimulai sejak 
waktu isya sampai terbit fajar (waktu subuh). 

Secara bahasa, Tarawih artinya waktu sesaat untuk istirahat. 
Karena salat sunah tersebut dikerjakan dengan diselingi duduk-
duduk melepas lelah sambil istirahat sejenak. Hal ini mengingat 
jumlah rakaatnya banyak dan bacaan surah setiap rakaatnya kadang 
panjang-panjang.

2. Sejarah Salat Tarawih

Salat Tarawih  dimulai ketika pada malam Ramadan, Rasu-
lullah saw salat di masjid. Lalu para sahabat mengikutinya (menjadi 
makmum) di belakang Rasul saw. Malam kedua dan ketiga beliau 
melaksanakan salat seperti malam sebelumnya. Akhirnya, bertambah 
banyaklah para sahabat yang bermakmum. Namun ketika malam 
seterusnya Rasulullah saw tidak datang ke masjid. Padahal para 
sahabat sudah menunggunya. 

Pagi harinya Rasulullah saw berkata kepada para sahabat: ”Saya 
mengetahui apa yang kamu kerjakan pada malam tadi, saya tidak mempunyai 
halangan apapun untuk pergi ke masjid guna salat berjamaah bersamamu, 
hanya saja saya khawatir sembahyang tersebut menjadi wajib untuk kamu 
semua.”  

Pada perkembangan selanjutnya, salat Tarawih tetap dilaksana-
kan, mulai tanggal  1 hingga malam Ramadan berakhir. Namun, 
bukan termasuk salat wajib melainkan salat sunah. 

3. Jumlah Rakaat Salat Tarawih 

Ada beberapa pendapat mengenai jumlah rakaat dalam melak-
sanakan salat Tarawih.  Ada yang melaksanakan 8 rakaat, 20 rakaat, 
sampai ada yang mengerjakan 30 rakaat. Kita hendaklah menghargai 
berbagai macam pendapat tersebut. Rasulullah saw menyatakan 
bahwa perbedaan pendapat dikalangan umat Islam adalah rahmat. 

Menurut riwayat ahli hadis, Rasulullah saw dalam hidupnya 
hanya melaksanakan salat Tarawih tiga kali dengan para sahabatnya, 
yaitu pada malam tanggal 23, 25 dan 27 Ramadan. Adapun jumlah 
rakaat yang dikerjakan  pada waktu itu hanya 8 rakaat ditambah 
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salat sunah witir 3 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis yang diterima 
dari Siti Aisyah.  Beliau berkata: “Jumlah rakaat salat Tarawih dikerjakan 
oleh Rasulullah saw  pada bulan Ramadan tidak lebih dari sebelas rakaat”. 
(HR. Bukhari dan Muslim). Hadis lain yang menyatakan bahwa 
Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Nabi saw telah salat bersama 
mereka delapan rakaat, kemudian beliau salat witir”. (HR. Ibnu Hibban).

4.  Niat Salat Tarawih
 Niat salat Tarawih, sebagaimana salat-salat yang lain cukup 
diucapkan didalam hati. Niat yang diucapkan semata karena Allah 
swt. Apabila ingin dilafalkan jangan terlalu keras sehingga meng-
ganggu muslim yang lainnya.  
 Niat salat Tarawih 2 rakaat adalah sebagai berikut: 

Artinya:
“Aku niat Salat Tarawih dua rakaat ( menjadi makmum/imam) karena 
Allah Ta’ala”.
 Namun, ada beberapa cara dalam mengerjakan salat Tarawih.
Selain formasi setiap 2 rakaat lalu salam, ada juga formasi 4 rakaat. 
Oleh karena itu, niat salat Tarawihnya disesuaikan menjadi “arba‘a 
rak‘ataini”.

Gambar 5.2 Salat Tarawih lebih utama dilakukan secara berjamaah
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Tadarus Al-Qur’anB

Pernahkah kalian  berkunjung ke pesantren?  Di pesantren, para 
santri selalu rutin membaca Al-Qur’an. Mereka membacanya secara 
bersama-sama, secara bergantian. Itulah yang dinamakan tadarus 
Al-Qur’an.

Kalian pun hendaknya belajar membaca Al-Qur’an. Misal nya 
selepas salat magrib di masjid atau di rumah. Dalam membaca Al-
Qur’an hendaklah dibimbing oleh ustaz agar kamu dapat berlatih 
dengan benar. Membaca Al-Qur’an ada manfaatnya, yaitu dapat 
mendekatkan diri kepada Allah.

1. Pentingnya Membaca Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur’an berpengaruh positif terhadap mental dan 
perilaku kita sehari-hari. Selain itu, membaca Al-Qur’an ada paha-
lanya, di antaranya akan menjadi penerang di alam kubur. Rasulullah 
saw mene gaskan  dalam hadisnya: 

Artinya : 

Dari Abu Ummah r.a, ia berkata:” Aku mendengar Rasulullah bersabda: 
“Bacalah olehmu Al-Qur’an karena ia akan menjadi pemberi syafaat (pe-
nolong) bagi pembacanya di hari kiamat” (HR. Muslim) - (Sumber : Ring-
kasan Sahih Muslim, 2008)

Qur’an pada surah al-Muzzammil ayat 4 :
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Au zid alaihi wa rattilil qur’ na tart la(n).
Artinya : 
“atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-
lahan.” (Q.S. Al-Muzzammil [73]  : 4)
 Tartil dalam membaca Al-Qur’an adalah tidak terburu-buru. 
Selain itu cara mengucapkannya sesuai ilmu tajwid. Rajin membaca 
Al-Qur’an mendatangkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah 
saw :

Artinya :
Dari Ibnu Mas‘ud r.a, ia berkata sesungguhnya nabi saw bersabda : 
“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya 
satu pahala, dan satu pahala itu akan dilipatgandakan menjadi sepuluh. 
Aku tidak mengatakan bahwa ; alif lam mim itu satu huruf tapi alif satu 
huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf “” (Sumber: 

2. Pengertian Tadarus Al-Qur’an

Arti tadarus lebih luas cakupannya dibanding dengan qira’at 
(membaca). Tadarus Al-Qur’an bukan hanya membaca Al-
Qur’an, tapi juga menghayati dan mempelajari kandungan ayat 
atau surah yang dibaca. Secara bahasa tadarus berasal dari kata   

 (tadarrasa yatadarrasu tadarrus n) yang 

berarti banyak membaca. Kata tadarus jika disandingkan dengan 
kata Al-Qur’an menjadi tadarus Al-Qur’an. Artinya,  memperba-
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Gambar 5.3 Tadarus Al-Qur’an bukan hanya membaca tapi juga 
menghayati kandungan ayat-ayatnya. (Ilustrator: Sukmana)

nyak membaca Al-Qur’an, baik dari segi bacaan ataupun dari segi 
pemahaman.

Tadarus Al-Qur’an sangat dianjurkan, apalagi ketika bulan Ra-
madan. Pada bulan Ramadan orang biasanya rajin melaksanakan 
tadarus hingga tamat (khatam), sehingga Ramadan sering disebut 
bulan Al-Qur’an. Mengkhatamkan bacaan atau tadarus Al-Qur’an 
setiap waktu mestilah dibiasakan mulai dari sekarang. Bersahabatlah 
de ngan Al-Qur’an, ke manapun dan di manapun kita berada. Sebab 
Al-Qur’an dapat menjadi obat penenang ketika kita susah. Ia akan 
menjadi rahmat bagi pembacanya. Firman Allah swt :

Artinya :

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an (sesuatu) yang menjadi penawar 
dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim                 
(Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.”  
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Rangkuman
1. Salat  Tarawih adalah salat sunah yang dilaksanakan setelah 

salat isya pada bulan Ramadan. Hukumnya sunah mu’akad.
2. Salat Tarawih dapat dikerjakan munfarid (sendiri) atau 

berjamaah. Pelaksanaannya dimulai sejak waktu isya sampai 
terbit fajar (waktu subuh).

3. Tarawih artinya waktu sesaat untuk istirahat. Karena salat 
Tarawih dikerjakan dengan diselingi duduk-duduk melepas 
lelah sambil istirahat sejenak.

4. Dalam hidupnya Rasulullah melaksanakan salat Tarawih 
hanya 3 kali, yaitu malam ke-23, 25, dan 27 Ramadan.

5.  Salat Tarawih ada yang melaksanakan 8 rakaat, 20 rakaat, 
sampai ada yang mengerjakan 30 rakaat. Setelah itu ditambah 
3 rakaat witir.

6. Tadarus Al-Qur’an artinya membaca sambil mengkaji isi Al-
Quran. 

7. Tadarus secara bahasa artinya banyak membaca.
8. Membaca Al-Qur’an ada pahalanya, di antaranya akan 

menjadi penerang di alam kubur.
9. Membaca Al-Qur’an harus tartil, artinya tidak terburu-buru.
10. Pada bulan Ramadan orang biasanya rajin melaksanakan 

tadarus hingga tamat (khatam), sehingga Ramadan sering 
disebut bulan Al-Qur’an.

Uji Kemampuan

Bacalah setiap soal dengan teliti. Lalu jawablah sesuai 
 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 
 mudah. Setelah itu kerjakan pada buku latihanmu!

A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d sesuai jawaban yang benar!

1.  Salat Tarawih biasa dikerjakan pada bulan ....
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b. Ramadan d. Muharam
2.  Mengerjakan salat Tarawih hukumnya ....

a. wajib ‘ain c. sunah hai‘ah
b. fardu kifayah d. sunah mu‘akad

3.  Batas mengerjakan salat Tarawih adalah setelah ....
a. magrib hingga isya c. zuhur hingga asar
b. isya hingga Subuh d. subuh hingga fajar

4. Salat penutup Tarawih dinamakan salat ....
a. fardu c. dhuha
b. tahajud d. witir

5.  Salat Tarawih dapat dikerjakan ....
a. harus berjamaah 
b. hanya boleh sendiri
c. boleh sendiri boleh berjamaah
d. berjamaah siang hari

6.  Pengertian salat Tarawih adalah salat yang dikerjakan ....
a. terburu-buru c. sambil bergurau
b. diselingi istirahat sejenak d. hanya jika sempat

7.   Jumlah rakaat salat Tarawih bermacam-macam, tapi yang paling 
sedikit adalah ... rakaat
a. 4 c. 8
b. 6 d. 20

8. Yang dimaksud tartil dalam membaca Al-Qur’an adalah sebagai 
berikut, kecuali .... 
a. tidak terburu-buru c. sesuai tajwid
b. makhrajnya benar d. suaranya keras

9. Pengertian tadarus yang tepat adalah ....
a. membaca Al-Qur’an sampai khatam 
b. membaca Al-Qur’an beramai-ramai
c. membaca dan mengkaji isi Al-Qur’an
d. membiasakan membaca walau satu ayat

10. Al-Qur’an diturunkan pada tanggal 

b. 12 Rabiul Awwal d. 1 Muharam
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !

1. Hukum membaca Al-Qur’an adalah ....
2.  Al-Qur’an akan datang kepada pembacanya sebagai ....
3.  Arti qira’at menurut bahasa adalah ....
4.  Perbedaan qira’at dengan tadarus adalah ....
5. Arti tadarus menurut bahasa adalah ....
6. Arti tadarus menurut istilah adalah ....
7. Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi saw pada tanggal ....
8.  Pahala bagi yang membaca Al-Qur’an yaitu ....

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Apa pengertian salat Tarawih?
2.  Sejak kapan salat Tarawih dilaksanakan umat Islam?
3.  Berapa jumlah rakaat pada salat Tarawih?
4.  Apa yang dinamakan tadarus Al-Qur’an?
5.  Mengapa bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Qur’an?

Evaluasi Semester Kesatu

Bacalah setiap soal dengan teliti. Lalu jawablah sesuai 
 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 
 mudah. Setelah itu kerjakan pada buku latihanmu!

A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d sesuai jawaban yang benar!

1. Beriman kepada hari akhir termasuk ....
a. rukun Islam ke-3 c. rukun iman ke-5
b. rukun iman ke-4 d. rukun iman ke-6

2. Malaikat yang bertugas memberi tanda datangnya kiamat kubra 
melalui tiupan sangkakala adalah ....

b. Mikail d. Jibril
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yang terjadi adalah ....
a. semua makhluk masuk alam kubur
b. bumi mengalami guncangan hebat
c. semua ahli kubur dibangkitkan 
d. manusia dihisab amal perbuatannya

4. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka 
mereka berkumpul di ....
a. Padang Arafah c. Mekah al-Mukaramah
b. Padang Mahsyar d. Masjidil Haram

5. Hari akhir dinamakan juga yaumul hisab, yaitu hari ....
a. diperhitungkannya semua amal manusia 
b. ditepatinya semua janji Allah
c. hancurnya bumi, langit, dan isinya
d. dibangkitkannya manusia dari kubur

6. Nama asli Abu Lahab adalah ….
a.  Abdul Wahhab c.  Abdul Gazza
b.  Abdul Uzza d.  Abdul Gani

7.  Gelar Abu Lahab diberikan sehubungan turunnya surah al-
Lahab, yang artinya ....

b. api yang bergejolak d. demi waktu
8. Arti pembawa kayu bakar  yang ditujukan kepada isteri Abu 

Lahab adalah…

b.  memikul beban berat d.  suka membakar api

a. ingkar janji  c.  rajin salat
b.  berkata jujur d.  dipercaya

10.  Kita boleh merasa iri dan tidak berdosa jika melihat teman ....
a. pakaiannya bagus c. rajin salat berjamaah
b. uang jajannya banyak d. sepatunya mahal

11.  Mengerjakan salat Tarawih hukumnya ....
a. wajib ‘ain c. sunah hai‘ah
b. fardu kifayah d. sunah mu‘akad
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12.  Salat penutup Tarawih dinamakan salat ....
a. fardu c. duha
b. tahajud d. witir

13.  Pengertian salat Tarawih adalah salat yang dikerjakan ....
a. terburu-buru c. sambil gurau
b. hanya jika sempat d. diselingi istirahat sejenak

14.   Jumlah rakaat salat Tarawih bermacam-macam, tapi yang paling 
sedikit adalah ... rakaat
a. 4 c. 8
b. 6 d. 20

15. Pengertian tadarus yang tepat adalah  ....
a. membaca Al-Qur’an sampai khatam 
b. membaca Al-Qur’an beramai-ramai
c. membaca dan mengkaji isi Al-Qur’an
d. membiasakan membaca walau satu ayat

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
1. Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi saw pada tanggal ….
2.  Beriman kepada hari akhir termasuk rukun … yang ke ....
3. Sikap dengki adalah perasaan tidak senang jika orang lain ....
4. Perasaan dengki timbul akibat ....
5.  Orang  tidak akan percaya  kepada kita jika  terbiasa dengan ….
6. Sifat tercela Ummu Jamil yaitu suka menyebar ....
7. Musailammah dijuluki Al-Ka©©ab karena ....
8. “Yaumul Ba‘ats” artinya ....

10. Tadarus Al-Qur’an artinya ....

C.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.  Apa yang dimaksud dengan dengki? Jelaskan !

3.   Apa pengertian salat Tarawih?
4.  Berapa jumlah rakaat pada salat Tarawih?
5.  Apakah yang dimaksud dengan hari akhir?
6. Sebutkan beberapa nama surga?
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Memahami Kandungan 
6

 Al-Qur’an adalah pedoman hidup yang sempurna. Di dalam-
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aharah -
«ah 

mahmudah

¯ °

-
-

Artinya: 

Gambar 6.1
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1. Bacaan Surah al-M idah ayat 3

Membaca Surah al-M idah Ayat 3A
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Artinya :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) 
hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipu-
kul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih un-
tuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib de ngan az lm (anak 
panah),  (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini  orang-orang ka r 
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu 
takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku 
sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku 
bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa 
terpaksa  karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

2.  Kandungan Surah al-M idah ayat 3

a. Jenis Makanan dan Perbuatan yang Diharamkan

haram li atihi dan haram ligairihi.
1)  ,
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Maka barang siapa terpaksa karena 
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengam-
pun lagi Maha Penyayang 
2)  ,

-

menipu. 

Gambar 6.2 -

b.  Agama yang diridai Allah
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Artinya :

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-
orang yang telah diberi Kitab,  kecuali setelah mereka memperolah ilmu, 
karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat 
Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya. 

 

Membaca Surah al-Hujur t Ayat 13B

13.

Diskusi
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1. Bacaan surah al-Hujur t Ayat 13

 

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

2. Kandungan Ayat

-

Manusia semua dari keturunan 
Adam a.s dan Adam dibuat dari tanah, tidak ada yang lebih utama antara 
orang Arab dan selain Arab kecuali takwanya”.

Gambar 6.2 Semua manusia sama di 
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-

Rangkuman

Uji Kemampuan

A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

¯aharah. °
....



¯

kecuali ....

kecuali ....

adalah ....

 a. halal

 a. halal

ngan....

10. 
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paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang ....

-
punyai ....

B. Jawablah dengan benar!
©
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Beriman kepada 
Qada dan Qadar

Segala pernasiban manusia (qada) sesungguhnya telah diten-
tukan Allah ketika hendak diciptakan. Namun, manusia baru 

dalam Al-Qur’an:

Artinya:
“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu 
sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum 
Kami mewujudkannya. ” 

7

Musibah (www.wordpress.com)

TTaklimat



Pendidikan Agama Islam   SD Kelas VI

Semua peruntungan dan nasib manusia telah ditentukkan Allah 
sejak azali. Ada yang ditakdirkan pintar sehingga memperoleh gelar 
profesor.  Ada juga yang ditakdirkan sangat rendah kepintarannya 
sehingga disebut idiot. Dalam  hal materi, ada yang Allah kehendaki 
mempunyai harta berlimpah, namun ada juga yang miskin papa. 
Dari segi umur ada yang  berumur panjang, ada juga yang baru saja 
dilahirkan langsung dipanggil lagi (meninggal) oleh Allah . 

Selain yang menyangkut nasib seseorang, banyak juga kejadian 
yang menyangkut takdir kepada orang banyak. Contohnya, meluap-
nya Lumpur Lapindo di Sidoarjo, badai tsunami di Aceh, gempa 
bumi di Padang, serta  kejadian lain di ber bagai penjuru dunia. Ini 
menunjukan  bahwa ada yang Maha Menentukan semua kejadian 
di muka bumi, yaitu Allah swt. Ketentuan Allah yang menyangkut 
kejadian dan pernasiban makhluk dikenal qada dan qadar.  

Gambar 7.1 Semua peruntungan dan nasib manusia telah diten-
tukkan Allah sejak azali (Ilustrator: Sukmana)

Menunjukkan Contoh Qada dan QadarA

Qada dan qadar merupakan iradah (kehendak) Allah. Qada dan 
qadar tersebut adakalanya sesuai dengan keinginan kita, kadang kala 
tidak. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita 
bersyukur, karena itu merupakan nikmat.  Sebaliknya, ketika takdir 
yang kita alami tidak menyenangkan,  atau merupakan musibah, 
maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus 
yakin, bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. 
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1.  Pengertian Qada dan Qadar

Qada secara bahasa artinya hukum atau ketetapan. Pengertian 
qada menurut Islam adalah ketetapan Allah sejak zaman Azali sesuai 
dengan iradah-Nya tentang segala sesuatu yang ber kenan dengan 
makhluk. Contoh, mengenai garis hidup seseorang, baik manfaat, ma-
darat, sukses, gagal, sehat, sakit, kelahiran, serta waktu kematian nya. 
Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian. Adapun menurut 
Islam qadar adalah perwujudan atau kejadian dari ketentuan (qada) 
yang telah ditetapkan Allah swt terhadap manusia. Manusia akan 
mengetahui qada dan qadarnya setelah keduanya benar-benar terjadi.

Contoh:
Ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap seseorang, seperti si 

Fulan yang malas belajar dipastikan tidak akan meraih kesuksesan 
(Qada). Selanjutnya, di kemudian hari si Fulan tersebut tidak mau 
berusaha keras dalam belajarnya. Maka ketetapan itu benar-benar 
terjadi, sehing ga ia menjadi orang yang gagal (qadar).

Selain pernasiban manusia, segala kejadian yang akan terjadi di 
alam ini juga sudah ditetapkan qadanya. Semuanya sudah tertulis 
dalam kitab yang terjaga (Lauhul Mahfu©) sejak zaman azali. 

Artinya : 
“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sen diri, 
semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfu§) sebelum Kami mewu-
judkannya 



Pendidikan Agama Islam   SD Kelas VI84

2.  Macam Qada dan Qadar

Kita tidak mengetahui qada dan qadar yang akan menimpa diri 
kita. Oleh karena itu, kita wajib berdoa, berikhtiar dan bertawakal 
kepada Allah.  Mudah-mudahan Allah memberi ketentuan yang baik 
di dunia dan akhirat. 

Ketentuan Allah yang berupa qada dan  qadar dalam kehidupan 

yaitu :
a. Taqdir mubran  
 Yaitu takdir (ketentuan) Allah yang pasti dan tidak bisa diubah 
lagi. Contohnya, ajal (kematian),  mengalami usia tua, jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan.
 Firman Allah swt dalam Al-Qur’an:
 

Artinya : 

“Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun 
kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh.” 

b. Taqdir mu‘allaq  
 Yaitu takdir (ketentuan) Allah yang terjadi pada manusia tetapi 
masih bisa diubah. Contohnya:  
1)   Seseorang yang  kurang pandai, kemudian rajin belajar sehingga 

suatu saat ia mendapat prestasi gemilang di sekolahnya. 

asalkan rajin berobat. 
3)   Seseorang yang hidupnya melarat bisa mengubah nasibnya 

menjadi kaya dengan rajin bekerja dan berusaha keras. 
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Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke 
enam. Setiap pribadi muslim wajib meyakininya.  Tidak sempurna 
iman seseorang jika ia tidak beriman kepada qada dan qadar.

Qada dan qadar merupakan rahasia Allah swt. Manusia hanya 
berharap dan berusaha. Sementara Allah-lah yang menentukan hasil 
atau ketetapannya. Beberapa upaya meyakini  qada dan qadar misalnya 
dengan cara sebagai berikut.

1. Selalu Berikhtiar dan Bertawakal

Dalam menjalani kehidupan, seseorang tidak boleh pasrah begitu 
saja  terhadap nasib yang menimpanya.  Tetapi, ia harus berusaha 
keras terlebih dahulu sebelum berserah diri.  

 Allah akan mengubah keadaan seseorang jika ia mau mengubah 
keadaan (nasib)-nya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana 

 

Artinya :
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

Beriman Kepada Qada dan QadarB

 Gambar 7.2 Sakit termasuk takdir yang  dapat diubah, asalkan  
berusaha berobat (Ilustrator: Sukmana)
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Ada sebuah kisah, seorang sahabat datang kepada nabi dengan 
mengendarai unta. Setelah turun, ia langsung me ne  mui nabi tanpa 
menambat kan tali untanya terlebih dahulu. Rasulullah saw bertanya, 
“Me ngapa untamu tidak kamu ikat kan?” Sahabat itu menjawab: 
“Aku bertawakal kepada Allah”. Lalu Rasul berkata: “Bukan begitu 
artinya tawakal, tapi berusaha dahulu mengikatkan tali untamu, lalu 
setelah itu berserah diri kepada Allah. Ini yang dinamakan tawakal”. 

Meskipun qada dan qadar mutlak dari Allah, kita wajib ber usaha. 
Karena Allah telah memberi kita akal dan hati untuk menimbang 
mana yang benar dan mana yang salah. Manusia hidup berdasarkan 

Artinya :

 “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, 
dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”  

2. Sabar dalam menghadapi cobaan

Manusia yang beriman selalu meyakini bahwa apapun yang 
menim panya akan menjadi suatu kebaikan, asal selalu menyikapinya 
dengan baik pula. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :
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Artinya :  
Dari Abu Yahya S�uhaib bin Sinan r.a, ia berkata Rasulullah bersabda: 
“Sangat mengagumkan urusan orang beriman itu. Apapun keadaannya, 
semuanya adalah baik baginya tidak ada sifat yang demikian pun kecuali 
milik seorang mukmin. Apabila ia memperoleh kesenangan (kebaikan), ia 
bersyukur maka dengan syukurnya itu, ia memperoleh kebaikan (pahala)”. 
(HR.  Muslim) - 
Contoh: 

Seorang siswa tidak naik kelas karena ma las. Kemudian ia 
menya dari kesalahannya serta bersabar dari segala cemoohan dan 
gunjingan. Ia tidak putus asa atas kejadian yang telah menimpanya.  
Lalu timbul kemauan yang kuat untuk merubah keadaannya. Ia 
belajar dengan rajin sehingga di kemudian hari ia menjadi orang 
yang sukses. Ia berhasil mengalahkan teman-temannya yang dulu  
pernah mencemoohkannya. Inilah hikmah besar yang ia dapat kan, 
buah dari kesabarannya. 

Begitu pula dengan kejadian-kejadian yang lain, apabila kita 
sikapi dengan baik dan benar maka akan menjadi pahala. Sebaliknya, 
jika salah menyikapinya maka  akan mendapat azab (siksa) yang 
pedih.

Pada hakikatnya segala ujian dan musibah yang Allah turunkan 
hanyalah untuk menguji kualitas keimanan kita, agar terus mening-

Artinya : 

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan 
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mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji?

3.   Meyakini bahwa semua cobaan berasal dari Allah swt

Segala bentuk musibah dan cobaan tidak terlepas dari qada dan 
qadar Allah swt. Hal itu untuk menguji dan memilah, siapa yang 
benar-benar beriman kepada-Nya dan siapa yang ingkar atau pura-
pura. Allah memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan batas 
kemampuannya. Firman Allah swt :

L  yukallifull hu nafsan ill  wus‘ah .
Artinya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan-
nya, …

Allah swt akan memberikan cobaan kepada manusia dengan 
ber bagai macam ujian. Macam-macam ujian tersebut seperti Allah 

Artinya :

 “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira 
kepada orang-orang yang sabar”

Kita harus meyakini bahwa semua cobaan itu berasal dari Allah. 
Oleh karena itu, kita harus memohon semoga Allah mengambilnya 
kembali. Allah memerintahkan kepada kita untuk istirja’ saat tertimpa 
musibah. Istirja yaitu mengucapkan:
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Inn  lill hi wa inna ilaihi r ji’ n(a)
Artinya : 

“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali” (Q.S. 

 Allah menegaskan perintah istirja ini dalam Al-Qur’an:

Artinya: 
“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inn  
lill hi wa inn ilaihi r ji n” ) (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-
Nyalah kami kembali)” 

1.  Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman Azali sesuai 
dengan iradah-Nya tentang segala sesuatu yang ber kenan 
dengan makhluk. Contoh, mengenai garis hidup seseorang, 
baik manfaat, madarat, sukses, gagal, sehat, sakit, kelahiran, 
serta waktu kematian nya. 

(qada) yang telah ditetapkan Allah swt terhadap manusia. 
3. Manusia akan mengetahui qada dan qadarnya setelah kedu-

anya benar-benar terjadi.
4. Beriman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman 

keenam.

Rangkuman
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A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
1. Kejadian yang menimpa seseorang dinamakan ....

a. qada c. qadar
b. istirja’ d. azab

orang. Ketetapan ini dinamakan ....
a. pahala c.  qadar
b. hikmah d. qada

3. Allah memberikan ujian kepada seseorang agar ....
a. keimanannya meningkat c.  terbiasa dengan derita
b. tidak takut berbuat dosa d. badannya semakin kuat

4. Ketetapan Allah yang termasuk taqdir mubran contohnya adalah 
....
a. terkena penyakit c.  menjadi orang pintar
b. wajah menjadi tua d. ingin meraih sukses

‘allaq, kecuali  ....
a. hidup dalam kemiskinan 
b.   rumah hancur terkena gempa
c. ditinggal wafat orang tua 
d. mendapat nilai ulangan jelek

 a.  selalu berikhtiar dan bertawakal,
 b.  bersikap sabar saat mendapat cobaan,
 c. meyakini bahwa semua cobaan berasal dari Allah swt

Uji Kemampuan

Bacalah setiap soal dengan teliti. Lalu jawablah sesuai 
 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 
 mudah. Setelah itu kerjakan pada buku latihanmu!
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6. Rajin berusaha lalu menyerahkan keputusannya kepada Allah 
dinamakan ....
a. tawakal c.  tasyakur
b. tawaduk d. taklim

....
a. banyak permohonan c.  percaya kepada qadar
b. tidak mau berikhtiar d. ingin meraih sukses

8. Apabila seseorang tertimpa musibah, maka katakanlah ....
a. subh� �

�am
‘

d. al-h�

mengambil beberapa hikmah, kecuali  ....
a. hanya dapat berserah diri c. makin rajin berusaha 
b.  bersikap sabar dan tawaqal d. meningkatkan keimanan

a. menerima pasrah atas segala nasibnya
b. mengingkari segala bentuk cobaan
c. berusaha kemudian berserah diri
d. beribadah hanya di saat senang

11. Beriman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman ....
a. ketiga  c. kelima
b. keempat d. keenam

a. menolaknya dengan akal pikiran
b. mengingkari  cobaan yang datang
c. mengusut penyebabnya segera
d. menyikapinya dengan keimanan

13. Allah akan memutuskan nasib seseorang sesuai ....
a. hasil upayanya c. jauh dekat dengan Allah
b. pergaulan di masyarakat d. keimanannya kepada takdir

14. Qada adalah ketentuan-ketentuan Allah yang ….
a.  sudah diketahui oleh para rasul



Pendidikan Agama Islam   SD Kelas VI

b.  belum jadi kenyataan
c.  sudah tidak dapat berubah
d.  sudah diketahui oleh para malaikat

a.  wakaf ke tempat ibadah
b.  puasa dan salat tahajud
c.  berusaha  dan bertwakal
d.  membaca kalam ilahi

B. Isilah titik-titik di bawah ini !

1. Ketentuan Allah yang ditetapkan sejak manusia belum dicip-
takan dinamakan ....

3. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman ke ....
4. Takdir yang tidak dapat diubah dinamakan ....

‘allaq adalah ....
6. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum ....

8. Allah tidak akan menibakan suatu cobaan melebihi ....
“Innall ha l  yughayyiru m  biqawmin 

hatta ....

C.  Jawablah pertanyaan di bawah ini  dengan benar!

1. Apa perbedaan qada dan qadar?

3. Apa perbedaan taqdir mubran dan mu‘allaq?
4. Apa hikmah beriman kepada qada dan qadar?



93Kaum Muhajirin dan Kaum Ansar

Kaum Muhajirin dan 
Kaum Ansar8

 Hijrah itu salah satu pilar utama penegakan Islam setelah 
iman dan sebelum jihad. Di samping itu, hijrah juga syarat 
memperoleh perlindungan bagi seorang Mukmin dari saudara-

:

ba‘d(in),

TTaklimat

Kaum Muslimin - (www.galeriislam.com)
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 Sekitar 1431 tahun yang lampau, Rasulullah saw hijrah dari Me-
kah ke Ya£rib (Madinah). Hijrah artinya berpindah dari satu tempat 
ke tempat yang lain dengan tujuan untuk berjihad. Hijrah adalah 
sunatullah dalam kehidupan para Nabi dan Rasul. Hijrah pernah 
dilakukan Nabi Ibrahim, Yunus, Yusuf, Musa dan terakhir Nabi 
Muhammad saw. Mereka hijrah dari satu tempat ke tempat lain un-
tuk menegakkan agama Allah. 
 Hijrah juga dilakukan karena alasan keamanan. Hal ini  seperti 

rintahkan untuk hijrah. Tanpa hijrah, tidak mungkin para pengikut 
belaiau terhindar dari penindasan kaum jahiliyah.
 Kelompok yang melakukan hijrah dinamakan kaum Muhajirin. 
Sedangkan kaum yang menerima para Muhajirin dinamakan Kaum 
Ansar.

Artinya:
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad 
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang mem-
berikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), 
mereka itu satu sama lain saling melindungi. 

Gambar 8.1 Kaum Muhajirin berhijrah dari Mekah ke Ya£rib (Madinah) 
untuk menegakkan Islam di tempat tujuan - (www.galeriislam.com)
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 Kisah kaum Muhajirin dan Ansar berkaitan dengan kegiatan 
dakwah Rasulullah saw. Dakwah Rasulullah saw terdiri dari dua 
macam, dakwah bissirri dan dakwah biljahri. Dakwah bissirri yaitu 
dakwah secara sembunyi-sembunyi, mengingat belum ada perin-
tah dari Allah serta situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. 
Dakwah tersebut berjalan sekitar 3 tahun.
  Adapun dakwah secara terang-terangan atau biljahri dilakukan 
oleh Nabi saw ketika turun wahyu dari Allah swt. Semenjak itulah 
se rangan, tantangan, dan hambatan diterima oleh Rasulullah saw 
semakin gencar dan hebat. Dari mulai bujuk rayu yang terasa manis 
sampai ancaman yang terasa pahit. Dari tawaran jabatan, harta ber-
limpah, dan  perempuan cantik agar Nabi menghentikan dakwah-

seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. 
 Rasulullah dan kaum muslimin tidak terpedaya oleh bujukan 

mem pertahankan aqidah Islam yang mereka anut walaupun jiwa 
taruhannya. 
1. Perkembangan Islam di Ya£rib (Madinah)

 Setelah pristiwa Israk dan Mikraj, terjadi suatu perkembangan 
besar bagi kemajuan Islam. Perkembangan itu datang dari sejumlah 
penduduk Ya£rib yang berhaji ke Mekah. Mereka, yang terdiri dari 
suku ‘Aus dan Khazraj, masuk Islam dalam tiga gelombang.  
 Pertama, pada tahun kesepuluh kenabian, beberapa orang 
Khazraj berkata kepada Nabi: “Bangsa kami telah lama terlibat dalam 
permusuhan dengan  suku ‘Aus. Namun, kini kami benar-benar dalam  per-
damaian. Kiranya Tuhan telah mempersatukan kami dengan perantaraan 
engkau dan ajaran-ajaran yang engkau bawa. Oleh karena itu, kami akan 
berdakwah agar mereka menge tahui agama yang kami terima dari engkau 
ini”. 
 Kedua, pada tahun kedua belas kenabian, delegasi Ya£rib, ter-
diri dari sepuluh orang suku Khazraj dan dua orang suku ‘Aus serta 

Kaum MuhajirinA
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seorang wanita menemui Nabi di suatu tempat bernama Aqabah. Di 
hadapan Nabi mereka menyatakan ikrar kesetiaan. Rombongan ini 
kemudian kembali ke Ya£rib sebagai juru dakwah dengan ditemani 
oleh Mus‘ab bin Umair yang sengaja diutus Nabi atas permintaan 
mereka. Ikrar ini disebut dengan perjanjian “Aqabah pertama”. 
 Pada musim haji berikutnya, jamaah haji yang datang dari 

£rib, mereka 
meminta pada Nabi agar berkenan pindah ke Ya£rib. Mereka ber-
janji akan membela Nabi dari segala macam ancaman. Nabi pun 
menyetujui perjanjian Aqabah kedua. 

2. Kekhawatiran Kaum Ka r Quraisy

perjanjian dengan kaum Ya£rib. Mereka khawatir kalau-kalau Mu-
hammad dapat bergabung dengan pengikut-pengikutnya di Madi-
nah dan membuat pertahanan kuat di sana. Kalau demikian, maka 
selain masalah agama, akan timbul persoalan ekonomi. Kegiatan 

 Bila penduduk Ya£rib menjadi musuh, maka perniagaan mere-
ka dapat runtuh. Ini tidak dapat dibiarkan. Maka satu-satunya cara 
adalah mencegah Rasulullah agar tidak hijrah ke Ya£rib. Caranya 
adalah dengan membunuh Rasulullah. Begitu menurut pemikiaran 

  Pada suatu malam dikirimlah pemuda-pemuda pilihan un-
tuk mengepung rumah Rasulullah. Mereka berniat menyerbu dan 
membunuh Nabi Muhammad saw. Namun, sebelumnya Allah te-
lah memberitahu agar segera hijrah ke Ya£rib . Firman Allah swt :

Alam takun ard�ull hi w si’atan fatuh jir  f h
Artinya :
”Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpin-
dah-pindah) di bumi itu?”...” 
 Maka beliau pun bersiap-bersiap dengan ditemani Abu Bakar 
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untuk segera menuju Ya£rib. Sementara itu, Rasulullah menyuruh 
Ali bin Abi T�alib menempati tempat tidur beliau, supaya kaum 
musyri kin mengira bahwa beliau masih tidur. 
 Saat keluar dari rumah, Nabi menaburkan pasir ke hadapan para 

-

Maka Rasulullah dan Abu Bakar keluar rumah dengan aman. 

3. Perjalanan Rasulullah Menuju Ya£rib (Madinah)
 Dalam perjalanan ke Ya£rib Rasulullah saw ditemani oleh Abu 

Rasulullah istirahat beberapa hari lamanya. Dia menginap di rumah 
Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini Rasulullah memba ngun 
sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun Nabi, sebagai 
pusat peribadatan. 
 Beberapa lama kemudian, Ali bin Abi T�alib menggabungkan 
diri dengan Rasulullah. Sementara itu, penduduk Ya£rib menung-
gu-nunggu kedatanganya. Waktu yang mereka tunggu-tunggu itu 
tiba.  Rasulullah memasuki Ya£rib. Penduduk kota mengelu-elukan 
kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, sebagai 
penghormatan terhadap Rasulullah, nama kota Ya£rib diubah men-
jadi Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) atau Madinah. 
Karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. 

Kaum AnsarB

  Setelah sampai di kota Ya£rib (Madinah), kaum Muhajirin 
merasa terobati dengan penyambutan penduduk Ya£rib.  Dengan 
diiringi syair-syair serta lagu dan tepukkan alat musik klasik yang 
menawan hati, hilanglah derita sepanjang perjalanan yang mereka 
lalui. Mereka hanyut dalam suasana gembira. Mereka bersalaman 
satu sama lain sampai berlinangan air mata, suka bercampur duka, 
senang berbaur nelangsa. Setiap penduduk Ya£rib menawarkan se-
gala yang mereka miliki, untuk saling berbagi de ngan kaum mu-
hajrin. Orang-orang yang menerima kedatangan kaum Muhajirin 
dari Mekah itulah yang disebut kaum Ansar (kaum penolong).
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1. Sifat Penolong Kaum Ansar

kam bing diberikan satu ekor untuk orang Muhajirin. Ada yang mem-

lapangan pekerjaan pun mereka carikan untuk kaum Muhajirin. Se-
gala kebutuhan kaum Muhajirin menjadi perhatian besar bagi kaum 
Ansar, sehingga kaum Muhajirin merasa betah dan tidak khawatir 
menetap di sana. Itulah janji Allah swt. Firman Allah swt :

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

 Kedatangan Rasulullah bagi orang-orang Madinah sangat di-
idam-idamkan. Maka dalam waktu singkat banyak orang Madinah 
memeluk agama Islam dengan ikhlas. Lalu mereka dengan tulus 
membantu Nabi dalam mensyiarkan agama Islam. 
 Sementara itu, penduduk muslim Mekah secara berangsur-
angsur mulai berdatangan ke Madinah. Dalam waktu dua bulan 
hampir semua kaum muslimin, kurang lebih 150 orang, telah me-
ninggalkan kota mekah untuk mencari perlindungan kepada kaum 
muslimin di Madinah. 

2. Pembaharuan Masyarakat Muslim di Madinah
 Kedatangan kaum Muhajirin membawa perubahan bagi kaum 
Ansar. Misalnya, dua suku terbesar di Madinah, yaitu suku ‘Aus 
dan Khazraj yang semula bermusuhan menjadi saling bersahabat. 
Bentuk perilaku jahat dalam masyarakat pun berubah perlahan 
menjadi baik sesuai dengan hukum Allah. 
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 Setelah beberapa lama berada di Madinah, Rasulullah melaku-
kan pembaharuan di berbagai bidang. Dalam bidang sosial,  Rasu-
lullah mengikis habis sisa-sisa pemusuhan antarsuku dengan jalan 
mengikat tali persaudaraan di antara mereka. Selain itu, Rasulullah 
pun mempersatukan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan 
kaum Ansar dengan cara:
1. Ali bin Abi T�alib dipilih menjadi saudara nabi sendiri.

�-S�idiq dipersaudarakan dengan Haritsah ibnu Zaid
3. Umar bin Kha¯¯ab dipertemukan dengan Itbak bin Malik

�alib dipertemukan dengan Muaz bin Jabal.
 Usaha Nabi saw tersebut menjadikkan masing-masing keluarga 
merasa ada pertalian yang sangat erat seperti saudara kandung. 
 Mereka saling menghormati  dan saling menolong satu sama lain. 

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu da maikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah 
agar kamu mendapat rahmat.

 Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan umat Islam di 
Madinah, Nabi saw menyusun pemerintahan yang dipimpin oleh 
beliau sendiri. Kemudian beliau memilih pendampingnya yang ter-
diri dari para sahabat yang mampu dan bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugas. Di antara para sahabat itu adalah : Abu Bakar 
As�-S� ¯¯ab, U£man bin Affan, dan Ali bin Abi T�alib. 
Keempat sahabat itu di kemudian hari dikenal dengan Khulafaur 
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Rasyidin, yaitu empat sahabat yang menggantikan  posisi Nabi saw 
ketika beliau telah wafat.
3. Membangun Pertahanan di Madinah

 Selain menyusun pemerintahan, Nabi saw membangun Masjid 
sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid tersebut di kemudian hari 
dikenal dengan masjid Nabawi. Pembangunan masjid, selain untuk 
tempat salat juga sebagai tempat bermusyawarah.  Masjid pada masa 
Nabi bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. 
 Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan Rasulullah menga-
dakan ikatan perjanjian dengan Yahudi dan orang-orang Arab yang 
masih menganut agama nenek moyang. Dalam perjanjian  itu dibuat 
sebuah kesepakatan tentang kebebasan beragama. Setiap orang wajib 
menjunjung dan menghormati kebebasan beragama sesuai keper-
cayaannya masing-masing.
 Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa Rasulullah ditetap-
kan sebagai  kepala pemerintahan. Dalam bidang sosial, dia juga 
meletakan dasar persamaan antara sesama manusia. Perjanjian ini, 
dalam pandangan ketatanegaraan sekarang, sering disebut dengan 
Piagam Madinah.

Kerjakan bersama kelompok belajarmu!
1. Apa yang kemungkinan terjadi seandainya waktu itu 

Rasulullah tidak melakukan hijrah?
-

kan hijrah meskipun menghadapi rintangan yang berat?
3. Apa yang mendasari kaum Ansar dengan sepenuh hati 

menyambut kaum Muhajirin?

Diskusi
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Rangkuman

1. Kaum Muhajirin pindah ke negeri Ya£rib didasarkan atas 
perintah Allah swt dan keyakinan di Ya£rib Islam dapat 
berkembang.

mereka tidak takut atas berbagai rintangan di perjalanan.
3. Perjuangan kaum Ansar sungguh sangat mulia. Mereka 

menyambut kaum Muhajirin seperti terhadap saudara sen-
diri. Mereka mau berbagi tempat tinggal, rumah, dan harta 
benda.

4. Kaum Ansar tidak takut jatuh miskin hanya karena harta 
ben danya sebagian diberikan kepada kaum Muhajirin.

5. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar mengikat persaudaraan 
atas dasar ikatan aqidah, yaitu keyakinan yang satu kepada 
Allah swt. Dan inilah yang menjadi kekuatan kaum muslim 
di Madinah pada waktu itu.

6. Hendaklah kita meneladani setiap contoh yang baik. Contoh 
yang paling baik adalah teladan yang diberikan rasulullah 
saw terhadap umatnya.

-
daraan Islam yang mesti kita teladani dan diamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari.

Uji Kemampuan

Bacalah setiap soal dengan teliti. Lalu jawablah sesuai 
 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 
 mudah. Setelah itu kerjakan pada buku latihanmu!

A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Kota Ya£rib pada masa sekarang dikenal sebagai  kota ....
a. Mekah c. Riyad
b. Madinah d. Mesir
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a. membawa perbekalan yang banyak
b. berpakaian serba bagus dan naik unta
c. serba sederhana dan penuh rintangan
d. tidak ada hambatan sedikitpun

3. Orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah dinamakan kaum ....
a. Ansar c. Muhajirin
b. Garimin d. Mukhlisin

4. Tujuan Rasulullah hijrah ke Ya£rib, kecuali ....

b. memperluas penyebaran agama Islam di Ya£rib

d. merasa tidak betah tinggal di Mekah
5. Nabi Muhmmad saw sampai ke kota Ya£rib pada tanggal ....
 a. 16 Rabiul awwal 1 Hijriyah 

 d. 1 Syawal 3 Hijriyah
6. Ketika hijrah Rasulullah pernah singgah di Gua ur ditemani 

oleh sahabat ....
a. Abakar Bakar c. Ali bin Abi T�alib
b. Umar bin Kha¯¯ab d. U£man bin Affan

hubungan dengan Ya£rib, sebab ....
a. Yatsrib sangat penting dalam kegiatan perniagaan
b. penduduk Ya£rib mudah diperdaya
b. jarak Mekah ke Yatsrib tidak begitu jauh 

Ya£rib

a. Ansar c. Muhajirin
b. Garimin d. Mukhlisin

9. Bulan pertama pada tahun Hijriyah yaitu .... 
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 b. Muharam d. Zulkhijah
10. Berikut sahabat Rasul yang ikut hijrah, kecuali ....
 a. Ummar bin Kha¯¯ab c. Abu Bakar S�iddiq
 b. Abu Jahal d. U£man bin Affan
11. Kaum Ansar artinya  kaum ....
 a. penguasa c. penggembira
 b. penolong d. pengusir

berikut, kecuali ....
 a. rasa setia kawan  c. merasa tersaingi
 b. siap berbagi suka dan duka d. penuh perhatian
13. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah saat di Ya£rib kini dikenal 

se bagai masjid ....
a. Aqs�a c. Kuba
b. Nabawi d. Haram

14. Sahabat Rasulullah yang sekaligus menjadi mertua adalah ....
a. Zaid bin Sabit   c. Ummar bin Kha¯¯ab
b. Usman bin Affan d. Abu Lahab

15. Sebagai penghormatan kepada Rasulullah, nama Ya£rib kemu-
dian diganti menjadi ....
a. Mekah al-Mukaramah c. Kakbah Baitullah
b. Madinatul Munawwarah d. Khulafaur Rasyidin

16. Sikap keteladanan yang ditunjukkan kaum Ansar adalah ....
a. rela menempuh perjalanan karena Allah
b. siap meninggalkan harta dan keluarga yang dicintai
c. rasa persaudaraan yang tinggi terhadap saudara seagama

Laqad k na lakum f  Rasulill hi ....
a. limay yarjull hi c. lanahdiyannahum
b. lama’al muh�sinin d. u watun h�asanah

 al-muh�sinin, artinya ....
a. orang pendusta c. kaum penolong
b. orang yang berbuat baik d. orang-orang yang berjihad
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19. Pendusta agama adalah julukan kepada orang yang ....
a. menyia-nyiakan anak yatim
b. lalai dalam mengerjakan salat
c. ragu-ragu melaksanakan jihad
d. suka berkata bohong

a. sebelum c. bersamaan
b. beberapa tahun sesudah d. jauh sebelum

B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1.  Apa yang menjadi alasan Rasulullah hijrah ke Ya£rib?

3.  Bagaimana sikap kaum Ansar menyambut kedatangan kaum 
Muhajirin ?

4.  Mengapa Kota Ya£rib diubah menjadi Madinah al Munawwarah?
5. Sebutkan dua suku penduduk kota Yatsrib yang merupakan 

bagian dari Kaum Ansar!
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Meneladani Perilaku 
Kaum Muhajirin dan 
Kaum Ansar

9

 Kalian telah mempelajari kisah Kaum Muhajirin dan Ansar. 
Kaum Muhajirin adalah kelompok kaum Muslimin yang melak-
sanakan hijrah dengan maksud untuk berjihad. Sedangkan kaum 
Ansar adalah kaum Muslimin yang memberikan pertolongan 
kepada kaum Muhajrin di tempat tujuan. Kaum Ansar dengan 
sukarela memberikan pertolongan atas dasar keimanan. Semua 
umat Islam adalah bersaudara, karena itu harus saling tolong 

TTaklimat

Kaum Muhajirin berhijrah dari Mekah ke Yatsrib (Madinah) untuk 
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Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu da-
maikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

 Seorang muslim dituntut untuk senantiasa mengikuti perilaku 

hendaknya kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari.  Sesung-

 

Artinya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

Gambar 9.1 Seorang muslim harus berperilaku seperti peri-
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Meneladani Perilaku Terpuji Kaum MuhajirinA

 Seperti kita ketahui, kaum Muhajirin melaksanakan hijrah adalah 

-
limin lainnya berhasil hijrah ke Madinah. Selama dalam perjalanan 
hijrahnya, ada beberapa perilaku teladan dari kaum Muhajirin.

1. Gigih Memperjuangkan Kebenaran

 Kaum Muhajirin melaksanakan hijrah demi menegakkan Agama 
Allah. Mereka rela mengorbankan segalanya demi kebenaran. Mere-

kaum Muhajirin tetap melaksanakan hijrah. Mereka yakin dengan 

 Perilaku kaum Muhajirin ini perlu kita tiru. Kita pun harus berani 

lain. Misalnya, hijrah dari sifat malas menjadi rajin, dari sifat nakal 
menjadi baik, dan dari perangai kasar menjadi santun.

-
nya sebagai pelajar. Ia berani bangun pagi-pagi untuk menu naikan 
salat  Subuh dan persiapan ke sekolah. Ia berani meninggalkan 

mengakui kesalahannya ketika ia lalai dalam tugas yang diberikan 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (keda tangan) hari 
Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”. 
 Beberapa sifat terpuji yang perlu diteladani dari kaum Muhajirin 
dan Ansar di antaranya sebagai berikut.
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menuju kondisi yang baik, dari yang baik menuju ke yang lebih baik, 
dari yang lebih baik menuju ke yang paling baik. Hidupnya selalu 

Artinya:

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta 
orang-orang yang berbuat baik

Gambar 9.2  

2. Pandai Bergaul dan Disukai Orang lain

 Selama berhijrah, kaum Muhajirin menempuh perjalanan yang 
-
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yang melelahkan itu mereka menemukan banyak saudara. Sikap 

bergaul dan disukai oleh orang yang ditemuinya. Apalagi selama 

aqidah Islam. Tak heran para pemeluk Islam pun bertambah.
 Sikap seperti di atas perlu kalian tiru. Di mana pun dan ke mana 
pun kita pergi tetap harus menjaga sopan santun. Jika kita mem-
punyai kelebihan ilmu, kita harus siap berbagi dengan orang lain. 

memintamu. Berperilaku baiklah dalam pergaulan sehari-hari, agar 
kalian mendapat banyak saudara. 

Gambar 9.3 Berperilaku baiklah dalam pergaulan sehari-hari, agar 

3.  Mencintai Persatuan dan Kesatuan

yang didatanginya. Misalnya, suku-suku bangsa di Madinah, yang 
semula bermusuhan menjadi saling bersahabat.  Kaum Muhajirin pun 
melakukan pembaharuan di berbagai bidang. Dalam bidang sosial,  

sisa-sisa pemusuhan antarsuku dengan jalan mengikat tali persau-
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bukan muslim, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, persatuan 
dan kesatuan di Madinah terjalin dengan baik.
 Perilaku di atas tentu perlu kita tiru. Kilian harus menjalin tali 
silaturahmi dengan teman sekelasmu. Hindari  pertentangan di 
antara kalian. Jika terdapat perbedaan-perbedaan di antara kalian, 
anggaplah perbedaan itu sebagai suatu anugerah.  

Kerjakan bersama kelompok belajarmu!

menegakkan agama Islam. Pada masa sekarang kalian pun 

dilakukan seorang pelajar!
-

hun Islam)?

Diskusi

Meneladani Perilaku Terpuji Kaum AnsarB

 Kota Ya£rib merupakan masa depan bagi umat Muslim Kota 
Mekah. Penduduk Ya£rib (Kaum Ansar) yang siap membantu 
memberi harapan besar bagi perkembangan Islam. Maka tak heran, 

segera kaum Muhajirin segera hijrah. Mereka berbondong-bondong 
menuju Ya£rib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah al 

 Ada beberapa perilaku teladan yang dapat kita tiru dari kaum 
Ansar, yakni sebagai berikut.

1. Cinta Perdamaian
 Penduduk Madinah terdiri atas beberapa suku, dan dua suku 

-
dah lama saling berselisih. Mereka sebenarnya sudah bosan  dengan 
pertentangan yang terjadi. Kedua suku ini sudah lama ingin berda-
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mai. Namun belum ada sesuatu yang dapat mendamaikan mereka. 
Baru setelah beberapa kali mengunjungi kota Mekah, kedua suku 

“Sesama muslim adalah bersaudara”,  kata inilah yang dapat men-
damaikan mereka. Pada tahap selanjutnya, kedua suku ini menjadi 
penolong (Ansar) bagi kaum Muhajirin di Madinah.
 Perilaku kaum Ansar di atas perlu  kita tiru.  Caranya dengan 

bedakan dalam memilih teman. Pilihlah semua teman di kelasmu, 
selama mereka memang perilakunya baik.

2.  Suka Tolong Menolong

 Kaum Ansar menyambut kedatangan kaum Muhajirin dengan 
ta ngan terbuka. Mereka adalah pribadi-pribadi yang ikhlas dalam 
menolong saudara seagamanya. Mereka tanpa pamrih  memberikan 
segala yang dibutuhkan oleh kaum Muhajirin. Itu dilakukan semata-
mata karena Allah dan mengharapkan keridaan-Nya.
  Demikian hebat bantuan dan pelayanan yang diberikan oleh 
me reka terhadap kaum Muhajirin, sehingga pantas mereka di sebut 

” Allah akan menolong hamba-Nya selama 
ia mau menolong saudaranya ”. 

 Sifat terpuji yang dimiliki oleh kaum Ansar hendaklah ditiru 
dan diteladani oleh kita. Kita harus merasa iba bila melihat sahabat 

Gambar 9.4  Jika ada temanmu atau tetanggamu tertimpa 
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kita mendapatkan musibah. Jika ia sakit kita menengoknya, jika 
berlaku tidak baik kita menasehatinya. Teman yang kebetulan ber-
limpah rezeki sa ngat memperhatikan temannya yang kebetulan serba 
kekurangan. Jangan menyia-nyiakan anak yatim dan fakir miskin. 
Bantulah mereka semampu kita. Sebab mengabaikan mereka terma-
suk mendustakan agama. Na‘

Rangkuman

1. Hijrah tidak hanya dilakukan dalam menegakkan  agama 
(berjihad). Hijrah dapat pula diakukan untuk kebaikan yang 
lain. Misalnya, hijrah dari rasa malas menjadi rajin, dari peri-
laku nakal menjadi baik, atau dari sifat kasar menjadi santun.

 a.  Berani menegakkan kebenaran sekalipun banyak tan-
tangannya.

 b. Pandai bergaul dengan sesama sehingga disukai orang 
lain.

 d. Cinta perdamaian, dan menganggap perbedaan sebagai 
suatu anegerah.

 d. Suka menolong sesama.

Uji Kemampuan

Jawablah pertanyaan berikut pada buku latihanmu!

1. Apakah pengertian hijrah menurut bahasa?

melakukan hijrah dari Mekah ke Ya£rib (Madinah)?

5. Terangkan perilaku teladan dari kaum Ansar!
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Kewajiban 
Mengeluarkan Zakat

Kamu tentu pernah mendengar kata “zakat”. Zakat artinya 
mengeluarkan sebagian harta dari harta yang diperoleh. Menge-

Artinya:

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan 
yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) 
di sisi Allah” 

10

TTaklimat
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Manusia hidup di dunia ini ada yang kaya, ada juga yang miskin.  

-
dirkan mempunyai kelebihan harta, diwajibkan untuk menafkahkan 
sebagian hartanya bagi fakir miskin.  

Kewajiban menafkahkan sebagian harta tersebut ada yang si-
fat wajib, ada juga yang sifatnya sukarela. Menafkahkan sebagian 
harta menjadi wajib, jika harta yang dimiliki telah memenuhi syarat-
syarat tertentu. Kewajiban mengeluarkan sebagian harta ini yang 
dinamakan zakat. Sedangkan menyumbangkan harta yang sifatnya 
sukarela dinamakan sebagai sedekah.

mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.  Secara bahasa,  zakat 
berarti tumbuh, berkembang,  berkah. Sedangkan pengertian menu-

mustahiq dengan 
tujuan untuk membersihkan harta. 

Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan 

Macam-Macam Zakat A

Gambar 10.1
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Artinya:

“ Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan  dan menyuci-kan  
mereka.”

Zakat ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Zakat M l  

M l
adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang 
atau lembaga dengan syarat-syarat tertentu. Macam-macam  harta 

kerbau, kambing, domba, dan ayam.

bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, 
dan buah-buahan.

dan perak dalam bentuk apapun.
-

jual-belikan, misalnya barang perkakas, pakaian, makanan, dan 
barang perhiasan.

dalam perut bumi, laut dan memiliki nilai ekonomis seperti 
 minyak, logam, batu bara, mutiara dan benda-benda hasil tam-
bang lainnya.

-
hasilan suatu pekerjaan, misalnya sebagai pegawai negeri, wira-
swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan pedagang.
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a. Ketentuan Zakat M l

Harta yang harus dikeluarkan zakatnya telah memenuhi syarat-
syarat berikut.
1. Milik penuh, yakni harta tersebut benar-benar  merupakan mi-

liknya. 

berkembang bila diusahakan.
3. Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai jumlah 

tertentu sesuai dengan ketetapan. Harta yang belum mencapai 
nisab belum wajib dikeluarkan zakatnya, namun dianjurkan 

4. Melebihi kebutuhan pokok, artinya orang yang berzakat kebu-
tuhan minimal hidupnya sudah terpenuhi.

maka baru dikeluarkan zakatnya.
6. Masa kepemilikan harta telah mencapai satu tahun, misalnya 

untuk kepemilikan ternak dan harta niaga. Sedangkan  zakat  

tidak perlu menunggu satu tahun.

Gambar 10. 2 Harta dari hasil perniagaan setelah mencapai nisab 
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‘ain atas setiap orang islam, baik 
tua muda, laki-laki perempuan, yang mempunyai kelebihan makanan 

yang baru lahir sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan 

untuk dirinya dan  semua orang yang menjadi tanggungannya, yaitu 
istri, anak, serta or ang lain yang tinggal dengannya, misalnya ibu 
bapak,  mertua dan pembantu. 

b. Besar Zakat M l

 Harta benda yang dikeluarkan zakatnya bermacam-macam. 
Maka ketentuan nisab untuk masing-masing harta juga bermacam-
macam. Untuk zakat harta benda seperti emas, perak, penghasilan 

2. Zakat Fitrah

akat trah adalah zakat badan atau jiwa yang wajib dikeluarkan 

Ketentuan Zakat Fitrah B
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Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a berkata : “Rasulullah saw mewajibkan zakat trah se-
banyak satu sha (3,1 liter ) beras atau gandum kepada hamba sahaya, orang 
merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam, 
dan beliau memerintahkan untuk membayarkannya sebelum orang-orang 
keluar rumah menunaikan salat id.

1. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

-

3. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi 
dirinya dan bagi seluruh keluarga sampai menjelang hari raya 

2. Jenis dan Jumlah Benda yang Di trahkan 

-
makan sehari-hari di daerah masing-masing. Contohnya beras, 
jagung, gandum, dan sagu. Zakat yang harus dikeluarkan se-
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Artinya : 
Dari abu aid berkata: Kami mengeluarkan zakat trah segantang dari 
makanan gandum, kurma, susu  kering atau anggur kering.”

3. Waktu membayar Zakat Fitrah

mene rangkan bahwa waktu yang paling utama untuk membayar zakat 
-

Di bawah ini diterangkan beberapa waktu dan hukum  mem-

sampai hari  penghabisan Ramadan. 
-

tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal .

hari raya. 

4.  Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

disebut muzakki. 
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sebagai penerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut 
mustahiq

raya tidak perlu keliling mencari nafkah karena kebutuhan pokoknya 
terpenuhi.

(a¡

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah

a. Fakir, yaitu orang yang tidak kuat berusaha (tidak mempunyai 

b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak 

hanya untuk memenuhi kebutuhan hari itu saja.
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para kuli di pasar.
c. Amilin, yaitu orang-orang yang bertugas dalam panitia zakat, 

mulai mengumpulkan hingga membagikannya.
 d. Muallaf

e. Hamba sahaya, yaitu para budak yang hilang kemerdekaannya. 
 Pada masa sekarang perbudakan dengan menjual belikan budak 

langan hak kemerdekaan pada masa sekarang hampir tidak ada. 
Pengertian budak pada masa sekarang lebih bersifat politik dan 
ekonomi. 

f. Orang yang berhutang (g rim n

berhutang untuk membiayai orang tua sakit, sekolah anak, dan 
tertimpa musibah. Orang yang berhutang karena berjudi dan 
perbuatan maksiat tidak termasuk dalam katagori ini.

g. Fisabilillah

ekonomi mereka layak untuk diberikan zakat.
h. Musa r, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan 

sangat membutuhkan bekal untuk di perjalanannya. 

5. Doa Ijab Qabul Mengeluarkan Zakat Fitrah
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 Nawaitu an ukhrija zak tal t�ri annafs  fard�allill hi ta l
 Artinya: 

 “Saya berniat mengeluarkan zakat trah bagi diri sendiri fardu karena 
Allah Ta‘ala”.

   Nawaitu an ukhrija zak tal t�ri ‘ann   wa ‘anjam ‘i m  yalzamun  
nafaq  tuhum syar‘an fard�allill hi ta‘ l

 Artinya
 “Saya berniat mengeluarkan zakat trah bagi diri saya dan semua orang 

yang diwajibkan bagi saya memberi nafkah pada mereka fardu karena 
Allah Ta‘ala”.

6.  Hikmah (Manfaat)  Zakat

1. mengentaskan kemiskinan, sehingga mereka yang kurang 
mampu dapat terbantu.

4. memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang dilanda 
kesusahan.

5. menjalin persaudaraan dan menepis jurang perbedaan antara si 
kaya dan si miskin.

6. menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama.
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Tugas

Rangkuman

tertentu untuk diberikan kepada para mustahiq dengan tu-
juan untuk membersihkan harta.

milik sendiri, telah mencukpi nisab, telah dimiliki dalam satu 
tahun.

emas dan perak, hasil pertanian, hasil perniagaan, dan hasil 
pekerjaan.

-
-

uang senilai makanan pokok tersebut.

sejak matahari terbenam pada malam terakhir bulan Ramadan 
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A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

a. harta c. badan 

-

a. anak yang belum bekerja c. mertua yang serumah 
b. ibu rumah tangga d. kepala keluarga

3. Hasil pertanian harus dikeluarkan zakatnya, yang disebut zakat 
....
a. jiwa c. badan 

a. bahan makanan pokok c. emas dan perak 
b. benda hasil niaga d. perkakas rumah tangga

kecuali ....

b. berada pada bulan Ramadan
c. sudah dewasa dan berakal sehat

Uji Kemampuan

 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 



Kewajiban Zakat

a. selama bulan Ramadan

c. tanggal 1 Syawal hingga matahari terbenam

a. mengganti puasa c. bekal hari raya 
b. membantu yang lemah d. mensucikan diri

kecuali ....
a. amilin c. miskin 

a. rukun islam ke-4 c. rukun iman ke-4 
b. rukun iman ke-3 d. rukun islam ke-3

13.  Orang yang berhak menerima zakat dinamakan ....

b. amilin d. muhajirin
14. Membayar zakat diwajibkan kepada ....

a. para amilin c. seluruh umat islam
b. orang dewasa d. orang kaya

a. fakir dan miskin c. kesejahteraan warga
b. badan amil zakat d. pengurus masjid

a. serah terima dan doa c. tanda penerimaan
b. bukti penyerahan  d. menyerahkan sesuatu

kecuali ....
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a. beras c. gandum
b. uang d. pakaian

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

3. Orang yang membayar zakat disebut ....
4. Orang yang berhak merima zakat disebut ....

8. Orang yang bekerja sebagai panitia zakat dinamakan ....

C.   Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

-
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A.  Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

 a. al-‘

 , artinya ....

 a. hanya kepadamu kami memohon pertolongan
 b. tunjukkanlah kami jalan yang lurus
 c. tidak beranak dan tidak diperanakan
 d. bukannya jalan orang-orang sesat
3.  Setiap kali mengakhiri suatu pekerjaan yang baik hendaklah 

membaca ....

 b. subh�
-

puni dosa dari perbuatan ....
 a. musrik c. jihad

berketurunan adalah ....
�ad 

 c. allah�us� s�amad 
�ad

-
nya waktu, yaitu surah ....

Evaluasi Semester Kedua

 dengan perintahnya. Dahulukan soal-soal yang paling 
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‘ �r 

7. Hukum tajwid pada bacaan  adalah ....

 a. iz� unnah

-

berkumpul di padang Mahsyar untuk ....

 b. dimasukkan ke neraka d. dihisab amal perbuatannya
11. Kullu nafsin  iqatul maut, artinya semua yang bernyawa ....
 a. dibangkitkan dari kubur c. masuk dalam surga
 b. ditimbang amalannya d. akan mengalami mati

-

 a. tawakal c.  tasyakur
 b. tawaduk d. taklim

 a. subh�
 b. allahu akbar walillahilham

‘
 d. al-h�
15. Nabi Musa menerima wahyu kenabiannya saat berada di  ....

�ursina c. Gua Khira
¯



Kewajiban Zakat

kecuali ....
 a. menghidupkan kembali orang meninggal
 b. telapak tangannya mengeluarkan cahaya 
 c. tongkatnya dapat berubah menjadi ular
 d.  membelah laut merah dengan tongkat  

orang buta adalah ....

 b. 1 kilogram c. 3,5 sha

kaum ....

 b. muhajirin d. ansar 

C.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

4. Sebutkan kandungan dari surah al-‘ �
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Mengenal Nama dan Sifat-sifat 
Allah

150 Kisah Teladan Abu Bakar 
Ash-Shiddiq Blog PKS.

Anak Sholeh Rajin Puasa Ramadhan
WahyuMedia

Indahnya Ramadhan di Rumah Kita
Robbani Press.

Ibadah Sepenuh Hati
Kisah Para Syuhada di Sekita Ra-

sulullah saw
Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah 
Dasar

Kisah 14 Sahabat Nabi saw. Pustaka Zahra.
Kisah Seru 25 Nabi dan Rasul

100 Doa Mustajab dari al-Qur’an 
dan Hadits-hadits Shahih

30 Menit Belajar Membaca dan Menulis Al-
Qur`an

Ringkasan Sahih Bukhari, 
Muslim, dan Turmudzi

Keutamaan Abu Bakar Ash Shiddiq (Artikel), diterjemah-

wal Makaanah. Courtesy of www.muslim.or.id
Belajar Mengenal Allah

Metode Insani Kunci Praktis Membaca Al-
Qur’an Baik dan Benar

www.wordpress.com, www.geleriislam.com, 
www. www.wikipedia.com, www.google.com.

BangkitkanPotensi Suksesmu Melalui Shalat 
Lima Waktu

Muslim, Doa dan Dzikir dari 
al-Qur’an dan as-Sunnah

Daftar Pustaka
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Abu Jahal, bapak yang jahil
Abu Lahab, bapak yang akan dimasukkan ke dalam api yang berge-

jolak.
Al-‘Alaq, segumpal darah
Al-Ka ab, pembohong besar
Al-Qadr, malam kemulian
Ansar, kaum penolong yang menerima kaum Muhajirin
Ayat kaunyiah
Ayat Qur'aniyah
Bohong, perbuatan menutupi kebenaran dengan kepalsuan
Dajjal, bahaya besar yang tidak ada tandingannya
Dakwah bissirri, dakwah secara sembunyi-sembunyi
Dakwah biljahri, dakwah secara terang-terangan
Dengki, perasaan tidak senang karena iri jika orang lain memperoleh 

kesenangan atau kenikmatan
Halqi, tenggorokan
Hari kiamat, hari akhir atau hari kehancuran alam semesta
Haram li©atihi

Haram ligairihi, sesuatu yang menjadi haram karena sebab-sebab 
tertentu

Idg m, memasukkan huruf
Idg m bigunnah
Ikhfa, dibaca dengan suara samar
Iqlab, membalikan atau menggantukan suara bacaan
Iradah, kehendak
Istigfar
Israk Mikraj, diperjalankannya Nabi Muhammad saw dari Masjidil 

¡a lalu naik ke langit
Isra l, malaikat peniup terompet sebagai tanda datangnya hari kiamat
Iz�har, dibacanya jelas atau terang
Jannah, surga
Khalwat, menyendiri

Glosarium
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Khatam, tamat
Kiamat sugra, kiamat kecil
Kiamat kubra, kiamat besar
Lailatul Qadr, malam kemuliaan
Madinatul Munawarah, kota yang bercahaya
Makiyyah
Maliki yaumid-d n, penguasa hari pembalasan
Muhajirin, kelompok atau kaum yang melakukan hijrah
Muna k, adalah sikap yang tidak bersesuaian antara ucapan dan 

pengakuan dalam hati
Mustahiq, yang berhak menerima zakat
Nisab, mencukupi jumlahnya atau ukurannya sehingga wajib dike-

luarkan zakatnya
Nuzulul Qur'an
Padang Mahsyar, lapangan luas tempat dikumpulkannya manusia 

untuk dihisab amal perbuatannya
Qada -

ciptaannya
Qadar
Qalqalah, bacaan memantul
Qiyamul lail, melakukan salat malam
Tajwid
°aharah, bersuci
Tadarus
Takdir mubran
Takdir mu'allaq -

lui usaha
Tarawih, salat sunah yang dilaksanakan pada tiap malam di bulan 

Uzur, pikun
Witir, penutup
Yaumul ba‘ats, hari bangkitnya manusia dari alam kubur
Zakat, mengeluarkan sebagian harta untuk fakir miskin
Zakat trah, zakat jiwa atau zakat badan
Zakat mal, zakat harta benda
Zikir
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Nama-nama Surat dalam Al-Quran

 
-

atas 114 surah, yang nama-nama surahnya sangat beragam. Mulai nama-nama nabi, 

No. Nama Surah Arti Surah
1. Pembuka

3.
4. Wanita
5. Hidangan
6. ‘am
7. ‘

8. Harta Rampasan 
Perang

Yunus Yunus
11. Hud Hud

Yusuf Yusuf
13. Petir
14.
15. Pegunungan Hijr
16.
17. Perjalanan 

Malam
18. Gua

Maryam Maryam
°oha

Para Nabi
Haji

iman

NO. Nama Surah Arti Surah
Cahaya
Pembeda yang 

Para Penyair

Semut
¡a¡ Kisah-kisah

31.
Sujud

33. Golongan yang 

34.
35. ¯ir Pencipta
36. Yasin Yasin
37. ¢afat Yang bersaf-saf
38. ¢ad ¢ad

Rombongan
Yang Pengam-
pun

41. Yang Dijelaskan

Musyawarah
45. £iyah

46.
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No. Nama Surah Arti Surah
48. Kemenangan

Kamar-kamar
Qaf Qaf

51.
menerbang-
kan

°ur
53.
54.
55. Yang Maha 

Pemurah
56. Hari Kiamat

57.
58. Wanita yang 

Meng ajukan 
Gugatan

Pengusiran
¯a-

hanah
Perempuan 
yang Diuji

61. ¡-¢af

63. Orang-orang 

64. Hari Ditam-
pakannya 
Kesalahan

65. �
66. Mengharam-

kan
67. Kerajaan
68. Pena

Hari Kiamat

-
pat Naik

 71. Nuh Nuh

NO. Nama Surah Arti Surah

73. Orang yang 
berselimut

74. ££ir Ornag yang 
berkemul

75. Kiamat
76. Manusia
77. Malaikat yang 

Diutus
78.

Malaikat yang 
Mencabut

Masam
81. Menggulung

83. ¯ Orang-orang 
yang Curang

84.
No. Nama Surah Arti Surah
85. -

tang
86. Yang Datang 

di Malam Hari
87. Yang Paling 

88. Hari Pembala-
san

Negeri
Matahari
Malam

�-D�uha Waktu Duha
Melapangkan

Segumpal 
Darah
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Kemuliaan

Kegoncangan
Kuda Perang 

Kencang
Hari Kiamat

megahan
Demi Masa
Pengumpat
Gajah

Quraisy Suku Quraisy

‘un

£ar Nikmat yang 

Orang-orang 

¡r Pertolongan
111.

Memurnikan 

113. Waktu Subuh
114.
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No.
Huruf 

 Hijaiyah
Nama Huruf Latin Nama

1. alif tidak dilam-
bangkan

tidak dilambang-
kan

b be

3. t te

4. £
es (dengan titik di 

5. jim j je

6. ¥
ha (dengan titik di 

7. kha kh ka dan ha

8. dal d de

zal zet (dengan titik di 

r er

11. zai z zet

sin s es

13. syin sy es dan ye

14. sad ¡
es (dengan titik di 

15. «ad «
de (dengan titik di 

16. ¯
te (dengan titik di 

17. § §
zet (dengan titik di 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

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

18. ‘ koma terbalik

gain g ge

f ef

ki

kaf k ka

lam l el

mim m em

nun n en

wau w we

h ha

hamzah apostrof

y ye

2. Transliterasi Mad
mad (dipan-

 huruf hidup yang 

  (q la  (ras lu  (wa a¡ la

Penulisan huruf sebagai tanda bacaan bertasydid, ditulis dengan huruf 
 (alla ),     (qayy mu)

Catatan:

, ramadan, magrib, subuh, zikir, dan lain sebagainya.
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