


Agama Islam
Pendidikan 2





Penulis : Sri Prabandani
Siti Masruroh

Editor : -
Perancang Kulit : -
Perancang Tata Letak : -
Penata Letak : Muchammad Riduwan
Ilustrator : -

Pendidikan Agama Islam 2
untuk kelas VIII SMP

Hak Cipta Buku ini dialihkan Kepada Kementerian Nasional
dari Penulis Sri Prabandani dan SIti Masruroh

Diterbitkan oleh Pusat  Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025

Diperbanyak oleh

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional

dilindungi oleh Undang-Undang

Sri Prabandani
       Pendidikan Agama Islam / Sri Prabandani, Siti Masruroh. – Jakarta :
    Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
       2 jil.: ilus.; foto ; 25 cm.

       Untuk SMP Kelas VIII
        Termasuk bibliografi
       Indeks
         ISBN 978-979-095-646-9 (no.jil.lengkap)
        ISBN 978-979-095-654-4 (jil.2.3)

        1. Pendidikan Islam—Studi dan Pengajaran        I. Judul
        II. Siti Masruroh

297.071



CARA MUDAH MEMPELAJARI BUKU INI

Buku ini disajikan dengan format sebagai berikut.

Judul Materi Pelajaran sebagai landasan dalam
mengembangkan pelajaran dalam tiap pokok
bahasan.

Gambar Awal Bab sebagai sarana bantu dalam
menginformasikan pokok bahasan yang akan
dipelajari.

Kalimat Pengantar di setiap awal bab sebelum
memulai pokok bahasan sebagai stimulus bagi siswa
untuk menyimak materi yang dipelajari.

Peta Konsep sebagai penuntun siswa dalam
menguasai materi yang akan diajarkan.

Kamus Kecil untuk mempermudahkan siswa  dalam
memahami sebuah kata dalam kalimat.

Ibrah berisi nasihat bagi para siswa yang merupakan
bentuk refleksi dari materi pembelajaran terkait.

Uji Kompetensi sebagai panduan dan penuntun bagi
siswa untuk mencapai kompetensi dalam tiap indikator
atau kompetensi dasar.

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi

IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah

PPPPPeta Keta Keta Keta Keta Konseonseonseonseonseppppp



Rangkuman berisi uraian singkat materi pembelajaran
setiap pokok bahasan.

Latihan sebagai tolok ukur dan umpan balik bagi guru
tentang pelaksanaan proses pembelajaran setiap pokok
bahasan.

Lembar Tugas Portofolio berisikan tugas pilihan
yang harus dikerjakan siswa. Tugas portofolio
dikumpulkan kepada guru dalam bentuk dokumen
portofolio.

Penilaian Sikap berisikan pertanyaan sebagai tolok
ukur sikap norma siswa dalam berinteraksi dengan
lingkungannya.

RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp

LatihanLatihanLatihanLatihanLatihan

TTTTTugugugugugas Pas Pas Pas Pas Pororororortoftoftoftoftofolioolioolioolioolio
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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional,
pada tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/
penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet
(website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi
syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12
November 2010.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para
penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada
Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa
dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada
Departemen 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
memanfaatkan sumber belajar ini.

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

                                                          Jakarta, Juni 2011
                                                              Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kata Sambutan
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Kalian telah duduk di kelas VIII SMP. Banyak hal baru yang dapat kalian
temui, misalnya suasana dan lingkungan yang baru. Kalian pasti senang
menemui hal-hal baru. Dalam bergaul di lingkungan yang baru, tentu ada
aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Semua itu dapat kalian pelajari
melalui Pendidikan Agama Islam.

Dengan mempelajari Pendidikan Agama Islam, kalian diharapkan dapat
menjadi warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan
kewajibannya. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu berpartisipasi
secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Buku merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam proses
pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran salah
satunya ditentukan oleh kualitas buku yang digunakan.

Buku Pendidikan Agama Islam ini, kami susun dalam tiga jilid.
Pendidikan Agama Islam Jilid 1 untuk kelas VII SMP
Pendidikan Agama Islam Jilid 2 untuk kelas VIII SMP
Pendidikan Agama Islam Jilid 3 untuk kelas IX SMP

Buku ini disajikan dengan metode yang praktis dan sistematis serta
dengan bahasa yang mudah kalian pahami. Untuk mempermudah kalian
dalam memahami materi yang disampaikan, buku ini dilengkapi dengan
Uji Kompetensi yang berisi tugas-tugas pada setiap akhir subbab. Pelatihan
pada setiap akhir bab dimaksudkan untuk lebih memantapkan kalian dalam
memahami dan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam memperoleh
kompetensi di bidang Pendidikan Agama Islam.

Penulis

Kata Pengantar
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Salam jumpa.
Buku bermutu merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran yang

bermutu. Keberadaan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang
berarti bagi upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya hasil belajar
peserta didik. Agar berkontribusi dalam mutu pendidikan, buku ini menyajikan
uraian materi pembelajaran yang mendukung pencapaian komptensi dasar
dan standar komptensi.

Sistematika buku ini meliputi: kata pengantar, daftar isi, pendahuluan,
peta konsep, uraian materi setiap subbab, uji kompetensi setiap subbab, ibrah
tau nasihat, rangkuman, kamus kecil, penilaian sikap, dan latihan soal untuk
evaluasi pembelajaran tiap bab. Pada bagian akhir, buku ini dilengkapi juga
dengan indeks.

Penyajian uraian materi pembelajaran didukung dengan pembelajaran
yang bersifat kontekstual, utamanya terkait dengan berbagai kenyataan yang
terjadi di masyarakat.

Buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada
peserta didik (student centered), yang menempatkan peserta didik sebagai
subjek yang melakukan kegiatan belajar. Penyajian dalam buku ini berusaha
untuk mengembangkan interaksi antara buku dengan peserta didik, dengan
bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
Dengan pendekatan yang demikian, peserta didik hendaknya mengikuti
langkah-langkah kegiatan belajar sebagai berikut. Pertama, amatilah peta
konsep. Kedua, pahamilah dengan baik uraian materi pembelajaran dalam
setiap subbab dan kerjakan uji kompetensinya. Ketiga, kerjakan tugas-tugas
latihan serta evaluasi yang diberikan, baik yang diberikan pada setiap bab
maupun pada bagian akhir buku ini.

Selamat belajar, semoga berhasil dengan baik.

Pendahuluan



 No. Huruf Nama Huruf Latin Nama
1. ã alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
2. å ba’ b be
3. $ ta t te
4. ( sa s es (dengan titik di atas)
5. , jim j je
6. 0 ha h ha (dengan titik di bawah)
7. 4 kha kh ka dan ha
8. 8 dal d de
9. : zal z zet (dengan titik di atas)
10.  < ra r er
11. > zai z zet
12. @ sin s es
13. D syin sy es dan ye
14. H sad s es (dengan titik di bawah)
15. L dad d de (dengan titik di bawah)
16. É ta t te (dengan titik di bawah)
17. Í za z zet (dengan titik di bawah)
18. P ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
19. T gain g ge
20. X fa f ef
21. \ qaf q ki
22. ! kaf k ka
23. d lam l el
24. h mim m em
25. l nun n en
26. p wau w we
27. r ha h ha
28. x hamzah ’ apostrof
29. | ya y ye

.

.

.
.

.

.

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

.

.

.

.

.

.
.
.

DAFTAR HURUF TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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Kata Sambutan ________________________________________________vii
KataPengantar ________________________________________________viii
Pendahuluan _________________________________________________ ix
Daftar Isi _________________________________________________xi
Bab 1 Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra _______________________1

A. Qalqalah _________________________________________3
B. Hukum Bacaan Ra ( ) ____________________________5

Bab 2 Iman kepada Kitab-Kitab Allah __________________________15
A. Hakikat Iman kepada Kitab-Kitab Allah swt. ___________17
B. Nama Kitab-Kitab Allah dan Rasul Penerimaanya ______19
C. Mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah ______________22

Bab 3 Zuhud dan Tawakal ___________________________________37
A. Zuhud ____________________________________________39
B. Tawakal __________________________________________41

Bab 4 Akhlak Tercela _______________________________________51
A. Ananiah __________________________________________53
B. Gadab ___________________________________________54
C. Gibah ____________________________________________57
D. Namimah _________________________________________59
E. Hasad ____________________________________________61

Bab 5 Salat 69
Sunah Rawatib _______________________________________69
A. Pengertian Salat Sunah Rawatib _____________________71
B. Waktu dan Bilangan Rakaat Salat Sunah Rawatib ______71
C. Cara Melaksanakan Salat Sunah Rawatib _____________73
D. Keutamaan Salat Sunah Rawatib _____________________75

Daftar Isi

 Diunduh dari BSE.Mahoni.com
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Bab 6 Sujud 81
A. Sujud Syukur ______________________________________83
B. Sujud Sahwi_______________________________________ 84
C. Sujud Tilawah _____________________________________85

Bab 7 Puasa 91
A. Hakikat Puasa _____________________________________93
B. Macam Puasa Wajib _______________________________98
C.  Puasa Sunah ______________________________________106

Bab 8 Zakat 115
A. Zakat Fitrah _______________________________________ 117
B. Zakat Mal ________________________________________ 123

Bab 9 Sejarah Nabi Muhammad saw. _________________________133
A. Nabi Muhammad saw. Membangun Ekonomi Masyarakat __135
B. Meneladani Perjuangan Nabi dan Para Sahabat di Madinah __136

Bab 10 Hukum Bacaan Mad dan Waqaf ________________________147
A. Hukum Bacaan Mad ________________________________149
B. Waqaf ____________________________________________157

Bab 11 Iman kepada Rasul ____________________________________167
A. Hakikat Beriman kepada Rasul ______________________ 169
B. Nama dan Sifat-Sifat Rasul Allah _____________________ 173
C. Meneladani Sifat-Sifat Rasulullah saw ________________ 185

Bab 12 Adab Makan dan Minum _______________________________197
A. Adab Makan dan Minum ____________________________ 199
B. Adab Makan dan Minum dalam Kehidupan Sehari-hari ___ 200

Bab 13 Akhlak Tercela _______________________________________ 207
A. Dendam __________________________________________209
B. Munafik __________________________________________211

Bab 14 Hukum Islam tentang Binatang _________________________221
A. Binatang yang Dihalalkan __________________________223
B. Binatang yang Diharamkan _________________________225
C. Mudarat Binatang yang Diharamkan _________________229

Bab 15 Sejarah Ilmu Pengetahuan Islam ________________________235
A. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam _________ 237
B. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Agama Islam ______________249

Daftar Pustaka ________________________________________________269
Indeks ________________________________________________________270
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Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam. Membaca Al-Qur’an bernilai
ibadah. Rasulullah saw. bersabda yang artinya, Perumpamaan orang
mukmin yang suka membaca Al-Qur’an adalah seperti utrujah, yakni
harum baunya dan enak rasanya. Untuk menjadi seperti utrujah, kalian
harus mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai kaidah
ilmu tajwid.

Hukum Bacaan
Qalqalah dan Ra

Bab 1

Sumber: Tematis Ensiklopedi Al-Qur’an
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Pe a onse

Hukum Bacaan
Qalqalah dan Ra

Qalqalah Ra

Qalqalah Sugra

Qalqalah Kubra

Ra Tarqiq

Ra Tafkhim

Jawa ul Wajhaim
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A. al ala
Qalqalah menurut bahasa berarti memantul atau getaran suara. Menurut

ilmu tajwid, qalqalah adalah membunyikan huruf-huruf tertentu pada kalimat
dengan suara memantul dari makhraj huruf tertentu, baik  karena terdapat
harakat sukun asli maupun fathah, dammah, atau kasrah, tetapi disukunkan
karena tanda waqaf (berhenti).

Adapun huruf hijaiyah yang termasuk dalam huruf qalqalah ada lima,

yaitu , , , , dan   atau sering disebut . Kelima

huruf tersebut mempunyai sifat yang berbeda dalam hal pelafalan. Untuk

huruf qaf ( ) dan ta ( ), bunyi pantulannya adalah mengandung suara o.

Untuk huruf ba ( ), jim ( ), dan dal ( ), bunyi pantulannya mengandung

suara e.
Qalqalah dibagi menjadi dua macam, yaitu qalqalah sugra dan kubra.

1. al ala  gra   

Qalqalah sugra adalah qalqalah yang terjadi karena ada huruf
qalqalah yang berharakat sukun asli dan berada di tengah kata. Qalqalah
berarti memantulkan bunyi huruf, sedangkan sugra berarti kecil. Cara
membaca qalqalah sugra adalah  dengan  pantulan yang  tidak kuat
(lemah).
Contoh:
a. al ala  s gra

dibaca ib-rahima

dibaca yaj- aluna

dibaca mud-khala

dibaca at- amahum

dibaca khalaq-nakum
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b. al ala  s gra dalam a a  Al r an

2. al ala  bra  

Qalqalah kubra adalah qalqalah yang terjadi karena adanya huruf
qalqalah yang berharakat sukun asli pada akhir kata atau berharakat
hidup, tetapi terdapat tanda waqaf. Kubra berarti besar. Qalqalah kubra
berarti memantulkan bunyi huruf qalqalah tersebut dengan suara pantulan
yang kuat seakan-akan diakhiri dengan suara ham ah sukun ( ).

Contoh:
a. al ala  k bra

dibaca bilhaqq’

dibaca muhit’

dibaca lasyahid’

dibaca alburuj’

dibaca alhisab’
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Bacalah surah al-’Adiyat, kemudian carilah bacaan qalqalah yang ada
serta kelompokkan ke dalam qalqalah sugra dan kubra

B. k m Ba aan a 

Dalam membaca huruf ra ( ), ada tiga cara, yaitu tarqiq ( ),

tafkhim ( ), dan Jawa ul wajhain (  )

1. a ar i
Huruf ra ( ) dibaca tarqiq (tipis) apabila berada pada empat

keadaan.
a. Ra yang berharakat kasrah

b. al ala  k bra dalam a a  Al r an
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b. Ra yang berharakat sukun yang didahului huruf berharakat kasrah,

sedangkan huruf berikutnya bukan huruf isti’la’ (  ). Huruf

isti’la ada tujuh, yaitu , , , , , dan

Contoh:

c. Ra yang diwaqafkan dan huruf sebelumnya berharakat kasrah.
Contoh:
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Ra yang diwaqafkan dan didahului huruf yang berharakat sukun juga
dibaca tarqiq (tipis).
Contoh:

d. Ra yang didahului huruf ya sukun (  )

Contoh:

2. a a k im
Ra dibaca tafkhim (tebal) apabila berada dalam empat keadaan,

sebagai berikut.
a. Ra berharakat fathah, dammah, atau berada di awal kata.

Contoh:
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b. Ra berharakat sukun , sedangkan huruf sebelumnya berharakat fathah
atau dammah.
Contoh:

c. Ra yang diwaqafkan dan huruf sebelumnya berharakat atau dammah,
dapat juga di antara ra yang diwaqafkan dan huruf berharakat fathah
atau dammah berharakat sukun.
Contoh:

d. Ra yang diwaqafkan dan didahului huruf alif atau wawu sukun
Contoh:
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. a a l aj ain
Jawa ul wajhain berarti dua wajah. Artinya, ra boleh dibaca dengan

tarqiq (tipis) atau tafkhim (tebal). Ra sebagai jawa ul wajhain apabila
berharakat sukun, sedangkan huruf sebelumnya berharakat kasrah dan
sesudahnya terdapat huruf isti’la’.
Contoh:

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Bacalah Al-Qur’an  Surah Alam Nasyrah  Kemudian, tunjukkan bacaan
ra yang terdapat di dalamnya dan kelompokkan menurut tarqiq dan
tafkhim

RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman
Qalqalah adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara
memantul dari makhraj huruf tertentu, baik  karena terdapat harakat
sukun asli maupun fathah, dammah, atau kasrah, tetapi disukunkan
karena tanda waqaf (berhenti).

IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah
Membaca Al-Qur’an merupakan suatu ibadah yang bernilai tinggi.
Rasulullah saw. pernah bersabda bahwa orang yang suka membaca Al-
Quran dan mau mengamalkannya, jasadnya akan terpelihara dari
kehancuran sampai hari kiamat. Ajaklah keluarga kalian untuk suka menjadi
ahli Al-Qur’an agar kelak  memperoleh syafaat di hari kiamat.
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Huruf qalqalah ada lima, yaitu , , , , dan   atau sering

disebut

Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra.

Hukum bacaan ra ( ) ada tiga macam, yaitu tarqiq (tipis), tafkhim

(tebal), dan jawa ul wajhain (boleh tipis atau tebal)

qalqalah : memantul  getaran suara
saktah : diam
tafkhim : bacaan tebal
tarqiq : bacaan tipis
waqaf : berhenti

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil

  No.  Pern a aan a idak

1. Saya sangat senang jika mendengar orang
membaca Al-Qur’an.

2. Jika saya kesulitan memahami hukum bacaan
dalam Al-Qur’an saya malu bertanya kepada
orang yang lebih tahu.

3. Dalam belajar membaca Al-Qur’an, kita tidak
perlu memerhatikan tanda qalqalah dan waqaf.

4. Saya berusaha belajar membaca Al-Qur’an
meskipun sering salah dalam melafalkannya.

5. Saya baru belajar membaca Al-Qur’an jika
acara televisi pada saat itu tidak saya sukai.

6. Orang yang suka membaca Al-Qur’an akan
mendapatkan keutamaan.

7. Membaca Al-Qur’an membuat hati tenang.
8. Al-Qur’an dapat dijadikan jimat.
9. Orang yang tidak dapat membaca Al-Qur’an

tidak akan masuk surga.
10. Kita harus membaca Al-Qur’an secara rutin

setiap hari.

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiLatihanLatihanLatihanLatihanLatihan

A. Berila  anda silang  ada r  a  b   a a  d di de an ja aban ang
e a

1. Secara bahasa qalqalah berarti ....
a. membalik c. tipis
b. jelas d. tebal

2. Di bawah ini adalah kelompok huruf qalqalah adalah ....

a. c.

b. d.

3. Contoh bacaan kubra adalah ....

a. c.

b. d.

4. Jika huruf qalqalah itu mati asli di tengah, termasuk bacaan ....
a. qalqalah kubra
b qalqalah sugra
c. mendengung
d. membalik

5. Cara membaca qalqalah yang benar adalah dibaca dengan ....
a. memantul
b. mendengung
c. beralih
d. tidak membalik

6. Jumlah huruf qalqalah ada ....
a. empat
b. lima
c. enam
d. tujuh
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7. Kalimat dibaca qalqalah apabila hurufnya mati karena ....
a. waqaf
b. hurufnya mati berhenti
c. hurufnya bersambung
d. asli di tengah kalimat

8. Jika huruf qalqalah mati karena wakaf, disebut ....
a. qalqalah sugra c. tarqiq
b. tafkhim d. qalqalah kubra

9.

Huruf yang termasuk huruf qalqalah pada potongan ayat di atas adalah
....
a. dal c. jim
b. alif d. Lam

10.

Cara membaca huruf ra pada kalimat tersebut adalah ....
a. tebal c. panjang
b. tipis d. mendengung

11.

Cara membaca  huruf ra potongan ayat tersebut adalah ....
a. qalqalah sugra c. tarqiq
b. tafkhim d. qalqalah kubra

12. Huruf ra dapat dibaca dengan ....
a. dua cara c. empat cara
b. tiga cara d. lima cara

13. Bacaan tarqiq artinya ....
a. pendek c. tebal
b. tipis d. panjang

14. Huruf ra yang berbaris kasrah harus dibaca ....
a. pendek c. tafkhim
b. tarqiq d. Panjang

15. Pada kalimat                    huruf ra dibaca ....
a. tipis c. panjang
b tebal d. mendengung
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B. Isila  soal di ba a  ini dengan ja aban ang e a
1. Qalqalah sugra berarti  ....
2. Qalqalah kubra berarti ....
3. Huruf qalqalah, yaitu ...
4. Huruf dal sukun di tengah disebut qalqalah ...
5. Huruf ba’ berbaris dammah bila diwakafkan termasuk qalqalah
6. Huruf ra berbaris  kasrah harus dibaca ....
7. Menurut bahasa, qalqalah berrti ....
8. Dalam ilmu tajwid, wakaf berarti ....
9. Huruf ra dapat dibaca tafkhim apabila berbaris fathah dan ....
10. Kata tafkhim berarti ....

. a abla  soal soal di ba a  ini dengan ja aban ang singka  dan e a
1. Jelaskan pengertian ilmu tajwid
2. Sebutkan huruf qalqalah
3. Jelaskan perbedaan qalqalah kubra dan qalqalah sugra
4. Apalah arti bacaan tarqiq
5. Bagaimana cara membaca huruf ra berbaris dammah dan fathah
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Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-Nya untuk dipercaya
sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu adalah firman Allah. Kitab-kitab itu
diturunkan Allah kepada para rasul-Nya agar disampaikan kepada
manusia sebagai pedoman hidup.

Iman kepada
Kitab-Kitab Allah

2Bab

Sumber: Tematis Ensiklopedi Al-Qur’an
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Pe a onse

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah

Hakikat Iman
kepada

Kitab-Kitab Allah

Nama
Kitab-Kitab Allah

Mencintai
Al-Qur’an sebagai

Kitab Allah

Pengertian Iman
kepada Kitab-Kitab

Allah swt.

Perbedaan Antara
Kitab dan Suhuf

Pengertian Iman
kepada Kitab-Kitab

Allah swt.

Perbedaan Antara
Kitab dan Suhuf

Fungsi Al-Qur’an
Diturunkan

Kandungan
Al-Qur’an

Keistimewaan
Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai
Pedoman Hidup

Kewajiban Beriman
kepada Al-Qur’an

Manfaat orang yang
berpedoman Al-Qur’an

Siap dan Perilaku
Orang yang
Berpedoman

Al-Qur’an
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A. akika  Iman ke ada i ab i ab Alla  s .
1. Penger ian Iman ke ada i ab i ab Alla   s .

Pernyataan iman seseorang kepada Allah swt. yang tidak diikuti
dengan keyakinan adanya kitab-kitab suci-Nya hanyalah omong kosong.
Kitab-kitab    Allah swt. adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada
para rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman
hidup.

Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga.
Kitab-kitab Allah swt. yang dimaksud adalah sebagai berikut.
a. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa a.s.
b. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud a.s.
c. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa a.s.
d. Kitab Al-Qur’an diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.

Setiap muslim wajib beriman kepada keempat kitab suci tersebut
tanpa membeda-bedakan antara yang satu dan yang lain. Pengingkaran
terhadap salah satu kitab berarti pengingkaran terhadap semuanya.

Iman kepada kitab-kitab Allah swt. meliputi tiga perkara pokok, yaitu
a. meyakini bahwa Allah swt. memiliki beberapa kitab suci yang

diwahyukan kepada rasul-Nya untuk dijadikan pedoman hidup
manusia

Gambar: Al-Qur’an kitab suci yang selalu dipelajari umat Islam
Sumber: acehkita.com
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b. meyakini kebenaran ajaran yang ada di dalamnya secara mutlak
tanpa keragu-raguan sedikit pun

c. mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya dalam kehidupan
sehari-hari, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun anggota
masyarakat.
Perbedaan beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Qur’an

dengan kitab suci Al-Qur’an adalah sebagai berikut.
a. Beriman kepada kitab suci sebelum Al-Qur’an cukup meyakini

keberadaan kitab suci tersebut dan tidak wajib mengamalkan
petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya.

b. Beriman kepada kitab suci Al-Qur’an dengan cara meyakini
keberadaannya, meyakini kebenaran petunjuknya, dan meng-
amalkan petunjuk-petunjuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Allah swt. berfirman sebagai berikut.

Wal-la©³na yu’min na bim± unzila ilaika wa m± unzila min qablik(a),
wabil-±khirati hum y qin n(a).

Ar in a Dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur’an) yang diturunkan
kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum
engkau  dan  mereka yakin akan adanya akhirat. (Q.S. Al-Baqarah/2: 4)

2. Perbedaan an ara i ab dan 
Kitab adalah kumpulan firman Allah swt. yang diwahyukan kepada

rasul-Nya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Kumpulan
lembaran-lembaran yang sudah berwujud buku itu la imnya disebut
sebagai kitab.

Kitab yang diturunkan Allah swt. ada empat, yaitu Taurat, Zabur,
Injil, dan Al-Qur’an. Kitab-kitab itu memiliki kesamaan dan perbedaan.
Persamaannya ialah semua kitab itu mengajarkan keesaan Allah swt.
sehingga agama-agama sebelum Islam lahir dikenal dengan sebutan
agama tauhid, yakni agama yang mengajarkan tentang keesaan Allah
swt. Perbedaannya terletak pada sifatnya. Kitab-kitab sebelum Al-Qur’an
bersifat lokal dan ajaran-ajarannya sederhana, sedangkan Al-Qur’an
bersifat universal dan abadi sepanjang masa serta lebih luas ajarannya.

Adapun yang dimaksud suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi
kumpulan wahyu Allah swt. yang diberikan kepada rasul-Nya untuk
disampaikan kepada umat manusia.
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Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif
lebih sedikit daripada kitab. Beberapa suhuf dikumpulkan sehingga
menjadi sebuah kitab.

Allah swt. berfirman sebagai berikut.

 Inna h±©± lafi¡-¡u¥ufil- l±. ¢u¥ufi ibr±h³ma wa m s±.

Ar in a Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu,
(yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa. (Q.S. Al-A la/87: 18-19)

B. Nama i ab i ab Alla  dan as l Peneriman a
1. i ab Alla  s .

a. i ab i a ra
Taurat dalam bahasa Ibrani, Thora, artinya kitab suci yang

diturunkan Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. untuk Bani Israil. Hal
itu dinyatakan dalam firman Allah swt. sebagai berikut.

Wa ±tain± m sal-kit±ba wa ja‘aln±hu hudal liban³ isr±’³la all±
tattakhi©  min d n³ wak³l±(n).

Ar in a Dan Kami berikan kepada Musa, Kitab (Taurat) dan Kami
jadikannya petunjuk bagi Bani Israil,  (dengan firmannya) Janganlah
kamu mengambil (pelindung) selain Aku. (Q.S. Al-Isra’/17: 2)

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Sebutkan fungsi Al-Qur’an terhadap kitab-kitab sebelumnya
2. Jelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf
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b. i ab i ab r
Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud

a.s. Zabur berasal dari kata abara - ya buru - abur, yang berarti
menulis.

Zabur disebut juga dalam bahasa Arab dengan ma mur dan
jamaknya ma amir.  Allah swt. berfirman sebagai berikut.

Wa laqad ±tain± d±w da minn± fa«l±(n), y± jib±lu awwib³ ma‘ah
wa¯-¯air(a), wa alann± lahul-¥ad³d(a).

Ar in a Dan sungguh, telah Kami berikan kepada Daud karunia
dari Kami. (Kami berfirman), Wahai gunung-gunung dan burung-
burung  Bertasbihlah berulang-ulang kepada Daud, dan Kami telah
melunakkan besi untuknya.  (Q.S. Saba’/34: 10)

. i ab i Injil
Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. Kitab ini

pada intinya berisi ajakan kepada umat Nabi Isa a.s. untuk hidup
menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal itu dimaksudkan
untuk meluruskan pandangan orang-orang ahudi yang bersifat
materialistis (mementingkan kehidupan dunia).

Kitab Injil yang ada sekarang berbeda dengan Injil asli yang
diturunkan Allah swt. kepada Nabi Isa a.s. Dalam bentuknya yang
sekarang ada sejumlah pengikut Nabi Isa a.s. yang memasukkan
karangannya ke dalam kitab Injil dan menghapus hukum-hukum yang
tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai pada aman itu.

Allah berfirman sebagai berikut (Q.S. Al-M-aidah/5:44) beserta
artinya.
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Inn± anzalnat-taur±ta f³h± hudaw wa n r(un), ya¥kumu bihan-
nabiyy nal-la©³na aslam  lil-la©³na h±d  war-rabb±niyy na wal-a¥b±ru
bimastu¥fi§  min kit±bill±hi wa k±n  ‘alaihi syuhad±’(a), fal±
takhsyawun-n±sa wakhsyauni wa l± tasytar  bi’±y±t³ £amanan qal³l±(n),
wa mal lam ya¥kum bim± anzalall±hu fa ul±’ika humul-k±fir n(a).

Ar in a Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di
dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang
dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang ahudi oleh nabi-
nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim
mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka
diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi
saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia,
(tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-
ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu
adalah orang-orang yang kafir.

d. i ab Al r an
Kitab Al-Qur’an diberikan kepada Nabi Muhammad saw.,

berbahasa Arab berisi secara global tentang iman, Islam dan ihsan
serta bermacam-macam hukum dan meluruskan terhasap kitab-kitab
sebelumnya. Kitab Al-Qur’an adalah untuk seluruh umat manusia,
bahkan sebagai rahmat bagi alam semesta.
Firman Allah:

Wa m± arsaln±ka ill± k±ffatal lin-n±si basy³raw wa na©³raw wa l±kinna
ak£aran-n±si l± ya‘lam n(a).
Ar in a Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan
kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan tetapi kebanyakan manusia tiada
mengetahui.  (Q.S. Saba/34:28)
Di ayat lain Allah berfirman:

Wa m± arsaln±ka ill± ra¥matal lil-‘±lam³n(a).



Pendidikan Agama Islam SMP 2

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Sebutkan firman Allah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan
Taurat dan Zabur.

Ar in a  dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
menjadi rahmat bagi semesta alam.  (Q.S. Al-Anbiya/21:107)

Rahmat yang ditimbulkan oleh kerasulan Nabi Muhammad saw.
tidak hanya meliputi alam semesta, tetapi meliputi pula jin dan
malaikat. Alam semesta itu tidak hanya sebatas pada bumi ini saja,
tetapi juga meliputi planet lain.

Dari keterangan dan uraian di atas dapatlah diketahui bahwa
kitab-kitab sebelum Al-Qur’an dan hanya untuk kaum tertentu dan
pada masa tertentu, yaitu untuk kaum dan masa nabi-nabi yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw adalah untuk seluruh
manusia dan sepanjang masa.

2. ika  dan Perilak  rang ang Beriman ke ada i ab i ab Alla  s
Sikap dan perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah

swt. yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s., Nabi Daud as, dan Nabi
Isa a.s. adalah sebagai berikut:
a. memercayai adanya kitab-kitab tersebut sebagai wahyu Allah swt. yang

disampaikan kepada Nabi Musa a.s., Nabi Daud a.s., dan Nabi Isa a.s
b. meyakini kebenaran petunjuk yang ada di dalamnya (khususnya kitab

Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil yang asli)
c. memiliki rasa hormat kepada kitab-kitab tersebut serta tidak

meremehkannya
d. menghormati para rasul penerima kitab-kitab tersebut
e. merasa tidak rela apabila ada pihak-pihak lain yang meremehkan

kitab-kitab tersebut (terutama yang asli), sebagaimana kita tidak rela
apabila kitab suci Al-Qur’an diremehkan orang.

. en in ai Al r an sebagai i ab Alla
Selain kitab Taurat, kitab Allah ang wajib kit aimani adalah Al-Qur’an.

Menurut bahasa, Al-Qur’an berarti bacaan. Adapun menurut istilah, Al-Qur’an
adalah firman Allah swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.
sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Qur’an karena merupakan kitab suci
yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik.
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1. ngsi Al r an i r nkan
Kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. kepada rasul-rasul-Nya

berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Kehidupan
manusia di dunia ini mengalami perkembangan  dari kehidupan yang
sederhana menjadi lebih maju atau modern. Oleh sebab itu, Allah swt.
tidak hanya menurunkan satu kitab suci.

Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah swt.
menurunkan kitab suci yang sederhana agar manusia dapat mengikuti
petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Setelah
pemikiran manusia berkembang pesat, Allah swt. menurunkan kitab suci
yang sempurna.

Kedudukan Al-Qur’an dengan kitab-kitab suci yang lain sebagai
penyempurna. Ajaran yang terdapat dalam kitab suci terdahulu bersifat
sederhana dan disempurnakan oleh kitab suci Al-Qur’an.

Allah swt. berfirman sebagai berikut.

Wa anzaln± ilaikal-kit±ba bil-¥aqqi mu¡addiqal lim± baina yadaihi minal-
kit±bi wa muhaiminan ‘alaihi

Ar in a Dan Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu
(muhammad) menjaganya dengan membawa kebenaran, yang mem-
benarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian
terhadap kitab-kitab yang lain itu(Q.S. Al-Ma’idah/5: 48)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kedudukan Al-Qur’an terhadap
kitab-kitab yang lain adalah sebagai berikut.
a. Al-Qur’an membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur,

dan Injil. Adapun yang dibenarkan ialah yang masih asli, belum
dicampuri perkataan manusia. Al-Qur’an membenarkan isi kitab-
kitab sebelumnya karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama
dengan inti ajaran yang ada dalam Al-Qur’an, yakni mengesakan
Allah swt.

b. Al-Qur’an menjadi batu ujian. Maksudnya, apabila petunjuk yang
ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Qur’an,
petunjuk tersebut adalah benar. Sebaliknya, apabila petunjuk yang
terdapat dalam kitab terdahulu tidak sesuai dengan Al-Qur’an. Hal
itu berarti salah.
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2. and ngan Al r an
Ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur’an secara garis besar,

antara lain sebagai berikut.
a. Akidah, yakni mengajarkan kepercayaan terhadap Allah swt.

malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir.
Keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok
kepercayaan. Di samping enam pokok kepercayaan tersebut,
diajarkan pula kepercayaan akan hal-hal gaib, seperti jin, setan,
alam akhirat, surga, dan neraka.

b. Ibadah, yakni mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada
Allah swt.

c. Muamalah, yakni mengajarkan hubungan antarmanusia, baik dalam
keluarga, tetangga, maupun masyarakat.

d. Akhlakul karimah, yakni mengajarkan tentang budi pekerti yang
mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas
maupun dengan Allah swt. sebagai penciptanya.

e. Tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil
pelajaran bagi umat sesudahnya.

f. Syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan
secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan
muamalah.

Dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa lebih dari
60  ayat-ayat Al-Qur’an membicarakan alam semesta, sedangkan 40
lainnya membicarakan tentang akidah, ibadah, dan hukum. Hal itu yang
menyebabkan Al-Qur’an sesuai dengan kehidupan manusia di aman
modern, seperti sekarang. Ayat-ayat Al-Qur’an yang mengajak manusia
untuk belajar dan memikirkan alam semesta, misalnya terungkap dalam
lafal-lafal sebagai berikut.
a.

la’±y±til liqaumiy yasma‘ n(a).

Ar in a (adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau
mendengarkannya)(Q.S. unus/10:67)

b.
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la’±y±til liqaumiy yatafakkar n(a).

Ar in a (adalah tanda kebesaran Allah  bagi orang-orang yang mau
berpikir) (Q.S. Ar-Ra’d/13:3)

. eis ime aan Al r an
Keistimewaan kitab suci Al-Qur’an dibandingkan dengan kitab suci

yang lain adalah sebagai berikut.
a. easlian Al r an

Selama empat belas abad lebih, kitab suci Al-Qur’an tidak
mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi
kandungannya. Keadaan seperti itu terus berlangsung sampai akhir
kehidupan dunia ini. Keaslian Al-Qur’an seperti itu diakui oleh para
sejarawan, baik muslim maupun nonmuslim.

Keaslian Al-Qur’an telah ditegaskan oleh Allah swt. dalam firman-
Nya sebagai berikut.

Inn± na¥nu nazzalna©-©ikra wa inn± lah  la¥±fi§ n(a).

Ar in a Sesungguhnya, Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an, dan
pasti Kami (pula) yang memeliharanya. (Q.S. Al-Hijr/15: 9)

b. Isi Al r an
Kelebihan ajaran Al-Qur’an dibanding dengan kitab suci yang

lain antara lain  sebagai berikut.
1) Dalam bidang ibadah, Al-Qur’an, antara lain menjelaskan salat,

akat, puasa, dan haji. Keempat macam ibadah tersebut
dinamakan ibadah mahdah, yakni ibadah yang sudah ada
aturannya secara rinci dalam agama.

2) Dalam bidang akidah, Al-Qur’an telah menegaskan bahwa satu-
satunya sembahan manusia yang hak adalah Allah swt.
Pengakuan adanya sembahan selain Allah swt. dinyatakan syirik
dan merupakan dosa terbesar di dalam Islam.
Allah swt. berfirman sebagai berikut.



Pendidikan Agama Islam SMP 2

Qul huwall±hu a¥ad(un). All±hu¡-¡amad(u). Lam yalid wa lam
y lad. Wa lam yakul lah  kufuwan a¥ad(un).
Ar in a Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, ang Maha
Esa, Allah tempat meminta  segala sesuatu, Allah tidak beranak
dan tidak pula diperanakkan. Dan  dan tidak ada sesuatu yang
setara dengan Dia. (Q.S. Al-Ikhl-a.s/112: 1-4)

3) Dalam bidang muamalah, Al-Qur’an menegaskan bahwa gotong
royong yang dibenarkan dalam Islam adalah gotong royong
dalam hal kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam hal dosa dan
permusuhan.
Allah swt. berfirman sebagai berikut.

wa ta‘±wan  ‘alal-birri wat-taqw±, wa l± ta‘±wan  ‘alal-i£mi
wal-‘udw±n(i),

Ar in a Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan
dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan
pelanggaran. (Q.S. Al-M-a’idah/5: 2)

4) Dalam bidang akhlakul karimah, Al-Qur’an memberi bimbingan
kepada manusia agar memiliki akhlakul karimah. Al-Qur’an
menjelaskan bahwa akhlakul karimah meliputi hubungan
dengan sesama manusia, dengan Allah swt. sebagai pencipta.

5) Dalam bidang hukum, Al-Qur’an mengakui dan menghargai hak
setiap manusia. Hak seseorang dapat diperoleh apabila hukum
ditegakkan. Al-Qur’an telah menetapkan beberapa jenis
hukuman, baik yang ringan maupun yang berat. Hukuman yang
ringan berupa sanksi hukuman kejiwaan, misalnya tidak boleh
menjadi saksi dalam suatu urusan. Adapun hukuman yang
terberat ialah hukuman mati, baik dirajam maupun dipenggal
kepalanya.

. s nan Ba asa
Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda

dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki
kemampuan bersyair sejak aman dahulu. Mereka sering
mengadakan lomba membaca syair di Pasar Uka . Meskipun
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demikian, tidak satu pun penyair yang mampu menandingi bahasa
Al-Qur’an. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus pemuda yang
ahli bersyair untuk berdialog dengan Rasulullah saw. pasti mengalami
kegagalan. Bahkan, mereka merasa kagum. Bahasa Al-Qur’an
mempunyai nilai sastra yang tinggi sehingga Nabi Muhammad saw.
sendiri tidak sanggup untuk menandinginya. Keindahan gaya bahasa
Al-Qur’an hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap
sastra Arab.

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, muncul
beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba
membuat tandingan terhadap Al-Qur’an, tetapi tandingan yang
mereka buat tidak ada nilainya sama sekali.
Allah swt. berfirman sebagai berikut.

Wa in kuntum f³ raibim mimm± nazzaln± ‘al± ‘abdin± fa’t  bis ratim
mim mi£lih(³), wad‘  syuhad±’akum min d nill±hi in kuntum
¡±diq³n(a). Fa’illam taf‘al  wa lan taf‘al  fattaqun-n±ral-lat³
waq duhan-n±su wal-¥ij±rah(tu), u‘iddat lil-k±fir³n(a).

Ar in a Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur’an
yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu
surat (saja) yang semisal Al-Qur’an itu, dan ajaklah penolong-
penolongmu selain  Allah , jika kamu memang orang-orang yang benar.
Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan
dapat membuat(nya) , peliharalah dirimu dari neraka yang bahan
bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.
(Q.S. Al-Baqarah/2: 23 24)

d. isi ang iemban
Kitab-kitab suci sebelum Al-Qur’an berlaku untuk waktu sementara

dan hanya untuk umat tertentu. Al-Qur’an berlaku untuk waktu
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selama-lamanya dan untuk seluruh manusia. Oleh sebab itu, kitab-
kitab suci sebelum Al-Qur’an dikatakan temporer dan lokal,
sedangkan Al-Qur’an dikatakan abadi dan universal.

Kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud a.s. hanya
berlaku untuk umatnya dan berlaku hanya pada waktu itu. Kitab
Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa a.s. hanya berlaku untuk
kaum Bani Israil pada saat itu. Demikian juga, kitab Injil yang
diwahyukan kepada Nabi Isa a.s. hanya untuk umatnya pada waktu
itu.

Adapun bukti yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an berlaku untuk
seluruh manusia adalah firman Allah swt. berikut.

Wa m± arsaln±ka ill± k±ffatal lin-n±si basy³raw wa na©³raw wa l±kinna
ak£aran-n±si l± ya‘lam n(a).
Ar in a Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat
manusia seluruhnya, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai
pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
(Q.S. Saba’/34: 28)

. Al r an sebagai Pedoman id
Allah swt. menciptakan manusia di bumi ini dengan tujuan yang

jelas, yakni sebagai khalifah di bumi. Agar manusia dapat melaksanakan
tugasnya sebagai pengatur bumi, Allah swt. memberi bekal berupa pikiran
dan perasaan. Akan tetapi, pikiran dan perasaan saja tidaklah cukup.
Banyak orang yang pandai, tetapi kepandaiannya untuk mengalahkan
pihak lain demi tercapainya keinginan sendiri. Banyak orang yang
bertindak atau mengambil kebijakan berdasarkan perasaannya sendiri
yang justru berakibat buruk. Oleh sebab itu, Allah swt. memberi petunjuk
hidup berupa Al-Qur’an yang di dalamnya berisi berbagai peraturan,
ancaman, dan kabar gembira.

Al-Qur’an adalah satu-satunya kitab suci agama samawi yang
terjamin keasliannya, baik tulisan maupun isinya. Ribuan umat Islam di
dunia ini sanggup menghafalnya secara tuntas. Tidak ada satu kitab pun
di dunia ini yang dapat dihafalkan manusia secara tuntas, kecuali
Al-Qur’an.
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Allah swt. berfirman sebagai berikut.

Inn± na¥nu nazzalna©-©ikra wa inn± lah  la¥±fi§ n(a).

Ar in a Sungguh, Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an, dan pasti Kami
(pula) yang memeliharanya. (Q.S. Al-.Hijr/15: 9)

Allah swt. menjaga keaslian Al-Qur’an dengan cara menakdirkan
sebagian hamba-Nya mampu menghafal Al-Qur’an dengan ketulusan
hati tanpa mengharapkan imbalan dan penghargaan dari sesama
manusia. Hanya dengan mengharap rida Allah swt. mereka menyisihkan
sebagian umurnya untuk menghafal Al-Qur’an sebagai pedoman
hidupnya.

5. e ajiban Beriman ke ada Al r an
Setiap orang Islam wajib beriman kepada Al-Qur’an sebagai kitab

sucinya. Allah swt. berfirman sebagai berikut.

Y± ayyuhal-la©³na ±man  ±min  bill±hi wa ras lih³ wal-kit±bil-la©³ nazzala
‘al± ras lih³ wal-kit±bil-la©³ anzala min qabl(u),

Ar in a Wahai orang-orang yang beriman  Tetaplah beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur’an) yang
diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya.
(Q.S. An-Nis-a’/4: 136)

Setiap orang mukmin wajib menjaga keimanannya terhadap Al-
Qur’an karena tidak ada kitab lain setelah Al-Qur’an.

Beriman kepada Al-Qur’an meliputi tiga hal, yaitu
a. meyakini keberadaan Al-Qur’an sebagai firman Allah swt. yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.
b. meyakini kebenaran ajarannya sebagai pedoman hidup manusia
c. mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, setiap mukmin diwajibkan untuk beriman kepada kitab-
kitab sebelum Al-Qur’an dengan cara sebagai berikut:
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a. cukup meyakini keberadaan kitab suci tersebut dan tidak wajib
mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya

b. meyakini kebenaran ajarannya sebagai pedoman hidup manusia.
Orang yang tidak beriman kepada Al-Qur’an dan kitab-kitab

sebelumnya dinyatakan telah tersesat hidupnya dari petunjuk yang benar.
Orang-orang seperti itu kelak akan dimasukkan Allah swt. ke dalam
neraka.

. an aa  rang ang Ber edoman Al r an
Orang yang berpedoman pada Al-Qur’an berarti telah memperoleh

petunjuk dari Allah swt.dan akan memperoleh manfaat dalam kehidupan
sehari-hari. Adapun manfaat orang yang berpedoman pada Al-Qur’an,
antara lain
a. mempunyai pegangan hidup yang jelas sehingga hati tidak bimbang

dan ragu serta tidak mudah terpengaruh lingkungan yang
menyesatkan

b. memperoleh petunjuk tentang tujuan hidup yang benar, yakni
menghambakan diri kepada Allah swt.

c. tenang dalam menghadapi persoalan hidup karena yakin bahwa
semua yang terjadi di dunia ini sebagai ujian dari Allah swt.

. ika  dan Perilak  rang ang Ber edoman Al r an
Wujud sikap dan perilaku orang yang berpedoman Al-Qur’an, antara

lain
a. mempunyai kemantapan hati terhadap kebenaran Al-Qur’an sebagai

pedoman hidup bagi manusia
b. memiliki rasa cinta atau senang terhadap Al-Qur’an
c. gemar membaca Al-Qur’an secara rutin setiap hari walaupun hanya

satu atau dua rukuk atau beberapa surah yang pendek
d. tidak rela apabila ada orang yang mencoba meremehkan Al-Qur’an

dan berusaha untuk memperingatkannya
e. rajin menghadiri pengajian yang ada di lingkungan sekitar, terutama

pengajian yang membahas ayat-ayat Al-Qur’an
f. berusaha untuk memiliki dan menjaga kesucian Al-Qur’an, misalnya

membiasakan diri berwudu sebelum membacanya
g. mengumpulkan dan membakar kertas atau bahan lain bertuliskan

ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah rusak agar tidak terinjak atau
dipergunakan untuk membungkus makanan.
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IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah

dan mereka yang beriman kepada  (Al-Qur’an) yang diturunkan
kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan
sebelum engkau,) dan mereka yakin akan adanya akhirat. (Q.S. Al-
Baqarah/2 : 4)

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Mengapa Al-Qur’an mempunyai kedudukan istimewa dibanding

kitab-kitab yang lain
2. Tulislah kembali ayat yang menerangkan dalil kebenaran Al-Qur’an
3. Pada aman sekarang ini banyak perilaku manusia yang

menyimpang dari ajaran Al-Qur’an, mengapa bisa demikian
4. Tulis dan salinlah ke dalam bukumu surah Al-Hijr ayat 8 dan surah

An-Nisa’ ayat 136, kemudian buatlah simpulan dengan bahasamu
sendiri

RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman
Beriman kepada kitab suci Al-Qur’an berarti meyakini kebenaran
ajarannya serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kitab suci yang diturunkan Allah swt. ada empat macam, yaitu
1. Zabur  diwahyukan kepada Nabi Daud a.s.
2. Taurat  diwahyukan kepada Nabi Musa a.s.
3. Injil  diwahyukan kepada Nabi Isa a.s.
4. Al-Qur’an diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.
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diemban : dipikul, ditanggung
global : ringkas, hanya yang pokok
kandungan : isi, yang ada di dalamnya
modern : maju, terbaru
redaksi : cara menyatakan
agama samawi : agama yang bersumber dari wahyu Allah
hidayah : petunjuk
khalifah : pemimpin negara/pengganti/pengatur bumi

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil

Hikmah diturunkannya Al-Qur’an adalah untuk menuntun manusia ke jalan
yang benar agar hidup selamat di dunia dan akhirat, sedangkan fungsi
diturunkan Al-Qur’an adalah membenarkan isi kitab sebelumnya (Taurat,
Zabur, dan Injil).

Al-Qur’an diturunkan Allah swt. untuk menjadi pedoman hidup manusia
agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Dengan Al-
Qur’an manusia dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya terang
benderang, yakni petunjuk Islam.

Al-Qur’an terjaga keasliannya sejak diturunkan sampai akhir aman. Allah
swt. menjaga keaslian Al-Qur’an dengan menakdirkan sebagian
hambanya yang sanggup menghafal secara tuntas. Dengan keasliannya
itu, Al-Qur’an menjadi kitab suci yang derajatnya di atas kitab-kitab suci
lain.

  No.  Pern a aan Baik idak

1. Hasan adalah seorang muslim yang taat
menjalankan ajaran agama. ia bergaul dengan
kawan-kawannya secara akrab, baik yang
seagama maupun yang berbeda agama. Hasan
rajin mempelajari kitab suci Al-Qur’an. pada
suatu saat, ia membaca Surah Al-An’am ayat

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiLatihanLatihanLatihanLatihanLatihan

A. Berila  anda silang  ada r  a  b   a a  d di de an ja aban ang
aling e a

1. Fungsi kitab suci bagi kehidupan manusia sebagai ....
a. wahyu dari Allah swt
b. firman dari Allah swt.
c. kebutuhan pokoknya
d. petunjuk hidupnya

2. Di antara keempat kitab suci Allah swt. kitab yang terpelihara
keasliannya sepanjang masa ialah ....
a. Injil
b. Taurat
c. Al-Qur’an
d. Zabur

3. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di ....
a. Padang Mahsyar c. Gua Hira
b. Padang Arafah d. Gua Sur

4. Kaum Bani Israil mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan
....
a. Nabi Musa a.s.
b. Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s.
c. Nabi Daud a.s.
d. Nabi Sulaiman a.s.

108. Ayat tersebut berisi kewajiban bersikap
tenggang rasa kepada pemeluk agama lain.
Hasan tetap menghormati pemeluk agam alain
sehingga ia disenangi dalam pergaulan

2. Nauval adalah seseorang yang menganut
sebuah aliran kepercayaan dalam islam dia
meyakini sebuah kitab yang diajarkan oleh
gurunya bahwa kitab tersebut adalah kitab
samawi kelima setelah Al-Qur’an.
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5. Nabi Musa a.s. menerima wahyu di  ....
a. Bukit Uhud c. Bukit Marwa
b. Bukit Sianai d. Bukit Safa

6. Surah yang menjelaskan kewajiban beriman kepada kitab suci sebelum
Al-Qur’an adalah ....
a. surah Al-Baqarah ayat 2
b. surah Al-Baqarah ayat 4
c. surah Ali Imran ayat 2
d. surah Ali Imran ayat 4

7. Jual beli, utang piutang, dan pinjam-meminjam termasuk bidang ....
a. muamalah c. ibadah
b. syariat d. akhlakul karimah

8. Al-Qur’an menurut bahasa berarti ....
a. kesimpulan c. bacaan
b. catatan d. ringkasan

9. Di bawah ini yang merupakan salah satu nama Al-Qur’an adalah ....
a. An-Nur c. Asy-Syifa’
b. Al-Hajj d. As-Salam

10. Suatu ilmu yang menceritakan umat terdahulu untuk diambil pelajaran
umat sesudahnya adalah pengertian ....
a. syariat c. tarikh
b. ibadah d. akidah

11. Al-Qur’an merupakan sumber ajaran Islam yang ....
a. pertama c. ketiga
b. kedua d. keempat

12. Musabaqah Tilawatil Qur’an sering disebut ....
a. baca tulis Al-Qur’an
b. MTQ
c. perlombaan Al-Qur’an
d. MQ

13. Kewajiban beriman kepada Al-Qur’an dijelaskan Allah SWT dalam
Surah ....
a. Al-Ah ab ayat 21
b. An-Nisa’ ayat 136
c. Ar-Rum ayat 10
d. Ibrahim ayat 12
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14. Al-Qur’an merupakan cahaya yang menerangi kehidupan ... bagi
mereka yang berpedoman kepadanya.
a. hakiki c. sementara
b. sesaat d. di akhirat

15. Wujud sikap dan perilaku orang yang berpedoman Al-Qur’an dapat
dilakukan dengan cara membaca dan memahami ....
a. isi Al-Qur’an c. jika ada pengajian
b. jika disuruh orang tua d. jika disuruh pak guru

B. Isila  i ik i ik berik  ini dengan ja aban ang e a
1. Selain menerima kitab dari Allah, Nabi Musa a.s. juga menerima ....
2. Bani Israil diselamatkan dari kekejaman Raja Fir’aun oleh ....

3. Kitab suci berfungsi sebagai ....
4. Kisah manusia terdahulu dalam Al-Qur’an termasuk dalam bidang ....
5. Al-Qur’an merupakan petunjuk bagi orang yang ....
6. Al-Qur’an disebut Al-Bayyinah karena ....
7. Al-Qur’an dapat dijadikan pedoman hidup dalam segala ....
8. Sumber Ajaran kedua Umat Islam adalah ....
9. Allah menjelaskan kewajiban beriman kepada Al-Qur’an dalam surah

....
10. Aturan-aturan di dalam Al-Qur’an dinyatakan dalam ....

. a abla  soal soal di ba a  ini dengan ja aban ang e a
1. Tulislah dalil yang menjelaskan kedudukan Al-Qur’an sebagai

penyempurna kitab-kitab terdahulu
2. Sebutkan nama-nama Al-Qur’an yang kamu ketahui
3. Sebutkan kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur’an dan rasul yang

menerimanya
4. Tulislah dalil yang menyatakan bahwa Al-Qur’an terpelihara

keasliannya
5. Sebutkan akibat baik bagi orang yang berpedoman Al-Qur’an
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TTTTTugugugugugas Pas Pas Pas Pas Pororororortoftoftoftoftofolioolioolioolioolio
Carilah beberapa dalil yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah swt. pada kolom
berikut

ooooo ama Surahama Surahama Surahama Surahama Surah Isi PIsi PIsi PIsi PIsi Pokokokokokokokokokok aaaaattttt

1. ____________________ ___________________________________
____________________ ___________________________________

2. ____________________ ___________________________________
____________________ ___________________________________

3. ____________________ ___________________________________
____________________ ___________________________________

4. ____________________ ___________________________________
____________________ ___________________________________

5. ____________________ ___________________________________
____________________ ___________________________________
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Nabi Muhammad saw. diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Sebaik-baik orang beriman adalah yang baik akhlaknya. Demikian juga
halnya martabat manusia jatuh karena akhlaknya. Maka setiap muslim
wajib berakhlak mulia dan wajib pula menjauhi akhlak tercela. Karena
akhlak tercela dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Zuhud dan
Tawakal

3Bab

Sumber: Tematis Ensiklopedi Al-Qur’an
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Pe a onse

Zuhud dan Tawakal

Zuhud

Pengertian Zuhud

Ciri-ciri Perilaku
Zuhud

Membiasakan Diri
Berperilaku Zuhud

Tawakal

Pengertian

Manfaat Tawakal
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A. d
1. Penger ian d

Zuhud berasal dari bahasa Arab uhud  yang berarti tidak ingin pada
sesuatu dengan meninggalkannya. Berdasarkan istilah tasawuf, uhud
berarti berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat
materi dan kemewahan duniawi dengan mengharapkan suatu wujud yang
lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat.

Menurut Al-Ga ali, uhud dapat dibedakan dalam tiga bagian.
a. Meninggalkan sesuatu karena menginginkan sesuatu yang lebih baik.
b. Meninggalkan keduniaan karena mengharap sesuatu yang bersifat

keakhiratan.
c. Meninggalkan segala sesuatu selain Allah swt karena mencintai-Nya.

Berdasarkan pengertian di atas, pokok persoalannya terletak pada
pandangan bahwa harta benda adalah sesuatu yang harus dihindari
karena dianggap dapat memalingkan hati dari mengingat Allah swt.

Firman Allah swt.

qul mat±‘ud-dun-y± qal³l(un), wal-±khiratu khairul limanittaq±

Ar in a Katakanlah, Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat
itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut
berperang) ...  (Q.S. An-Nis-a’/4: 77)
Ayat di atas menjelaskan bahwa hakikat uhud sebenarnya adalah
menolak sesuatu dan mengharapkan yang lain. Dalam hal ini orang yang
meninggalkan kelebihan dunia dan lebih mengharapkan akhirat. Adapun
derajat uhud yang tertinggi adalah apabila seseorang yang ahid tidak
lagi menginginkan sesuau selain kepada Allah swt.

Tentu kita akan bertanya-tanya, dapatkah manusia memisahkan diri
sama sekali dari harta dan segala bentuk kesenangan duniawi  Bagaimana
para sahabat Nabi Muhammad  saw. seperti Abu Bakar as-Shiddiq, Usman
bin Affan, dan Abdurrhman bin Auf kaya  Dengan demikian, berarti uhud
bukan berarti semata-mata tidak mau memiliki harta benda dan tidak suka
mengenyam nikmat duniawi, tetapi uhud sebenarnya adalah kondisi
mental yang tidak mau terpengaruh oleh harta dan kesenangan duniawi
dalam mengabdikan diri kepada Allah swt. Jadi, betapun kayanya Nabi
Sulaiman a.s. atau Usman bin Affan, mereka tetap sebagai orang uhud
dan hidup dalam keadaan uhud. Mereka tidak terpengaruh oleh kekayaan
itu dalam mengabdikan diri kepada Allah swt.
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Pengertian uhud seperti itu sesuai dengan firman Allah swt:

Likail± ta’sau ‘al± m± f±takum wa l± tafra¥  bim± ±t±kum, wall±hu l±
yu¥ibbu kulla mukht±lin fakh r(in).
Ar in a  (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan
berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu
jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi
membanggakan diri. (Q.S. Al-Had

-
id/57: 23)

Oleh sebab itu, harta benda tidak dilarang untuk dimiliki, tetapi harta
tersebut tidak boleh memengaruhi seseorang dalam menghambakan diri
kepada Allah swt.

Contoh perilaku uhud dapt kita lihat pada kehidupan seseorang
yang mempunyai harta cukup bahkan lebih namun tidak lantas hidup
mewah. Apabila ia butuh alat transportasi dan sekiranya cukup dengan
sepeda motor maka ia beli sepeda motor bukan mobil walaun uangnya
cukup atau lebih untuk membeli mobil. Begitu juga dalam kehidupan
yang lain seperti makanan dan pakaian, ia hanya membeli apa yang
dibutuhkan dan secukupnya.

Zuhud bukan berarti hidup sengsara dan kekurangan akan tetapi
hidup secukupnya dan tidak berlebihan.

2. on o  Perilak  d
Contoh perilaku uhud adalah sebagai berikut.

a. Orang yang berperilaku uhud senantiasa mensyukuri setiap nikmat
yang diberikan Allah swt. meskipun sedikit.

b. Senantiasa merasa cukup meskipun harta yang dimiliki sekadar untuk
memenuhi kebutuhan primer.

c. Apabila memiliki banyak harta, maka ia tidak memikirkan harta
tersebut kecuali digunakan sebagai penunjang kesempurnaan
beribadah kepada Allah swt.

d. Hidup dengan berpenampilan sederhana, baik dari segi tempat
tinggal, pakaian, ataupun makanan.

e. Lebih mengutamakan cintanya kepada Allah swt. dibandingkan
perasaan cintanya kepada dunia.

.
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. embiasakan iri Be erilak  d
Untuk dapat berperilaku uhud bukanlah hal yang mudah. Karena

sebagai manusia kita tidak dapat lepas dari harta dan benda. Oleh karena
itu, mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri berperilaku uhud.

B. a akal
Dalam kehidupannya di dunia, manusia memiliki dua kewajiban yang

saling berhubungan, yaitu beramal dan berusaha.
Manusia diwajibkan untuk beramal sebaik-baiknya untuk kehidupan di

akhirat dan berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya di dunia.

1. Penger ian a akal
Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah swt. setelah

melakukan usaha secara maksimal. Perwujudannya adalah sikap
menerima dengan ikhlas atas segala yang diberikan Allah swt. dari usaha
yang dilakukan. Kepribadian tawakkal merupakan salah satu akhlak
terpuji, karena dengan tawakkal ini pula menjadi awal yang  baik. Jika
berhasil, maka ia tidak merasa sombong dan angkuh karena keberhasilan
itu semata-mata karunia dari Allah swt.  Sebaliknya, jika hasilnya tidak
memuaskan atau gagal, maka diterimanya dengan lapang dada dan
penuh kesabaran.

Firman Allah swt.

wattaqull±h(a), wa ‘alall±hi falyatawakkalil-mu’min n(a).

Ar in a    . Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah
sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal.  (Q.S. Al-M

_
aidah/5:

11)

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Jelaskan pengertian uhud
2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian tentang manfaat

memiliki sifat uhud
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wa ‘alall±hi fa tawakkal  in kuntum mu’min³n(a).
Ar in a   . Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal,
jika kamu benar-benar orang yang beriman . (Q.S. Al-M

_
aidah/5 : 23)

Sikap tawakal menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari, karena
akan membuahkan perilaku terpuji. Jika mendapatkan keberhasilan
senantiasa bersyukur dan tidak sombong. Itu karena menyadari segala
sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah swt. yang terbaik bagi
dirinya. Begitu pula sebaliknya, jika menmgalami kegagalan senantiasa
bersabar dan ikhlas.Ia tidak putus asa dan tidak menyalahkan orang lain.
Ia tidak larut dalam kesedihan serta berusaha meingkatkan usahanya
agar dapat meraih keberhasilan.

Firman Allah swt.

innall±ha l± yugayyiru m± biqaumin ¥att± yugayyir  m± bi’anfusihim,
Ar in a   .Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri.  (Q.S. Ar-Ra’du/13 : 11)

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa berusaha adalah kewajiban
manusia. Keputusan di tangan Allah swt. Allah swt. akan memutuskan
sebatas yang dikehendaki sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia.

Tawakkal adalah sikap terbaik untuk menerima apa pun yang
dikehendaki Alla swt. Karena yang diberikan Allah swt. kepada kita
senantiasa memliki kebaikan, meskipun sering tidak kita sadari.
Bersyukurlah kalau berhasil, serta sabar serta tawakallah jika mngalami
kegagalan.

Berdasarkan tingkatannya, tawakal dapat dibagi menjadi tingkatan
sebagai berikut.
a. a akkal l akil

Artinya tawakal seseorang yang hatinya merasa tenteram
terhadap pemberian Allah swt. Tawakal seperti itu adalah tawakalnya
orang mukmin biasa di mana seseorang mempercayakan urusannya
kepada Allah swt. karena ia telah yakin bahwa Allah swt. merasa
belas kasihan kepadanya.
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b. a akkal  aslim
Artinya tawakal seseorang yang telah merasa cukup

menyerahkan urusannya hanya kepada Allah swt. karena ia yakin
bahwa Allah swt. telah mengetahui keadaan dirinya. Artinya,
seseorang sudah tidak lagi membutuhakn sesuatu selain hanya
kepada Allah swt. Tingkatan tawakal seperti ini adalah tawakalnya
para nabi dan wali.
Contoh sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita

pergi ke super market dengan mengendarai sepeda motor, maka kita
harus memastikan memarkir sepeda motor pada tempat yang aman dan
tidak lupa menguncinya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah dengan
cara yakin tidak akan hilang, kalau pun nanti hilang kita harus yakin
bahwa Allah akan menetapkan suatu kebaikan kepada kita.

2. ara dan ngsi a akal dalam e id an
Cara bertawakal dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai

berikut:
a. merasa cukup terhadap apa yang didapat dan dimiliki, dengan tetap

meningkatkan usaha agar lebih baik.
b. membiasakan bersyukur kepada Allah swt. atas pemberian-Nya
c. mengawali pekerjaan dengan niat ibadah
d. menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan
e. menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah swt. setelah

melakukan usaha.
Adapun fungsi tawakkal antara lain:

a. dapat mengurangi tekanan jiwa.
b. terhindari dari rasa kecewa dan stres berat.
c. menjadi ringan dalam menjalani tugas-tugas hidup.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Apakah yang dimaksud tawakal
2. Apa pendapatmu jika ada orang duduk di rumah menunggu

keberhasilan tanpa usaha dengan alasan tawakal kepada Allah
jelaskan



Pendidikan Agama Islam SMP 2

RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman
Zuhud artinya berpaling meninggalkan sesuatu yang disayangi yang
bersifat materi dan kemewahan duniawi dengan mengharapkan suatu
wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan.
Contoh perilaku uhud
a. mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah swt. meskipun

sedikit
b. senantiasa merasa cukup meskipun harta yang dimiliki hanya untuk

kebutuhan pokok
c. hidup sederhana
d. lebih cinta kepada Allah swt. dibandingkan cinta dunia
Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah swt. setelah berusaha
secara maksimal.
Cara bertawakal dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.
a. merasa cukup dengan apa yang didapat dan tetap berusaha lebih

baik

IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergi-
liran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebe-lum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.  (Q.S. Ar-
Ra’du/13 : 11)
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b. membiasakan bersyukur kepada Allah swt. atas pemberiannya
c. mengawali pekerjaan dengan niat ibadah
d. menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan
e. menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan Allah swt. setelah

melakukan usaha

uhud : perihal meninggalkan keduniawian
primer : pokok/terutama
tawakal : pasrah diri kepada Allah

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil

  No.  Pern a aan Baik idak

1. Suatu hari, Dodi sedang membeli makanan di
sebuah toko. Saat mengeluarkan uang dari
sakunya untuk membayar makanannya
tersebut, Dodi dihampiri seorang pengemis
yang sedang kelaparan. Kemudian Dodi
memberikan separuh uangnya kepada
pengemis tersebut dan membatalkan sebagian
pesanan makanan yang telah dipesannya.

2. Suatu pagi, Pak Dahlan masih terlelap tidur di
atas ranjang. Kemudian istrinya mem-
bangunkannya agar bekerja, namun Pak
Dahlan tidak mau dan berkata kepada istrinya:
Re eki dari Allah, dan Dia tidak akan

membiarkan hamba-Nya mati kelaparan.

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiLatihanLatihanLatihanLatihanLatihan

A. Berila  anda silang  ada r  a  b   a a  d di de an ja aban ang
e a

1. Kata uhud berasal dari bahasa ....
a. Ibrani
b. Arab
c. Mesir
d. Qibti

2. Gerakan uhud muncul pertama kali pada ....
a. awal abad pertama masehi
b. akhir masa kenabian
c. akhir abad pertama Hijriyah
d. masa abbasiyah

3.

Ayat di atas berisi akhlak terpuji, yaitu ....
a. menahan egois
b. berinfaq dengan ikhlas
c. memaafkan orang lain
d. menahan amarah

4. Hakikat uhud menurut kalangan sufi adalah meninggalkan segala
hal yang bersifat ....
a. kenikmatan
b. kebahagiaan
c. materi
d. keputusasaan

5. Tujuan akhir sikap uhud adalah untuk memperoleh ....
a. kebahagiaan
b. sanjungan
c. ketenangan
d. ridha dari Allah

6. Islam tidak melarang umatnya memiliki harta benda yang banyak, tetapi
yang dialrang adalah ....
a. memiliki harta benda
b. putus asa
c. hidup bahagia
d. menjadi budak harta



Pendidikan Agama Islam SMP 2

7. Jika ditimpa musibah, hendaknya kita bersabar dan berucap ....
a. Allahu akbar
b. subhanallah
c. masya Allah
d. Inna lillaih wa ina ilaihi raji’un

8. Al-Gha ali membagi uhud dalam tiga bagian diantaranya adalah ....
....
a. meninggalkan segala sesuatu selain Allah swt. karena mencintai-

Nya
b. meninggal semua urusan dunia karena takut
c. meninggalkan Allah karena merasa sudah cukup
d. membenci segala macam urusan dunia

9. Sikap bertawakal kepada Allah akan terhindar dari sifat ....
a. putus asa
b. permusuhan
c. alim
d. takabur

10. Jika kita telah berusaha dengan maksimal maka kita wajib bertawakal
kepada ....
a. nabi
b. Allah
c. rasul
d. wali

11.

Potongan ayat di atas berisi tentang perintah ....
a. beriman
b. bersyukur
c. bertawakal
d. bertakwa

12. Bertawakal secara bahasa berarti ....
a. uhud dari materi
b. bebas dari persoalan
c. bersyukur kepada Allah
d. berserah diri kepada Allah
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13. Kita wajib bertawakal kepada Allah setelah ....
a. ikhtiar
b. beribadah
c. bekerja keras
d. berusaha dan berdoa

14. Orang yang beriman bertawakal kepada Allah akan memperoleh ....
a. ketenangan jiwa
b. kesenangan
c. sanjungan
d. etos kerja

15. Menurut ilmu kalam, tawakal artinya ....
a. berserah diri dengan segala takdir-Nya
b. mengharap sesuatu yang lebih baik
c. berserah diri kepada takdir
d. berusaha tidak putus asa

B. Isila  soal di ba a  ini dengan ja aban ang e a
1. Zuhud adalah ....
2. Menurut Al-Ga ali, uhud dibedakan menjadi ... bagian.
3. Lawan kata uhud adalah ....
4. Manfaat hidup uhud adalah ....
5. Kesenangan di dunia hanyalah sedikit, sedangkan akhirat lebih baik

bagi siapa saja yang bertakwa , arti ayat tersebut dalam surah ... ayat
....

6. Tawakal adalah ....
7. Tawakkalut taslim adalah ....
8. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali ia sendiri yang

mengubahnya, hal tersebut bisa dipahami dari surah ... ayat ....
9. Salah satu cara bertawakal adalah mengawali pekerjaan dengan ....
10. Tawakal bisa menghindarkan kita dari rasa ....

. a abla  soal soal di ba a  ini dengan ja aban ang singka  dan e a
1. Apakah yang dimaksud uhud
2. Jelaskan maksud Q.S. Al-Hadid/57 ayat 3 berikut.

-
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3. Sebutkan tiga contoh perilaku uhud
4. Apakah yang dimaksud tawakal
5. Jelaskan perbedaan uhud dengan sifat malas
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TTTTTugugugugugas Pas Pas Pas Pas Pororororortoftoftoftoftofolioolioolioolioolio
Jelaskan tentang uhud dan tawakal sebagaimana tabel berikut
1. Zuhud

2. Tawakal

aaaaa

   P   P   P   P   Pengengengengengererererertian            alil tian            alil tian            alil tian            alil tian            alil l ur an             ontoh Pl ur an             ontoh Pl ur an             ontoh Pl ur an             ontoh Pl ur an             ontoh Perilakuerilakuerilakuerilakuerilaku

1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________

___________ _________________
___________ _________________
___________ _________________
___________ _________________
___________ _________________

   P   P   P   P   Pengengengengengererererertian            alil tian            alil tian            alil tian            alil tian            alil l ur an             ontoh Pl ur an             ontoh Pl ur an             ontoh Pl ur an             ontoh Pl ur an             ontoh Perilakuerilakuerilakuerilakuerilaku

1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________

___________ _________________
___________ _________________
___________ _________________
___________ _________________
___________ _________________
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Sifat terpuji dan tercela yang tertanam dalam diri manusia selalu
berdampingan dan terlihat dalam perilaku sehari-hari. Apabila perilaku
seseorang menampilkan kebaikan, terpujilah sikap orang tersebut.
Sebaliknya apabila perilaku seseorang menampilkan keburukan atau
kejahatan, maka tercelalah sikap orang tersebut. Sifat tercela sangat
dilarang oleh Allah swt. dan harus dihindari dalam pergaulan sehari-
hari karena akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di antara
sifat tercela dalam pembahasan berikut adalah sifat ananiyah, gadab,
hasad, dan namimah.

Akhlak Tercela
4Bab

Sumber: Tematis Ensiklopedi Al-Qur’an
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Pe a onse

Akhlak Tercela

Ananiah

Gadab

Gibah

Namimah

Hasad

Pengertiannya

Contoh perilaku

Bahayanya

Cara Menghin-
darinya
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A. Anania
1. Penger ian Anania

Ananiah berasal dari bahasa Arab An niyyah yang berarti kesan,
penonjolan diri, pengakuan atau menghubungkan semua masalah
(kebaikan) kepada satu pribadi.

Di dalam ilmu jiwa, ananiah dikenal dengan istilah egoistis, yaitu
mementingkan diri sendiri dan mengingkari keberadaan orang lain.
Dalam ilmu akhlak menurut Jamil Shaliba, ahli filsafat, ananiah berarti
sebagai sikap yang terlalu mencintai diri sendiri sehingga menghilangkan
kecintaan yang lainnya. Kepentingan pribadi lebih utama dari
kepentingan yang lain.

Ananiah termasuk akhlak tercela karena ia kurang menyadari
bahwa semua yang dimiliki itu berasal dari Allah dan tidak abadi. Menurut
Al-Gha ali, ananiah itu terjadi karena, antara lain kecantikan, kekayaan,
kepandaian, kedudukan yang tinggi, dan jasa yang pernah diberikan.

Orang yang egois biasanya membangga-banggakan diri sendiri,
menganggap orang lain hina dan rendah. Padahal Allah swt. dengan tegas
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Firman Allah swt.:

innall±ha l± yu¥ibbu man k±na mukht±lan fakh r±(n).

Ar in a ... Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan
membanggakan diri ...  (Q.S. An-Nisa’/4: 36)

2. on o  Perilak  Anania
Contoh perilaku ananiah adalah sebagai berikut.

a. Di dalam bersikap selalu ingin menang sendiri.
b. Tidak mau mengerti dan memahami perasaan orang lain.
c. Selalu mengganggu kenyamanan hidup orang lain.
d. Tidak pernah mau mendengar saran atau kritikan orang lain.

. Ba a a Anania
Sebagai orang muslim, kita harus menjauhi sifat egois. Karena sifat

egois akan merugikan diri sendiri dan diri orang lain serta lingkungan.
Bahaya egois misalnya:
a. merusak hubungan persaudaraan karena hanya mementingkan

dirinya sendiri
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b. memutuskan hubungan silaturrahim karena ia lebih suka orang lain
bersilaturahim kepadanya.

c. dikucilkan orang dan teman-temannya
d. menimbulkan kebencian, pertengkaran dan permusuhan.
e. berdosa di sisi Allah.

Rasulullah saw. bersabda yang

Ar in a Jika engkau melihat kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia
dimuliakan dan kekaguman pemilik pendapat terhadap pendapatnya,
jagalah dirimu. (H.R. Abu Dawud : 3778).

. eng indari Perilak  Anania
Berikut ini terdapat beberapa hal yang harus dilakuan supaya dapat

terhindar dari pelkukah ananiah.
a. Menyadari bahwa perbuatan anniyah dapat merugikan diri sendiri

ataupun orang lain.
b. Menyadari bahwa perilaku ananiyah apabila dibiarkan akan

mengarah pada sikap takabur dibenci Allah swt.
c. Menyadari bahwa manusia diciptakan sama dan mempunyai hak

yang sama.
d. Menekan hawa nafsu dan memupuk sikap tenggang rasa.

B. adab
1. Penger ian adab

Gadab berasal dari bahasa Arab berarti marah. Marah adalah suatu
sikap atau emosional yang tidak terkendali. Marah termasuk sifat tercela.
Sebagai orang muslim harus pandai-pandai menahan diri, jangan sampai
mudah marah.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Menurut pendapatmu, apa akibat yang timbul dari perilaku ananiyah
Jelaskan
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Rasulullah saw. bersabda

Ar in a  Dari Abu Hurairah r.a. Bahwasanya seorang laki-laki berkata
kepada Nabi Muhammad saw.’ Nasehatilah aku  Nabi Muhammad
saw. bersabda, Janganlah kamu mudah marah  Lalu, diulangi beberapa
kali sabdanya, Janganlah kamu mudah marah . (H.R. Bukhari : 5651)

Ar in a Dari Abu Hurairah r.a Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
Bukanlah orang yang kuat itu adalah fisiknya, tetapi orang yang kuat adalah
orang yang dapat menahan dirinya ketika ingin marah. (H.R. Bukhari: 5649).
Firman Allah swt.

Al-la©³na yunfiq na fis-sarr±’i wa«-«arr±’i wal-k±§im³nal gai§a wal-‘±f³na
‘anin-n±s(i), wall±hu yu¥ibbul-mu¥sin³n(a).

Ar in a aitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu
lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang
berbuat kebajikan. (Q.S. Ali-Imran/3: 134)

Dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa orang yang kuat itu adalah
orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan menahan amarah
termasuk tanda-tanda orang bertakwa dan disukai Allah.

2. Ba a a adab
Bahaya marah antara lain:

a. dapat merusak hubungan pertemanan
b. orang yang suka marah akan dijauhi orang.
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c. orang yang tidak dapat menahan amarah dapat mengakibatkan
dirinya pusing

d. orang yang marah dapat menimbulkan dosa, apalagi marah yang
berkepanjangan.
Usaha untuk menjauhi sikap marah, antara lain : berusaha menyadari

akibat buruk dari marah, berusaha mengoreksi kesalahan dirinya sendiri,
dan membiasakan diri bersikap sabar. Rasulullah saw. bersabda:

Ar in a Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya marah itu dari setan
dan sesungguhnya setan itu dari api dan sesungguhnya api itu dapat
padam dengan air. Jika di antara kamu marah, segeralah berwudlu.
(H.R. Abu Dawud : 4152)

. on o  Perilak  adab
Contoh perilaku gadab antara lain sebagai berikut.

a. Lebih cenderung melakukan tindakan-tindakan yang kasar, seperti
menggebark meja, membanting gelas, dan membunuh.

b. Mudah tersinggung apabila ada perbuatan atau perkataan orang lain
yang tidak berkenan di hati.

c. Tidak menyelesaikan masalah secara arif atau bijaksana.
d. Mudah terpancing emosi.

. eng indari Perilak  adab
Adapun untuk menghindari perilaku gada di antaranya sebagai

berikut.
a. Senantiasa membaca istigfar sambil menarik napas panjang.
b. Meninggalkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya marah.
c. Menyadari bahwa perilaku amarah sangat dibenci Allah SWT. dan

manusia.
d. Berusaha belajar memiliki sikap lapang dada dan mudah memaafkan

orang lain.
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. iba
1. Penger ian iba

Gibah adalah mengumpat atau menggunjing, yaitu suatu perbuatan
atau tindakan yang membicarakan aib seseorang di hadapan orang lain.
Karena merasa dirinya lebih baik dan benci terhadap orang tersebut.
Perbuatan mengumpat dan menggunjing termasuk perbuatan tercela.
Allah berfirman :

wa l± yagtab ba‘«ukum ba‘«±(n), ayu¥ibbu a¥adukum ay ya’kula la¥ma
akh³hi maitan fa karihtum h(u), wattaqull±h(a), innall±ha taww±bur
ra¥³m(un).

Ar in a  Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain,
sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya
yang sudah mati  Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan
bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat
lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujarat/49 : 12)

Nabi Muhammad saw. juga menerangkan tentang gibah dalam
sabdanya sebagai berikut.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Bagaimana cara mengatasi masalah yang benar agar terhindar dari
perilaku gadab  Jelaskan
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Ar in a Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:
Tahukah kamu apa gibah itu  Para sahabat menjawab: Allah dan

Rasul-Nya lebih tahu.  Lalu Nabi bersabda  Kamu sebut-sebut
saudaramu dengan sesuatu yang ia benci.  Lalu Rasul ditanya:
Bagaimana jika saudaraku itu memang seperti itu yang aku katakan

tadi  Nabi menjawab: Walaupun yang kamu katakan itu benar, maka
kamu berarti telah menggunjinginya.  (H.R. Muslim : 4690)

Jadi gibah adalah perbuatan yang dilarang Allah swt. walaupun yang
dikatakannya itu benar adanya.

2. on o  Perilak  iba
Contoh perilaku gibah adalah sebagai berikut.

a. Membicarakan keburukan orang lain melalui lisan, seperti
antartetangga yang satu dengan yang lain.

b. Membicarakan keburukan orang lain melalui bahasa isyara.
c. Membicarakan keburukan orang lain melalui gerakan tubuh dengan

maksud mengolok-ngolok.
d. Membicarakan keburukan orang lain melalui media massa tanpa

ada maksud untuk kebaikan.

. eng indari Perilak  iba
Karena gibah termasuk dosa dan sering membawa kepada

permusuhan, maka hindarilah bergibah. Berikut ini di antara cara supaya
terhindar dari perilaku gibah.
a. Selalu mengingat bahwa perbuatan gibah adalah penyebab

kemarahan dan kemurkaan Allah swt.
b. Selalu mengingat bahwasanya timbangan kebaikan gibah akan

pindah kepada orang lain yang digunjingkannya.
c. Hendaknya orang yang melakukan gibah mengingat terlebih dahulu

aib dirinya sendiri dan segera berusaha memperbaikinya.
d. Menjauhi faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya gibah.
e. Senantiasa mengingatkan orang-orang yang melakukan gibah.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Seorang murid melaporkan temannya si A yang sering merokok di WC
saat istirahat kepada gurunya. Murid melapor agar pak Guru
menasihatinya. Apakah menurutmu hal itu termasuk gibah  Jelaskan
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. Namima
1. Penger ian Namima

Namimah adalah fitnah atau adu domba, dengan tujuan agar terjadi
perpecahan di antara dua belah pihak. Allah swt. berfirman:

Wa l± tu¯i‘ kulla ¥all±fim mah³n(in).Hamm±zim masysy±’im binam³m(in).

Ar in a  Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah
lagi hina, yang banyak mencela yang kian kemari menghambur fitnah.
(Q.S. Al-Qalam/68 : 10-11).

Rasulullah saw. bersabda: Seburuk hamba adalah orang-orang yang
berjalan ke sana kemari dengan mengadu domba, memecah-belah
antara kekasih, dan yang yang suka mencari-cari cacat orang yang baik.
(H.R. Ahmad)

Menurut Imam Abu Zakaria ahya bin Syarfin Nawawi dalam kitab
Riyadus salihin namimah didefinisikan sebagai berikut.

Ar in a Namimah adalah merekayasa omongan untuk menghancurkan
sesama manusia.

Namimah termasuk perbuatan tercela yang harus kita hindari dalam
kehidupan sehari-hari, sebagaimana larangan Allah swt. dalam surah
Al-Qur’an surah Al-Qalam berikut.

Wa l± tu¯i‘ kulla ¥all±fim mah³n(in). Hamm±zim masysy±’im binam³m(in).
Mann±‘il lil-khairi mu‘tadin a£³m(in).‘Utullim ba‘da ©±lika zan³m(in).An
k±na ©± m±liw wa ban³n(a).
Ar in a Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah
dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah,
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yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak
dosa, yang bertabiat kasar,selain itu juga terkenal kejahatannya, karena
dia kaya dan banyak anak.  (Q.S. Al-Qalam/68:10-14)

Hadis Nabi Muhamamd saw. juga mengancam bagi orang yang
berperilaku namimah tidak akan masuk surga.

Ar in a Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah saw. melewati
dua makam (kuburan) lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya dua orang
yang ada di kubur ini disiksa. Salah seorang di antaranya disiksa
karena selalu mengadu domba (menebar fitnah) dan yang satu lagi
karena tidak bersih ketika bersuci (dari buang air kecilnya).   (H.R.
Ad-Darimi: 732)

Dari dua dalil di atas menunjukkan betapa besar dosa orang yang
mengadu domba (memfitnah). Sebab dengan adu doma, seseorang dapat
saling bertengkar, membunuh bahkan berlanjut dengan permusuhan yang
berkepanjangan antarkeluarga, dan antarkelompok. Oleh karena itu,
jangan suka mengadu domba (memfitnah) dengan sesamanya.

2. on o  Perilak  Namima
Contoh perilaku namimah adalah sebagai berikut.

a. Mempunyai maksud yang tidak baik terhadap orang lain terutama
orang yang sedang diadu domba.

b. Terlalu mudah percaya pada orang lain tanpa mengetahui
kebenarannya.

c. Suka berkumpul/menggosip.
d. Provokator (menjadi provokator).

. eng indari Perilak  Namima
Di antara cara menghindari perilaku namimah adalah sebagai

berikut.
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a. Menyadari bahwa perilaku namimah menyebabkan seseorang tidak
masuk surga meskipun rajin beribadah.

b. Jangan mudah percaya pada seseorang yang memberikan informasi
negatif tentang orang lain.

c. Menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku
namimah, seperti berkumpul tanpa ada tujuan yang jelas dan
menggosip.

. asad
1. Penger ian asad

Pengertian dengki adalah menaruh perasaan benci, tidak senang
yang amat sangat terhadap keberuntungan orang lain yang mendapat
kenikmatan sehingga timbul perbuatan jahat agar kenikmatan yang
diperoleh orang itu hilang dan pindah kepada dirinya. Sifat dengki adalah
perbuatan tercela. Dengki sama dengan hasad dan harus dihindari.
Rasulullah saw. bersabda:

Artinya:  Dari Abu Hurairah katanya: Telah bersabda Rasulullah saw.
hendaklah engkau menjauhi diri dari sifat hasud sebab hasud itu memakan
kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar/rumput. (H.R. Abu Dawud:
4257)

Bahaya dengki atau hasad, antara lain
a. menimbulkan permusuhan
b. menimbulkan perasaan dendam
c. menghilangkan persahabatan
d. menghilangkan kebaikan yang telah dilakukan
e. berdosa dan dibenci Allah swt.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Bagaimana sikap kita apabila mendengar orang membaca Al-Qur’an
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Sebutkan pengertian ananiah,gadab, gibah, namimah, dan hasad
2. Sebutkan bahaya yang diakibatkan apabila seseorang memiliki

sikap ananiah, gadab, gibah, namimah, dan hasad

IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah
Nabi Muhammad saw. menerangkan tentang gibah dalam sabdanya sebagai
berikut.
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya  rasulullah saw. bersabda:
Tahukah kamu apa gibah itu  Para sahabat menjawab: Allah dan Rasulnya

lebih tahu.  Lalu Nabi bersabda Kamu sebut-sebut saudaramu dengan
sesuatu yang ia benci.  Lalu rasul ditanya: Bagaimana jika saudara itu

2. on o  Perilak  asad
Contoh perilaku hasad antara lain sebagai berikut.

a. Tidak mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah swt. kepada
kita.

b. Tidak senang atas keberhasilan atau kebahagiaan orang lain.
c. Tertawa di atas penderitaan orang lain.
d. Rasa tidak percaya diri atas kekurangan ataupun kelebihan yang

kita miliki.
e. Timbulnya keinginan untuk mencelakakan orang lain.

. eng indari Perilak  asad
Bagaimana cara menghindari perilaku hasad yang tumbuh di hati

kita  Perhatikan hal-hal berikut.
a. Mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah swt.
b. Menyadari bahwa perilaku hasad sangat berbahaya dan harus

dijauhi.
c. Menyadari bahwa perilaku hasad dapat menghapus segala kebaikan

yang telah dilakukan apabila masih suka menghasud.
d. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita.
e. Tetap percaya diri dan optimis dengan kekurangan yang kita miliki.
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RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman
Ananiah dikenal dengan istilah egoistis, yaitu mementingkan diri sendiri
dan mengingkari keberadaan orang lain.
Marah adalah suatu sikap emosional yang tidak terkendali. Marah
termasuk sifat tercela.
Gibah adalah mengumpat atau menggunjing, yaitu suatu perbuatan
atau tindakan yang membicarakan aib seseorang dihadapan orang
lain. Karena merasa dirinya lebih baik dan benci terhadap orang
tersebut.
Namimah adalah fitnah atau adu domba, dengan tujuan agar terjadi
perpecahan di antara dua belah pihak. Namimah termasuk perbuatan
tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari.
Dengki adalah menaruh perasaan benci, tidak senang yang amat
sangat terhadap keberuntungan orang lain yang mendapat kenikmatan
sehingga timbul perbuatan jahat agar kenikmatan yang diperoleh orang
itu hilang dan pindah kepada dirinya.

memang seperti itu yang aku katakan tadi  Nabi menjawab Walaupun yang
kamu katakan itu benar, maka kamu berarti telah menggunjingnya.  (H.R.
Muslim).
Jadi gibah adalah perbuatan yang dilarang Allah swt. walaupun yang
dikatakannya itu benar.

Ananiah : kesan, penonjolan diri
Egois : mementingkan diri sendiri
Gadab : marah
Gibah : mengumpat atau menggunjing
Namimah : fitnah atau adu domba

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil
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  No.  Pern a aan Baik idak

1. Pak Budiman adalah seorang pimpinan di
sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan.
Pak Budiman senantiasa memperhatikan nasib
para karyawannya, meskipun Pak Budiman
seorang pimpinan ia tidak mau menang sendiri.
Kesejahteraan para karyawannya sangat
diperhatikan demi kemajuan perusahaan.

2. Seorang pimpinan yang suka marah-marah
kepada pegawainya, jika pegawainya tersebut
tidak bekerja dengan baik.

3. Seorang calon bupati yang mengungkapkan
keburukan-keburukan calon  bupati yang lain
melalui media massa.

4. Seorang pengusaha yang kaya raya tetapi tidak
mau mengeluarkan akat atas hartanya.

5. Seorang pemabuk yang jatuh sakit, karena
terlalu sering meminum-minuman keras. tetapi
setelah sembuh tetap tidak mau sadar dan selalu
meminum-minuman keras.

6. Seseorang yang diberi oleh Allah swt. harta yang
melimpah tetapi tidak mau bersyukur kepada
Allah swt. Ia senantiasa berbuat maksiat kepada
Allah swt. dan tidak mau taat kepada-Nya.

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiLatihanLatihanLatihanLatihanLatihan
A. Berila  anda silang  ada r  a  b   a a  d di de an ja aban ang

e a
1. Firman Allah swt. dalam surah An-Nisa ayat 36, berisi tentang

ketidaksukaan Allah swt. kepada orang yang ....

a. gibah c. sombong

b. marah marah d. sombong dan membanggakan diri



Pendidikan Agama Islam SMP 2

2. Larangan untuk gadab berarti juga perintah untuk ....
a. berlaku cermat
b. berlaku sabar
c. berlaku yang baik
d. bersifat hati-hati

3. Jika seorang sedang marah biasanya mukanya marah sebagai akibat
....
a. banyak persoalan yang harus diselesaikan
b. rumitnya persoalan yang dihadapi
c. tubuh yang gemetar
d. peredaran darah yang sedang memanas

4. Orang yang sedang marah, umumnya ....
a. sulit menerima kebenaran

b. hati-hati dalam menerima kebenaran

c. tidak mau menerima kebenaran sebelum dibuktikan
d. tidak dapat terlaksana semua yang dikehendaki saat itu

5. Orang yang kuat menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah
....

a. orang yang memahami kekuatan dirinya

b. orang yang memahami amarahnya
c. orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah

d. orang yang tidak sering marah

6. Jika setiap manusa menyadari kekurangannya biasanya mudah untuk
....
a. menyadari dirinya sendiri
b. memaafkan kesalahan orang lain
c. meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan
d. mengetahui kesalahan yang diperbuat orang lain

7. Secara bahasa gibah berarti   ....
a. sombong
b. mencela
c. menggunjing
d. menghina
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8.

Ayat di atas menerangkan tentang keburukan dari sifat ....
a. sombong c. takabur
b. gibah d. hasad

9. Gibah adalah perbuatan yang dilarang ALlah swt. walaupun yang
dikatakan itu ....
a. keliru c. benar adanya
b. tidak sengaja d. hanya basa-basi

10. Berikut ini merupakan contoh perilaku ananiah, kecuali ....
a. membicarakan aib orang lain
b. menyebar isu-isu yang tidak benar
c. mengganggu kenyamanan hidup orang lain
d. mudah tersinggung oleh perkataan orang lain yang tidak berkenan

di hati

11. Menurut Imam Abu Zakaria ahya bin Syafin Nawawi dalam kitab
Riyadus Solihin, nanimah didefinisikan sebagai ....
a. mengadu domba sesama uma tmuslim
b. memecah belah antara kekasih
c. merekayasa omongan untuk menghancurkan sesama manusia
d. mencari-cari kesalahan orang yang baik

12. Rasulullah saw. bersabda: seburuk-buruk hamba adalah orang-orang
yang berjalan ke sana kemari dengan ....
a. mengadu domba
b. memecah belah antara kekasih
c. mencari-cari cacat orang yang baik
d. a, b,  dan c benar semua

13. Contoh perilaku namimah adalah ....
a. selalu ingin menang sendiri
b. mudah terpancing emosi
c. membicarakan keburukan orang lain
d. mencari-cari cacat orang yang baik
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14. Rasulullah saw. bersabda, artinya: Dari Abu Hurairah katanya: Telah
bersabda Rasulullah saw., hendaklah engkau menjauhi sifat hasud
sebab hasud itu ... (H.R. Abu Dawud).
a. menimbulkan permusuhan
b. menimbulkan perasaan dendam
c memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar
d. menghilangkan kebaikan yang telah dilakukan

15. Contoh perilaku hasad adalah ....
a. tidak mau mengerti dan memahami perasaan orang lain
b. tidak menyelesaikan masalah secara arif atau bijaksana
c. membicarakan keburukan orang lain melalui lisan
c. tertawa di atas penderitaan orang lain

B. Isila  soal di ba a  ini dengan ja aban ang e a
1. Ghadab artinya ....
2. Namimah artinya ....
3. Orang yang suka melakukan fitnah tidak akan masuk....
4. Salah satu cara untuk meredakan marah yang diajarkan Nabi

Muhammad saw. adalah ....
5. Gibah artinya ....
6. Secara bahasa namimah artinya ....
7. Kata namimah berasal dari bahasa Arab, yaitu ....
8. Orang yang tidak menyelesaikan masalah secara arif atau bijaksana

termasuk sikap  ....
9. Membiacarakan keburukan orang lain melalui lisan, termasuk perilaku ....
10. Sesungguhnya marah itu dari setan dan sesungguhnya setan itu dari

api dan sesungguhnya api itu dapat padam dengan air, jika di antara
kamu marah, segeralah ....

. a abla  soal soal di ba a  ini dengan ja aban ang singka  dan e a
1. Jelaskan arti gibah

2. Tulislah dalil tentang larangan melakukan ghibah

3. Bagaimana cara mengatasi marah yang dijarikan Nabi Muhammad saw.

4. Tulislah hadis yang menerangkan bahwa hasad dapat menghilangkan
kebaikan

5. Jelaskan arti namimah dan ananiah



Pendidikan Agama Islam SMP 2

TTTTTugugugugugas Pas Pas Pas Pas Pororororortoftoftoftoftofolioolioolioolioolio
Ananiah, gadab, gibah, namimah, dan hasad merupakan contoh-contoh perilaku
yang tercela. Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat membenci dan mencela
perbuatan-perbuatan tersebut.
Tulislah bahaya yang disebabkan leh perbuatan ananiah, gadab, gibah, namimah,
dan hasad dalam bentuk tabel berikut

1. Ananiah __________________________
__________________________

2. Gadab __________________________
__________________________

3. Gibah __________________________
__________________________

4. Namimah __________________________
__________________________

5. Hasad __________________________
__________________________

ooooo             P            P            P            P            Perberberberberbuauauauauatan                               ahatan                               ahatan                               ahatan                               ahatan                               aha ananananan aaaaa
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Sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pertama kali dihisab
adalah salat.

Allah akan melihat apakah salat seorang hamba itu sempurna atau
tidak. Jika seorang hamba salatnya tidak sempurna maka Allah akan
melihat apakah ia mengerjakan salat sunah atau tidak. Jadi, salat sunah
dapat digunakan sebagai penyempurna salat fardu.

Salat
Sunah Rawatib

5Bab

Sumber: Tematis Ensiklopedi Al-Qur’an
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Pe a onse

Salat Sunah
Rawatib

Pengertian Salat
Sunah Rawatib

Waktu dan Bilangan
Rakaat Rawatib

Cara Melaksanakan
Sunah Rawatib

Keutamaan Salat
Sunah Rawatib
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A. Penger ian ala  na  a a ib
Kata rawatib berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari lafal

Ratib   yang artinya gaji, tambahan, atau salat sunah .

Menurut istilah, salat sunah rawatib artinya salat sunah yang dikerjakan
sebelum atau sesudah salat fardu atau salat sunah yang mengiringi salat fardu.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan
bahwa salat-salat sunah disyariatkan, agar menjadi penyempurna bagi
kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi ketika melaksanakan salat-
salat fardu.

Salat sunah rawatib dibedakan menjadi dua macam, yaitu salat sunah
mu’akkad (ditekankan) dan salat sunah gairu mu’akkad (tidak ditekankan).

Macam salat sunah mu’akkad (yang ditekankan) adalah sebagai berikut.
1. Salat sunah sebelum salat Subuh.
2. Salat sunah sebelum salat Zuhur.
3. Salat sunah sesudah salat Zuhur dan sesudah salat Jum’at.
4. Salat sunah sesudah salat Magrib.
5. Salat sunah sesudah salat Isya.

Adapun salat sunah yang gairu mu’akkad (tidak ditekankan) adalah
sebagai berikut.
1. Salat sunah sebelum dan sesudah salat Zuhur.
2. Salat sunah sebelum salat Asar.
3. Salat sunah sebelum salat Magrib.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Jelaskan pengertian salat sunah rawatib
2. Sebutkan macam-macam salat sunah rawatib

B. ak  dan Bilangan akaa  ala  na  a a ib
Salat sunah rawatib dilaksanakan beriringan dengan salat wajib. Waktu

untuk mengerjakan salat sunah rawatib jika telah masuk  waktu salat fardu.
Salat sunah rawatib jika dilihat dari waktu mengerjakannya dibagi menjadi
dua, yaitu salat sunah qabliyah dan salat sunah ba’diyah.
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Salat sunah qabliyah adalah salat sunah yang dikerjakan sebelum salat
fardu, sedangkan salat sunah ba’diyah adalah salat sunah yang dikerjakan
sesudah salat fardu.

Adapun hukum salat sunah rawatib ada dua macam, yaitu salat sunah
rawatib mu’akkad dan salat sunah rawatib gairu mu’akkad.

Salat sunah rawatib mu’akkad dan bilangan rakaatnya adalah sebagai
berikut.
1. Dua rakaat sebelum salat Subuh

Rasulullah saw bersabda:

Ar in a  Dari Aisyah bahwasannya Nabi Muhammad saw. telah bersabda:
Dua rakaat fajar (salat sunah yang dikerjakan sebelum salat Subuh)

itu lebih baik dari dunia dan segala isinya . (H.R. Muslim :1193)
2. Dua rakaat sebelum salat Zuhur.
3. Dua rakaat sesudah salat Zuhur.
4. Dua rakaat sesudah salat Magrib.
5. Dua rakaat sesudah salat Isya.

Dengan demikian jumlah rakaat salat sunah rawatib yang mu’akkad ada
10 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. berikut.

Ar in a Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Saya ingat dari Rasulullah
saw., dua rakaat sebelum uhur, dua rakaat sesudah uhur, dua rakaat



Pendidikan Agama Islam SMP 2

sesudah magrib, dua rakaat sesudah isya, dan dua rakaat sebelum subuh .
(H.R. Bukhari:1109)

Salat sunah rawatib gairu mu’akkad dan bilangan rakaatnya adalah
sebagai berikut.
1. Dua rakaat sebelum dan dua rakaat sesudah salat Zuhur.
2. Empat rakaat sebelum salat Asar.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

Ar in a Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda:
Allah memberi rahmat akan manusia yang salat empat rakaat sebelum

salat Asar . (H.R. Tirmi i: 395)
3. Dua rakaat sebelum salat Magrib.

Dengan demikian jumlah rakaat salat sunah rawatib qabliyah untuk salat
Zuhur adalah empat rakaat, yaitu dua rakaat mu’akkad dan dua rakaat gairu
mu’akkad dan jumlah rakaat salat sunah rawatib ba’diyahnya empat rakaat,
yaitu  dua rakaat mu’akkad dan dua rakaat gairu mu’akkad.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Jelaskan pengertian salat sunah qabliyah dan ba’diyah
2. Sebutkan waktu-waktu salat sunah rawatib
3. Sebutkan jumlah rakaat pada salat-salat sunah rawatib

. ara elaksanakan ala  na  a a ib
Cara mengerjakan salat sunah rawatib sama seperti mengerjakan salat

fardu, baik syarat, rukun, sunah maupun hal-hal yang membatalkan.  Adapun
yang membedakan antara salat fardu dan salat sunah rawatib adalah niatnya.

Semua surah boleh dibaca dalam salat sunah rawatib, tetapi nabi
menganjurkan setelah selesai membaca surah al-Fatihah sebaiknya membaca
surah al-Kafirun pada rakaat  pertama, dan membaca surah al-Ikhlas pada
rakaat kedua.
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Salat sunah rawatib, waktunya beriringan dengan salat fardu maka salat
sunah rawatib harus dikerjakan dalam waktu salat fardu yang diiringinya.

Contoh lafal niat salat rawatib baik qabliyah maupun ba’diyah  adalah
sebagai berikut.

1. Nia  ala  na  a akaa  ebel m ala   r

Ar in a Aku niat salat sunah sebelum uhur dua rakaat karena Allah
ta’ala.

2. Nia  ala  na  a akaa  es da  ala   r

Ar in a Aku niat salat sunah sesudah uhur dua rakaat karena Allah
ta’ala.

. Nia  ala  na  a akaa  ebel m ala  b

Ar in a Aku niat salat sunah sebelum subuh dua rakaat karena Allah
ta’ala.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi

1. Praktikkan salat sunah rawatib sebelum salat Zuhur
2. Praktikkan salat sunah rawatib sesudah salat Zuhur
3. Hafalkan niat-niat salat sunah rawatib
4. Sebutkan hukum salat sunah rawatib
5. Sebutkan macam-amcam salat sunah rawatib mu’akkad dan

bilangan rakaatnya
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. e amaan ala  na  a a ib
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan

bahwa, salat-salat sunah disyariatkan untuk menjadi penyempurna bagi
kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi ketika mengerjakan salat-salat
fardu.

Jika kita sering melakukan salat sunah secara rutin baik qabliyah maupun
ba’diyah, kita akan mendapat banyak keutamaan dan fadilah dari Allah.
Adapun keutamaan salat sunah rawatib, antara lain sebagai berikut.
1. Sebagai penyempurna salat fardu.
2. Memperbanyak ibadah baik yang wajib maupun yang sunah.
3. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah swt.
4. Menambah ketakwaan, keimanan, serta kekhusyukkan dalam beribadah.
5. Semua amal kebaikannya diterima Allah swt.
6. Dijauhkan dari siksa api neraka.
7. Dilapangkan re ekinya.
8. Dapat menghindarkan diri dari sifat malas.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Sebutkan keutamaan salat sunah rawatib

IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah
Salat sunah rawatib dapat menambah ketakwaan, keimanan, serta
kekhusyukkan dalam beribadah kepada Allah.

RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman
Salat sunah rawatib adalah salat sunah yang dikerjakan sebelum atau
sesudah salat fardu, atau salat sunah yang mengiringi salat fardu.
Salat sunah yang dikerjakan sebelum salat fardu disebut salat sunah
qabliyah, sedangkan salat sunah yang dikerjakan sesudah salat fardu
disebut salat sunah ba’diyah.
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Salat sunah rawatib ada dua, yaitu salat sunah mu’akkad (penting)
dan salat sunah gairu mu’akkad (kurang penting).
Waktu untuk mengerjakan salat sunah rawatib  beriringan dengan
salat wajib atau telah memasuki waktu salat fardu.
Cara mengerjakan salat sunah rawatib sama seperti mengerjakan salat
fardu, baik syarat, rukun, sunah, maupun hal-hal yang membatalkan,
hanya niatnya yang berbeda.
Keutamaan salat sunah rawatib, antara lain sebagai berikut.
1. Menyempurnakan salat fardu.
2. Memperbanyak ibadah baik yang wajib maupun yang sunah.
3. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah.
4. Menambah ketakwaan, keimanan, serta kekhusyukkan dalam

beribadah.
5. Semua amal kebajikan dibukakan pintu langit untuk diterima Allah

swt.
6. Dijauhkan dari siksa api neraka.
7. Dilapangkan re ekinya.
8. Dapat menghindarkan diri dari sifat malas.

ba’diyah : sesudah
gairu : selain/tidak
mu’akkad : utama/penting/ditekankan
qabliyah : sebelum
rawatib : tambahan, atau salat sunah

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil

  No.  ika  Perb a an e j Alasan

1. Kakak rajin mengerjakan salat sunah
rawatib.

2. Setiap datang ke masjid Ari tidak
pernah mengerjakan salat rawatib,
tetapi duduk tenang di dalam masjid.

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp
idak
e j
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiLatihanLatihanLatihanLatihanLatihan

A. Berila  anda silang  ada r  a  b   a a  d di de an ja aban ang
e a

1. Salat sunah yang mengiringi salat fardu disebut ....
a.  salat sunah witir
b.  salat sunah tarawih
c.  salat sunah rawatib
d. salat sunah tahajud

2. Salat sunah rawatib ada ... macam.
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat

3. Salat sunah rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardu disebut salat
sunah ....
a. qabliyah
b. ba’diyah
c. mu’akkad
d. gairu mu’akkad

4. Salat sunah rawatib dua rakaat sesudah salat Magrib hukumnya ....
a. sunah mu’akkad
b. sunah gairu mu’akkad
c. sunah qabliyah
d. surah ba’diyah

3. Karena ingin mendapat pahala yang
banyak, Usman selalu melakukan
salat sunah rawatib sesudah salat
Zuhur sebanyak 16 rakaat.

4. Rudi melakukan salat sunah sesudah
Subuh dan sesudah Asar.

5. Sebelum salat Subuh ayah selalu
mengerjakan salat sunah dua rakaat
terlebih dahulu.
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5. Berikut ini yang termasuk salat sunah gairu mu’akkad adalah salat
sunah ....
a. sebelum salat Zuhur
b. sesudah salat Isya
c. sebelum salat Magrib
d. sebelum salat Asar

6. Jumlah bilangan rakaat salat sunah rawatib mu’akkad adalah ... rakaat.
a. delapan
b. sepuluh
c. empat belas
d. enam belas

7. Salat sunah rawatib yang dikerjakan sesudah salat fardu disebut ....
a. salat sunah qabliyah
b. salat sunah ba’diyah
c. salat sunah gairu mu’akkad
d. salat sunah muakkad

8. Cara mengerjakan salat sunah rawatib sama seperti mengerjakan salat
fardu, yang membedakan adalah ....
a. syaratnya
b. rukunnya
c. niatnya
d. sujudnya

9. Hukum mengerjakan salat sunah rawatib ada ... macam.
a. dua
b. tiga
c. empat
d. lima

10. Berikut yang termasuk salat sunah rawatib mu’akkad  adalah ....
a. dua rakaat sebelum salat Subuh
b. empat rakaat sebelum salat Asar
c. dua rakaat sebelum salat Magrib
d. dua rakaat sebelum salat uhur

B. Isila  i ik i ik berik  dengan ja aban ang e a
1. Salat sunah rawatib adalah salat sunah yang mengiringi salat ....
2. Jumlah bilangan rakaat salat sunah rawatib yang mu’akkad adalah ....
3. Gairu mu’akkad artinya ....
4. Salat sunah rawatib sebelum salat Asar termasuk salat sunah ....
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5. Doa orang yang rajin mengerjakan salat sunah rawatib akan selalu ...
oleh Allah swt.

6. Salat sunah yang dikerjakan sebelum salat fardu disebut ....
7. Dengan melakukan salat sunah rawatib dapat dijauhkan dari siksa ....
8. Salat sunah yang dikerjakan sebelum salat Subuh adalah ....
9. Salat sunah rawatib yang dipentingkan disebut ....
10. Salat sunah rawatib hukumnya ....

. a abla  soal soal berik  dengan ja aban ang e a
1. Apa yang dimaksud salat sunah rawatib
2. Jelaskan yang dimaksud salat sunah qabliyah dan ba’diyah
3. Bagaimana cara mengerjakan salat sunah rawatib
4. Sebutkan pembagian hukum pada salat sunah rawatib
5. Sebutkan keutamaan salat sunah rawatib
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TTTTTugugugugugas Pas Pas Pas Pas Pororororortoftoftoftoftofolioolioolioolioolio
Tulislah pada kolom berikut jenis salat sunah rawatib yang kamu kerjakan di
rumah/masjid.

ooooo ari Tari Tari Tari Tari Tanganganganganggggggalalalalal enis Salaenis Salaenis Salaenis Salaenis Salat Sunah Rt Sunah Rt Sunah Rt Sunah Rt Sunah Raaaaa aaaaatib tib tib tib tib ang ikang ikang ikang ikang ikerererererjakanjakanjakanjakanjakan

________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
________________ _________________________________________
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Dalam ajaran Islam, ada beberapa macam sujud yang dianjurkan untuk
dilakukan oleh umat Islam. Sujud yang dimaksud, antara lain sujud syukur
dan sujud tilawah. Kedua sujud tersebut dilakukan di luar salat. Tahukah
kamu, apa yang dimaksud sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah
Untuk mengetahui kedua sujud tersebut, ikuti pembahasannya berikut.

Sujud
6Bab

Sumber: Tematis Ensiklopedi Al-Qur’an
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Pe a onse

Sujud

Sujud Syukur Sujud TilawahSujud  Sahwi
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A. j d k r
Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang sebagai tanda

terima kasih atau syukur kepada Allah swt. atas kenikmatan dan rahmat
yang telah diberikan.  Misalnya, sujud syukur karena mendapat nilai bagus,
naik kelas, lulus ujian, mendapat re eki yang melimpah, dan terhindar dari
kecelakaan yang hampir menimpanya. Sujud syukur menurut Imam Syafi’i
hukumnya sunah. Sujud ini dilakukan di luar salat dan tidak boleh dilakukan
di dalam salat. Sujud syukur tidak terikat oleh waktu. Artinya, sujud syukur
dapat dilakukan kapan saja atau di mana saja.
Berkaitan dengan sujud syukur, Rasulullah bersabda sebagai berikut.

Ar in a  .... Dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi saw. apabila datang
kepadanya suatu perkara yang menyenangkan atau mendapatkan kegembiraan,
beliau tunduk bersujud syukur kepada Allah swt. (H.R. Ibnu Majah:1384)

Adapun cara melakukan sujud syukur itu seyogianya suci dari hadas
dan najis, berdiri menghadap kiblat, niat sujud syukur bersamaan
takbiratulihram, lalu sujud satu kali kemudian duduk, dan diakhiri salam.
Namun, ada sebagian ulama yang  berpendapat bahwa sujud syukur itu boleh
dilakukan tidak bersuci dahulu dengan pertimbangan, seperti selepas dari
bahaya maut, kemudian langsung sujud syukur.

Tidak ada tuntunan yang pasti bacaan dalam sujud syukur ini. Oleh karena
itu, boleh membaca doa apa saja dan menggunakan bahasa apa saja.
Berikut ini salah satu contoh doa sujud yang terdapat dalam Al-Qur’an.

rabbi auzi‘n³ an asykura ni‘matakal-lat³ an‘amta ‘alayya wa ‘al± w±lidayya
wa an a‘mala ¡±li¥an tar«±hu wa a¡li¥ l³ f³ ©urriyyat³, inn³ tubtu ilaika wa inn³
minal-muslim³n(a).

Ar in a    .... a Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri
nikmat -Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu
bapakku dan supaya aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai,
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berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak
cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk
orang-orang yang berserah diri (Q.S. al-A.hqaf/46: 15).

B. j d a i
Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sesudah tasyahud akhir sebelum

salam sebanyak dua kali.
Sebab-sebab sujud sahwi adalah sebagai berikut.

1. Ketinggalan tasyahud awal.
2. Kelebihan rakaat atau rukuk atau sujudnya sebab lupa.
3. Karena ragu jumlah rakaat yang telah dilakukan.

Cara melakukan sujud sahwi misalnya kita sedang salat magrib, pada
rakaat ketiga kita mengetahui bahwa kita belum duduk tasyahud awal karena
lupa maka setelah duduk tasyahud akhir sebelum salam kita harus sujud dua
kali. Begitu juga apabila kita mengetahui bahwa dalam salat ada kelebihan
rakaat, rukuk, atau sujud serta kita ragu akan jumlah rakaat yang kita lakukan
maka kita harus sujud sahwi.

Adapun hukum sujud sahwi adalah sunah muakkad.
Bacaan sujud sahwi

Ar in a Mahasuci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa
Dalil tentang sujud sahwi yang artinya: Dari Ibnu Mas’ud: Sesungguhnya

Nabi saw telah sembahyang uhur lima rakaat, maka ditanya orang kepada
beliau: Adakah beliau sengaja melebihkan sembanyangnya beliau: jawab
beliau tidak. Mereka yang melihat beliau sembahyang berkata: Engkau telah
sembahyang lima rakaat. Mendengar keterangan mereka yang demikian
maka beliau terus sujud dua kali  (H.R. Bukhari.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Sebutkan sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi
2. Tulislah dalil tentang sujud sahwi beserta artinya

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Tulislah dalil-dalil tentang sujud syukur beserta artinya
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. j d ila a
Tilawah artinya bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat

seorang muslim mendengar bacaan atau membaca ayat-ayat sajdah dari
Al-Qur’an. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan sebagai berikut.

Ar in a ....Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Nabi saw pernah membaca
Al-Qur’an di depan kami, maka apabila beliau telah melewati (membaca)
ayat sajdah, beliau takbir dan sujud, kemudian kami pun sujud bersama
beliau (H.R. Tirmi i)

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama berkesimpulan bahwa
kedudukan hukum pelaksanaan sujud tilawah adalah sunah, baik yang
dilakukan di dalam salat maupun di luar salat.

Cara melakukan sujud tilawah dalam salat adalah langsung bersujud
saat orang yang sedang salat membaca ayat sajdah dari salah satu surah
dalam Al-Qur’an. Sujud tilawah cukup dilakukan satu kali sambil membaca
tasbih selayaknya sujud biasa dan ditambah bacaan khusus sujud tilawah.
Hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah yang berbunyi sebagai berikut.

Ar in a ....Maha suci Tuhanku ang Maha Tinggi. a Allah, catatlah bagiku
pahala, dan lepaskan dariku dosa. Dan jadikanlah bacaan ayat ini sebagai
tabungan amal bagiku, dan terimalah bacaan tersebut dariku, sebagaimana
Engkau menerima bacaan hamba-Mu  Daud  (H.R. Tirmi i:528)

Setelah melakukan sujud tilawah dengan bacaan tersebut, orang yang
salat itu kembali berdiri meneruskan bacaannya dan meneruskan salatnya
sampai selesai. Adapun cara melakukan sujud tilawah yang dilakukan di
luar salat, yakni dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian sujud, duduk
setelah sujud, dan diakhiri dengan salam.
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
Bagaimana sikap kita apabila mendengar orang membaca Al-Qur’an
yang di dalamnya terdapat ayat sajdah
Hafalkan lafal doa sujud tilawah beserta terjemahannya

Bacaan sujud tilawah di luar salat sama dengan sujud tilawah dalam
salat. Perbedaannya adalah bagi yang berada di luar kegiatan salat, sujud
tilawah harus dimulai dengan takbiratulihram, untuk membedakan antara
perbuatan ibadah mahdah dengan kegiatan lainnya di luar peribadatan. Sujud
tilawah diakhiri dengan salam, untuk menandakan berakhirnya peribadatan
tersebut sehingga dapat meneruskan kembali pekerjaan di luar sujudnya itu.

Berikut ini contoh bacaan sajdah yang terdapat dalam Al-Qur’an.

1. Surah al-A’r-af : 206, ju  9 ( )

2. Surah ar-R’ad : 15, ju  13 (  )

3. Surah an-Na.hl, 50, ju  14 ( )

4. Surah al-Isr-a’ : 109, ju  15 (  )

5. Surah Maryam : 58, ju  16 ( )

6. Surah al-.Hajj : 18, ju  17 ( )

7. Surah al- .Hajj : 77, ju  17 ( )

8. Surah al-Furq-an : 60, ju  19 ( )

9. Surah as-Sajdah, 15, ju  21 ( )

10. Surah Fu.s.silat : 38, ju  24 (  )
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RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman
Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan karena mendapat suatu
kenikmatan atau terhindar dari suatu musibah. Sujud syukur dilakukan
sekali dan harus di luar salat. Hukum sujud syukur adalah sunah.
Hikmah melakukan sujud syukur, antara lain memeroleh kepuasan
dan ketentraman batin serta tambahan nikmat dari Allah swt.
Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sesudah tasyahud akhir dan
sebelum salam, sebanyak dua kali
Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan karena mendengar atau
membaca ayat-ayat sajdah. Hukum sujud tilawah adalah sunah. Sujud
tilawah dilakukan sekali sujud dan boleh dilakukan di dalam atau di
luar salat.

IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah
Hari Raya Idul Adha adalah saat yang dinanti-nanti oleh kebanyakan umat
Islam untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWTswt. dengan
menyembelih hewan kurban yang dibagikan kepada fakir miskin. Hari Raya
Idul Adha tahun ini adalah yang paling berkesan bagi Ahmad. Tanpa diduga
ibunya yang pulang dari ibadah haji membelikan sebuah jam tangan yang
telah lama diinginkannya. Bukan main girangnya hati Ahmad. Begitu ibunya
menyerahkan jam tangan tersebut, Ahmad langsung melakukan sujud
syukur. Dengan wajah yang penuh haru, Ahmad menjabat tangan bapak
ibunya sambil mengucapkan terima kasih.

sujud : berlutut serta meletakkan  dahi ke lantai (misalnya
pada waktu salat)

sunah : pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapat pahala
apabila tidak dikerjakan tidak berdosa

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil
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  No.  Pern a aan Baik idak

1. Fai  juara kelas setiap tahun. Ia enggan
melakukan sujud syukur karena keberhasilannya
merupakan kerja keras bukan karena nikmat
pemberian Allah swt.

2. Kita selamat dari gigitan ular berbisa atau anjing
di jalan. Seketika itu, kita melakukan sujud
syukur.

3. Keluarga Pak Hanif selamat atas musibah banjir
yang melanda desanya. Tanpa bersuci dari
hadas dan najis, ia sekeluarga langsung sujud
syukur.

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiLatihanLatihanLatihanLatihanLatihan

A. Berila  anda silang  ada r  a  b   a a  d di de an ja aban ang
aling e a

1. Sujud syukur disunahkan bagi orang yang ....
a. terhindar dari musibah
b. memperoleh kebahagiaan hidup
c. menikmati karunia Allah swt.
d. memperoleh kenikmatan hidup atau terhindar dari musibah

2. Sujud syukur sebaiknya dilakukan di ....
a. masjid
b. rumah sendiri
c. tempat kejadian
d. di mana saja asalkan tempat yang suci

3. Sujud yang dilakukan seseorang itu memiliki unsur perasaan. Di bawah
ini yang tidak termasuk unsur tersebut adalah ....
a. kepasrahan hati c. ketundukan hati
b. kesamaan hati d. kepatuhan jiwa

4. Sujud kepada selain Allah swt. termasuk perbuatan ....
a. fasik c. riddah
b. nifak d. syirik
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5. Sujud dilakukan seseorang sebagai bukti  ...  kepada Allah swt.
a. rasa cinta c. rasa hormat dan tunduk
b. rasa kagum d. rasa takut

6. Menurut Islam, sujud hanya boleh dilakukan terhadap ....
a. Allah swt.
b. Allah swt. dan Rasul-Nya
c. hal-hal yang terpuji
d. Khalik dan makhluk-Nya

7. Secara bahasa, sujud tilawah berarti sujud karena ....
a. ketaatan c. bacaan
b. ayat d. perasaan

8. Apabila seseorang mendengar bacaan ayat sajdah, kemudian ia sujud
maka ....
a. setan lari meninggalkannya sambil menangis
b. setan hangus terbakar api neraka
c. setan mondar-mandir ke sana ke mari
d. setan berteriak memanggil kawannya

9. Hukum melakukan sujud tilawah adalah ....
a. fardu kifayah c. mubah
b. sunah d. fardu ain

10. Sujud tilawah dapat dilakukan ....
a. di waktu salat c. di dalam atau di luar salat
b. di luar salat d. di dalam salat

B. Isila  i ik i ik di ba a  ini dengan ja aban ang e a
1. Sunah Rasulullah saw. saat memperoleh karunia Allah swt. adalah ....
2. Sujud syukur merupakan bukti bagi seorang hamba atas ....
3. Surah Ibrahim dan al-Baqarah  yang berkaitan  dengan bersyukur

adalah ....
4. Sujud syukur tidak harus suci dari hadas dan najis karena ....
5. Hukum sujud tilawah menurut jumhur ulama adalah ....

. a abla  soal soal di ba a  ini dengan ja aban ang e a
1. Sebutkan macam-macam sujud di luar salat
2. Apa yang di maksud dengan sujud tilawah
3. Apa yang di maksud dengan sujud syukur
4. Apa perbedaan antara kedua sujud syukur dan sujud tilawah
5. Kapan melaksanakan sujud tilawah dan sujud syukur
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TTTTTugugugugugas Pas Pas Pas Pas Pororororortoftoftoftoftofolioolioolioolioolio
Jelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dan hadis yang
berkaitan dengan sujud tersebut

ooooo          Suju         Suju         Suju         Suju         Suju

1. Sujud syukur Pengertian:
___________________________________
___________________________________
Hadis:
___________________________________
___________________________________

2. Sujud sahwi Pengertian:
___________________________________
___________________________________
Hadis:
___________________________________
___________________________________

3. Sujud tilawah Pengertian:
___________________________________
___________________________________
Hadis:
___________________________________
___________________________________

PPPPPengengengengengererererertian an a is tian an a is tian an a is tian an a is tian an a is angangangangang
erkaitanerkaitanerkaitanerkaitanerkaitan
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Puasa

Puasa merupakan salah satu jenis peribadatan yang diperintahkan Allah
swt. kepada umat Islam. Puasa merupakan sikap dan perbuatan menahan
diri dari berbagai godaan, seperti makan, minum, dan godaan lainnya
sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, khususnya  bagi setiap
muslim yang balig dan berakal, tidak dalam keadaan haid dan nifas,
dengan niat melaksanakan perintah Allah swt.

7Bab

Sumber: Tematis Ensiklopedi Al-Qur’an
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Pe a onse

Macam Puasa WajibHakikat Puasa Macam Puasa Sunah

Puasa

Pengertian Puasa

Macam Puasa

Rukun Puasa

Amalan Sunah
ketika Puasa

Makruh Puasa

Hal-Hal yang
Membatalkan

Puasa

Doa Berbuka
Puasa

Puasa Ramadhan

Puasa Na har
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A. akika  P asa
1. Penger ian P asa

Kata puasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau
mencegah. Menurut pengertian syarak, puasa adalah menahan diri atau
mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang
tertentu sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan beberapa
syarat tertentu.

Allah swt. berfirman sebagai berikut.

wa kul  wasyrab  ¥att± yatabayyana lakumul-khai¯ul-abya«u minal-
khai¯il-aswadi minal-fajr(i), £umma atimmu¡-¡iy±ma ilal-lail(i),

Ar in a ... Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan)
antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (Q.S. Al-Baqarah/
2: 187)

2. a am P asa
Puasa sebagai amalan yang langsung untuk Allah swt. dan pahalanya

dilipatgandakan sesuai dengan iradah-Nya dibagi menjadi empat macam.
a. Puasa yang difardukan, meliputi puasa Ramadan, puasa kafarat, dan

puasa yang dina arkan.
b. Puasa yang disunahkan, meliputi puasa enam hari pada bulan

Syawal, puasa hari Senin dan Kamis, puasa pada tanggal 10
Muharram, atau puasa tiga hari setiap bulan.

c. Puasa yang diharamkan, meliputi puasa pada dua hari raya, puasa
seorang istri selain bulan Ramadan tanpa sei in suami, puasa pada
hari tasyrik, dan puasa sepanjang masa.

d. Puasa yang dimakruhkan, meliputi puasa khusus pada hari Jumat
tanpa puasa hari sebelum dan sesudahnya, puasa khusus pada hari
Sabtu, dan puasa dengan cara wisal (tidak berbuka pada waktu
terbenam matahari dan tidak makan sahur).



Pendidikan Agama Islam SMP 2

. k n P asa
Rukun puasa adalah sesuatu yang harus ada pada orang yang hendak

atau sedang melaksanakan puasa, baik melaksanakan sesuatu yang
diperintahkan maupun mencegah sesuatu yang dilarang.

Adapun rukun-rukun puasa atau fardu puasa adalah niat dan menahan
diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai
terbenam matahari.
a. Nia

Niat adalah sesuatu yang sangat menentukan untuk sah dan
tidaknya suatu perbuatan atau ibadah yang dilaksanakan . Niat ini
ada di dalam hati setiap manusia.

Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut.

Ar in a Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dari niatnya
dan sesungguhnya manusia akan mendapatkan apa yang telah
diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-
Nya, baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang
siapa yang hijrahnya karena keduniaan yang hendak diperolehnya
atau karena perempuan yang hendak dikawininya, maka hijrahnya
itu akan mendapatkan apa yang dihijrahkannya, yaitu yang hendak
dicapainya. (H.R. Abu Daud: 1882)

Peranan niat di dalam suatu amal perbuatan begitu penting. Oleh karena
itu, di dalam puasa pun ditempatkan pada tempat yang utama (sebagai rukun).
Niat pada rukun puasa dilaksanakan pada malam harinya sebelum puasa
itu dilaksanakan, yaitu bagi puasa wajib dan untuk puasa sunah dapat berniat
pada pagi hari setelah fajar sampai matahari condong ke barat.

Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut.

Ar in a  Barang siapa yang tidak menetapkan (niat) akan berpuasa
(wajib) pada malamnya sebelum terbit fajar maka tidaklah ia
berpuasa. (H.R. Tirmi i: 662)
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b. ena an iri dari al ang emba alkan P asa
Menahan diri atau mencegah dari hal-hal yang membatalkan

puasa dilakukan sejak terbit fajar (waktu imsak) sampai tenggelamnya
matahari. Waktu imsak adalah saat sebelum terbit fajar, yang oleh
Nabi saw. telah dikatakan bahwa lamanya kira-kira sepuluh menit
sampai dua belas menit.

Allah berfirman sebagai berikut.

wa kul  wasyrab  ¥att± yatabayyana lakumul-khai¯ul-abya«u minal-
khai¯il-aswadi minal-fajr(i), £umma atimmu¡-¡iy±ma ilal-lail(i),

Ar in a  .... Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan)
antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam  (Q.S.Al-Baqarah/
2: 187)

. Amalan na  ke ika P asa
Setiap umat Islam yang melaksanakan puasa disunahkan melakukan

hal-hal berikut.
a. Makan sahur pada malam harinya (meskipun sedikit)

Rasulullah saw. bersabda

Ar in a  ... makan sahurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya
dalam makan sahur itu ada berkahnya. (H.R. Bukhari 1789, Muslim
1835)

b. Memperbanyak sedekah, memberi makan atau minum untuk
berbuka puasa kepada orang yang berbuka.

c. Memperbanyak membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid terutama
pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadan dan
memperbanyak ibadah lainnya.

d. Meninggalkan perkataan-perkataan yang jelek, seperti mengumpat,
meng-gunjing, berbicara kotor, dan berdusta.

e. Mengakhirkan waktu sahur sehingga mendekati imsak lebih kurang
12 menit.
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f. Menyegerakan/mempercepat berbuka puasa apabila telah nyata dan
yakin bahwa matahari telah terbenam.

g. Berbuka puasa dengan kurma atau makanan yang manis. Jika tidak
ada, dengan air terlebih dahulu.

h. Sewaktu akan berbuka, hendaklah berdoa terlebih dahulu.

5. akr  P asa
Makruh puasa adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam pelaksanaan

ibadah puasa, yaitu
a. bersikat gigi atau bersiwak setelah matahari condong ke barat
b. berkumur yang berlebih-lebihan, terlebih berkumur setelah matahari

condong ke barat,
c. memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Hal itu

dikhawatirkan akan masuk ke dalam perut
d. membekam atau memantik sehingga akan menjadikan lemah badan.

. al al ang emba alkan P asa
Setiap orang Islam yang berpuasa maka sepanjang hari harus

menahan diri. Apabila seseorang tidak mampu menahan diri dari hal
yang dilarang dalam puasa, puasa yang dilakukan menjadi batal.

Hal-hal yang membatalkan puasa dan yang harus dicegah adalah
sebagai berikut.
a. Makan dan minum yang disengaja. Apabila lupa makan dan minum,

puasanya tidak batal. Rasulullah saw. besabda sebagai berikut.

Ar in a  Barang siapa lupa, dan dia sedang berpuasa, kemudian
makan dan minum maka hendaklah menyempurnakan puasanya.
Karena sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum. (H.R.
Muslim : 1932)

b. Berhubungan/bersetubuh antara suami istri pada siang hari. Jika suami
istri berhubungan/bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan dan
mereka sedang menangung wajib puasa, mereka wajib membayar
kafarat (denda) dengan tiga tingkatan sebagai berikut.
1) Memerdekakan budak/hamba sahaya. Apabila tidak kuasa,

hendaklah memilih tingkatan yang kedua.
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2) Berpuasa dua bulan berturut-turut selain puasa Ramadan. Apabila
hal ini juga tidak kuasa, dapat memilih tingkatan yang ketiga.

3) Memberi makan kepada enam puluh orang miskin, tiap-tiap
seorang miskin satu mud (3/4 liter).

c. Keluar mani karena disengaja. Apabila perbuatan tersebut karena
mimpi tidak membatalkan puasa.

d. Muntah yang disengaja. Apabila muntah tak disengaja, tidak
membatalkan puasa.

e. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan yang terbuka,
seperti memasukkan air ke lubang telinga, kubul, dubur, dan hidung
membatalkan puasa.

f. Haid dan nifas bagi perempuan membatalkan puasa dan wajib qada.
g. Murtad, keluar dari agama Islam.
h. Gila, atau mabuk sampai sepanjang hari.

. oa Berb ka P asa

Ar in a  dahaga telah hilang, urat-urat telah basah (segar) dan insya
Allah pahalanya ditetapkan (H.R. Abu Daud : 2010)

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Jelaskan pengertian puasa baik dari segi bahasa maupun menurut

pengertian syarak
2. Sebutkan manfaat yang kamu peroleh atas puasa yang kalian

lakukan
3. Salah satu rukun puasa adalah niat. Bagaimana lafal niat berpuasa

Ramadan
4. Sudahkah kalian memperbanyak amalan sunah selama kalian

melaksanakan ibadah puasa   Tulislah amalan sunah apa saja yang
telah kalian kerjakan
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6. Tulislah kembali hal-hal apa saja yang dimakruhkan dalam
pelaksanaan ibadah puasa

7. Hindarilah hal-hal yang membatalkan puasa, baik puasa sunah
maupun puasa Ramadan

8. Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa
9. Hafalkan kemudian terapkan doa berbuka puasa ketika kamu

menjalankan puasa

B. a am P asa ajib
Puasa wajib meliputi sebagai berikut.

1. P asa amadan
Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang harus dikerjakan oleh

orang-orang yang beriman, setiap tahun sekali, yakni pada bulan
Ramadan. Puasa Ramadan dilaksanakan selama sebulan penuh. Hukum
puasa Ramadan adalah fardu ain (wajib) bagi setiap orang mukalaf.
Kewajiban puasa Ramadan dikemukakan langsung oleh Allah swt. dalam
firman-Nya berikut.

Y± ayyuhal-la©³na ±man  kutiba ‘alaikumu¡-¡iy±mu kam± kutiba ‘alal-
la©³na min qablikum la‘allakum tattaq n(a).

Ar in a Wahai orang-orang yang beriman  Diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa.  (Q.S. Al-Baqarah/2: 183)

Berpuasa pada bulan Ramadan termasuk salah satu rukun Islam,
sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. berikut.
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Ar in a Didirikan Islam itu atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa
tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah dan
bahwasannya Nabi Muhammad saw. itu adalah utusan Allah, mendirikan
salat lima waktu, mengeluarkan akat, mengerjakan ibadah haji, dan
berpuasa di bulan Ramadan . (H.R. Bukhari : 7)

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan,
setiap umat Islam harus mengetahui tentang ketentuan awal dan akhir
bulan Ramadan, kebolehan tidak berpuasa dan cara menggantikannya,
amalan sunah pada bulan Ramadan, amalan yang dilarang bagi orang
yang berpuasa Ramadan, serta kafarat bagi orang yang melanggar
larangan puasa Ramadan.
a. ebole an idak Ber asa dan ara enggan ikann a

Orang Islam diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan
apabila ada sebab-sebab yang memperbolehkan meninggalkannya.
Berdasarkan cara menggantikannya, kebolehan tidak berpuasa
dibedakan menjadi tiga macam
1) Boleh tidak berpuasa, tetapi diwajibkan mengqada pada hari

yang lain sejumlah puasa yang ditinggalkan. Hal itu diberlakukan
untuk kejadian berikut
a) Orang yang sakit, sedangkan apabila berpuasa sakitnya

akan bertambah parah.

b) Orang yang sedang bepergian jauh (  ), yang

jaraknya paling sedikit 16 farsah atau sekitar 72 km.

Sumber: Dokumentasi penulis
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Allah swt. berfirman sebagai berikut.

faman k±na minkum mar³«an au ‘al± safarin fa ‘iddatum min
ayy±min ukhar(a),

Ar in a Maka barang siapa di antara kamu  sakit atau
dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajiblah
mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada
hari-hari yang lain. (Q.S.Al-Baqarah/2: 184)

c) Orang yang sedang hamil dan menyusui, sedangkan ia
khawatir apabila berpuasa akan memberi mudarat bagi
dirinya sendiri. Orang tersebut boleh tidak berpuasa dan
wajib mengqada pada hari yang lain.

d) Orang sedang haid, nifas, dan orang yang batal puasanya
karena salah satu sebab yang membatalkan puasa serta
orang yang karena sesuatu u ur yang mengharuskan tidak
berpuasa. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan sebagai
berikut.

Artinya :Dari Aisyah r.a.: Kami haid pada masa Rasululah
saw. maka beliau memerintahkan kami untuk mengqada
puasa dan tidak memerintahkan kami untuk mengqada
salat.  (H.R. At-Tirmi i : 717)
Bagi orang-orang  tersebut diperbolehkan tidak berpuasa

dengan ketentuan harus mengqada pada hari yang lain di luar
bulan Ramadan. Kapan saja ia ada kesempatan mengqada harus
segera mengqada, baik bulan Syawal, bulan Rajab, atau bulan
Syakban asal tidak sampai bulan Ramadan berikutnya, dan tidak
pula harus berturut-turut sebab tidak berturut-turut pun boleh.
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Ar in a  Dari Aisyah ia berkata: Saya tidak pernah mengqada
puasa yang saya tinggalkan pada bulan Ramadan, kecuali pada
bulan Syakban sehingga Rasulullah saw. wafat . (H.R. Tirimi i)

2) Boleh tidak berpuasa karena sesuatu sebab tidak mengqada,
tetapi membayar fidyah tiap-tiap hari yang ditinggalkan satu mud
(  3/4 liter). Hal itu diberlakukan untuk kejadian berikut.
a) orang yang sedang sakit dan tidak ada harapan untuk

sembuh, lebih-lebih apabila kemudian meninggal dunia
b) orang yang tidak kuasa/kuat berpuasa karena tua.

Allah swt. telah berfirman sebagai berikut.

Ayy±mam ma‘d d±t(in), faman k±na minkum mar³«an au ‘al±
safarin fa ‘iddatum min ayy±min ukhar(a), wa ‘alal-la©³na
yu¯³q nah  fidyatun ¯a‘±mu misk³n(in),

Ar in a Maka jika di antara kamu sakit atau dalam perjalanan
(lalu ia tidak berpuasa), maka (wajiblah mengganti) sebanyak
hari (yang dia tidak berpuasa)  pada hari-hari yang lain. Dan
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika
mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi
makan seorang yang miskin.  (Q.S. Al-Baqarah/2: 184)

3) Boleh tidak berpuasa, namun ia harus mengqada puasa yang
ditinggalkan dan membayar kafarat. Hal itu diberlakukan bagi
orang perempuan yang sedang hamil atau menyusui, dan ia
khawatir akan anak yang ada dalam kandungan atau yang
sedang disusuinya. Apabila melaksanakan ibadah puasa yang
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ditinggalkan menurut sebagian ulama ia harus mengqada puasa
yang ditinggalkan dan harus pula membayar fidyah yang sehari
satu mud (  3/4 liter) dari makanan pokok.

b. Amalan ang ilarang bagi rang ang Ber asa amadan
Banyak amalan yang dilarang untuk dikerjakan bagi orang yang

berpuasa karena dapat membatalkan puasanya. Amalan yang
dimaksud antara lain sebagai berikut.
1) Makan dan Minum yang Disengaja

Seseorang yang dengan sengaja makan dan minum maka
puasanya batal. Akan tetapi, jika makan dan minum tanpa
disengaja, seperti lupa maka tidak membatalkan. Dalam sebuah
hadis diriwayatkan sebagai berikut.

Ar in a  Barang siapa lupa, dan dia sedang berpuasa,
kemudian makan dan minum maka hendaklah menyempurnakan
puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang memberi makan
dan minum. (H.R. Muslim : 1952)

2) Muntah dengan Sengaja
Muntah dengan usaha sengaja, sekalipun tidak ada yang

kembali ke dalam mulut akan membatalkan puasa. Sebaliknya
muntah yang tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Dalam
sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut.

Ar in a Dari Abi Hurairah r.a. Bahwasanya Nabi saw.
bersabda: Barang siapa terpaksa muntah, tidaklah wajib
mengqada puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan
muntah dengan sengaja maka hendaklah dia mengqada
puasanya.  (H.R. At-Tirmi i : 653)
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3) Melakukan Hubungan Suami Istri atau Mengeluarkan Mani yang
Disengaja

Orang yang bersetubuh di malam hari, tetapi ia belum sempat
mandi sampai datang waktu subuh maka mandi junub di waktu
subuh itu tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah hadis
diriwayatkan sebagai berikut.

Ar in a Dari Aisyah dan Umu Salamah, keduanya berkata,
Nabi saw. di waktu Subuh berada dalam keadaan junub sedang

beliau berpuasa, kemudian beliau mandi.  (H.R. Bukhari dan
Muslim)

4) Keluar Darah Haid atau Nifas
Jika seorang perempuan kedatangan haid atau nifas,

sedangkan ia puasa, batallah puasanya. Akan tetapi, ia wajib
mengqada puasa tersebut di hari lain sebanyak hari yang ia tidak
berpuasa.

5) Gila (Tidak Berakal)
Jika seseorang mempunyai penyakit gila yang datang pada

siang hari sewaktu berpuasa, puasanya menjadi batal.

2. P asa i ara
Puasa kifarat adalah untuk menebus dosa atau membayar denda

karena melanggar sesuatu yang dilarang agama. Misalnya, orang yang
sedang berpuasa melakukan hubungan suami  istri di siang hari pada
bulan Ramadan. Dendanya, berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
Jika tidak mampu melaksanakan, dia harus memberi makan enam puluh
orang miskin.
Dalam hadis diriwayatkan sebagai berikut.



Pendidikan Agama Islam SMP 2

Ar in a Seseorang datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata,
Celaka saya, wahai Rasulullah  Sabdanya, Mengapa engkau

celaka  Jawabnya, saya telah mencampuri istriku siang hari bulan
puasa. Lalu beliau bersabda, Apakah engkau punya sesuatu untuk
menebus budak  Jawabnya, Tidak . Sabdanya, Apakah engkau
mampu puasa dua bulan berturut-turut  Jawabnya, Tidak
Sabdanya, Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk engkau
berikan kepada 60 orang miskin  Jawabnya, Tidak  Kemudian
ia duduk. Lalu Nabi saw. datang membawa segantang kurma. Lalu
sabdanya, Bersedekahlah dengan ini  Lalu ia menjawab, Apakah
ini diberikan kepada orang yang lebih fakir dari kami  Demi Allah,
tidak ada penduduk negeri ini yang lebih perlu kepada makanan
ini dari kami. Lalu Nabi saw. tertawa sehingga terlihat gigi geraham
beliau. Dan sabdanya, Pergilah dan berikan ini kepada
keluargamu. (H.R. Muslim : 1870)

. P asa Na ar
Na ar artinya jarang adanya, atau perkataan yang jarang terpakai

atau luar biasa. Pengertian na ar  adalah menjadikan sesuatu kebaikan
yang pada asal mulanya tidak diwajibkan oleh syarak, namun setelah
dina arkan hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan. Jadi, puasa
na ar adalah puasa yang pada asal mulanya tidak diwajibkan oleh
ketentuan syarak. Oleh sebab itu, apabila puasa tersebut telah diucapkan
sebagai na ar maka menjadi wajib dan harus dikerjakan.
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a. on o  P asa ang ina arkan
Apabila nanti saya lulus ujian, saya berna ar akan berpuasa satu

hari tepat pada hari Kamis. Setelah ujian tersebut benar-benar lulus,
puasa satu hari tepat hari Kamis yang dina arkan tersebut wajib dan
harus dikerjakan.

Allah swt.  berfirman sebagai berikut.

Y f na bin-na©ri wa yakh±f na yauman k±na syarruh  musta¯³r±(n).

Ar in a Mereka memenuhi na ar dan takut akan suatu hari yang
a abnya merata di mana-mana.  (Q.S.Al-Ins-an/76 : 7)

b. k m P asa Na ar
Seperti telah disebutkan di atas, puasa na ar pada mulanya tidak

ada (tidak diwajibkan). Namun, apabila puasa telah betul-betul
dina arkan, hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan.

Wajib dilaksanakannya na ar adalah sepanjang menyangkut
ketaatan kepada Allah. Apabila berna ar akan melakukan perbuatan
maksiat (larangan-larangan Allah), misalnya berna ar akan berbuat
ina, mencuri, dan menyontek, hukumnya adalah tidak sah dan tidak

wajib dilaksanakan.
Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut.

Ar in a Barang siapa berna ar akan mengerjakan maksiat (larangan)
kepada Allah, maka janganlah maksiat itu dikerjakan. (H.R. An-
Nasa’i : 3746)

Perbuatan orang yang berna ar pada mulanya hukumnya adalah
mubah, yaitu boleh berna ar dan boleh tidak berna ar, sepanjang
tidak melanggar larangan agama (syariat). Jadi, boleh berna ar,
asalkan bersifat ta’abbudi (ibadah) kepada Allah swt. seperti berna ar
akan mengerjakan salat sunah dua rekaat jika lulus ujian, akan
berpuasa, dan akan bersedekah. Kita tidak diperbolehkan berna ar
untuk meninggalkan perkara yang mubah, seperti berna ar tidak
akan makan atau tidak akan minum.

. Pen ebab P asa Na ar
Sebab-sebab puasa na ar ada dua macam, yaitu karena ada

sebab dan tidak ada sebab.
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.  P asa na
1. Penger ian P asa na

Puasa sunah adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah saw,
bagi kaum muslimin. Apabila yang sunah ditinggalkan tidak berdosa dan
tidak mendapat siksa, tetapi tetap merugi karena amal ibadahnya tidak
bertambah.

2. a am P asa na
Puasa sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw., antara lain

sebagai berikut :
a. P asa ari enin dan ari amis

Puasa Senin dan Kamis adalah puasa sunah yang dikerjakan
setiap hari Senin dan Kamis, jika dilakukan hukumnya sunah.
Dianjurkannya puasa hari senin dan kamis berdasarkan hadis dari
Aisyah riwayat Turmud i berikut :

1) Puasa na ar yang dikerjakan karena ada sebab, misalnya
seorang yang berpuasa na ar apabila akan mendapatkan
kenikmatan, atau apabila terhindar dari malapetaka yang
menimpanya, ia berna ar akan melaksanakan puasa tiga hari
berturut-turut. Dengan sebab tersebut puasa tiga hari berturut-
turut tersebut, harus dilaksanakan.

2) Puasa na ar yang dikerjakan karena tidak ada sebab, misalnya
saya berna ar akan berpuasa Senin dan Kamis bulan depan.
Menurut sebagian ulama, na ar tersebut harus dilaksanakan
sebagaimana na ar tersebut di atas yang ada sebab. Sebagian
ulama yang lain berpendapat na ar tersebut tidak wajib
dilaksanakan karena tidak ada sebab.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Kaitannya dengan berpuasa, mungkinkah satu orang dikenakan dua

kewajiban, yaitu mengqada puasa dan membayar fidyah
2. Sebutkan amalan sunah yang kalian kerjakan di bulan Ramadan
3. Sebutkan amalan yang dilarang bagi orang yang berpuasa di bulan

Ramadan
4. Pernahkah kamu berna ar puasa  Sebutkan na ar yang pernah kamu

lakukan kaitannya dengan beribadah kepada Allah swt.
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Artinya : Dari Aisyah ra. Katanya, Nabi Muhammad saw. Selalu
memilih puasa hari Senin dan Kamis.  (H.R. Tirmid i: 676).

b. P asa a al
Puasa Syawal adalah puasa sunah yang dilakukan pada bulan

Syawal selama enam hari sesudah hari raya Idul Fitri. Hukum puasa
syawal adalah sunah muakad. Dasar pelaksanaan puasa syawal
adalah hadis dari Abi Ayyub al-Anshari riwayat Muslim berikut ini.

Artinya : Dari Abu Ayyub Al-Anshari: Rasulullah saw. Bersabda:
Siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian diiringi dengan puasa
enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-oleh ia
berpuasa sepanjang masa.  (H.R. Muslim : 1984)

Adapun cara melaksanakan puasa Syawal dapat dilakukan
secara berurutan ataupun tidak berurutan yang penting masih dalam
bulan Syawal dan bukan tanggal satu Syawal.

. P asa Ara a
Puasa Arafah adalah puasa sunah pada tanggal 9 ulhijjah (bulan

haji) kecuali bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji, maka
tidak disunahkan atas mereka untuk berpuasa. Hukum puasa Arafah
adalah sunah muakad. Dasar pelaksanaannya antara lain hadis
diriwayatkan Imam Muslim yang artinya Puasa pada hari Arafah
itu dapat menghapus dosa dua tahun, satu tahun lalu dan satu tahun
yang akan datang.  (H.R. Muslim:1977)

. ngsi P asa na
Puasa sunah merupakan perkara yang dianjurkan dalam Islam. Oleh

karena itu, orang yang melaksanakan puasa sunah akan memperoleh
manfaat dan kebaikan, antara lain sebagai berikut:
a. sebagai wujud syukur kepada Allah swt.
b. sebagai sarana pendidikan dan latihan
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c. sebagai pemupuk jiwa sosial
d. membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah
e. menjaga kesehatan, agar menjadi sehat jasmani dan rohani
f. memperoleh pahala dari Allah dan menjadi benteng dari neraka
Rasulullah bersabda sebagai berikut :

Artinya : Puasa itu merupakan benteng dari neraka seperti perisai salah
seorang dari kalian dari perang . (H.R. Ahmad : 15682)

Oleh karena itu, sekalipun puasa sunah, hendaknya tetap rajin kita
laksanakan karena akan menambah amal ibadah kita kepada Allah.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Jelaskan macam-macam puasa sunah
2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian mengenai manfaat

puasa sunah

IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah
Hanif siswa kelas dua Madrasah Tsanawiyah. Setiap harinya, ia
berpenampilan tenang, ramah, dan supel. Hanif memiliki banyak
sahabat. Pada suatu hari, ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia akan
berpuasa Senin-Kamis selama satu  tahun apabila mendapat peringkat
pertama  pada ulangan semester pertama. Akhirnya, keinginan Hanif
berhasil. Hanif mendapat peringkat pertama di sekolahnya. Hanif pun
menepati janjinya. Ia mulai berpuasa Senin-Kamis hingga satu tahun
lamanya. Sikap Hanif itu, perlu kiranya untuk ditiru bagi teman-teman
lainnya.
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RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman
Puasa itu diwajibkan kepada umat Islam yang telah mencapai usia
balig dan sehat akal pikirannya.
Rukun  puasa adalah niat dan meninggalkan semua yang membatalkan
puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.
Beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum yang
disengaja  berhubungan  suami istri pada waktu siang  keluar mani karena
disengaja bukan karena mimpi  muntah yang disengaja  memasukkan air
(sesuatu) ke dalam lubang hidung, telinga, kubul, dan dubur  haid dan
nifas bagi perempuan  murtad  gila dan mabuk sampai sepanjang hari.
Disunahkan dalam melaksanakan ibadah puasa, yakni makan sahur
meskipun sedikit, mengakhirkan waktu sahur hingga  mendekati imsak,
mempercepat berbuka, berbuka dengan kurma atau makanan yang
manis, dan berdoa terlebih dahulu sewaktu berbuka.
Puasa Ramadan adalah puasa wajib atau fardu yang dilaksanakan pada
bulan Ramadan. Puasa Ramadan dimulai setelah terbit hilal awal
Ramadan dan diakhiri setelah terbit hilal awal bulan Syawal.
Syarat wajib puasa adalah Islam, berakal sehat, balig, mampu, dan mukmin.
Syarat sah puasa adalah Islam, mumayi , tidak sedang haid atau nifas,
dan berakal sehat.
Puasa na ar adalah puasa yang dilakukan untuk memenuhi na ar
atau janji. Hukum puasa na ar adalah wajib. Puasa ini diwajibkan
karena janji atau sumpah.
Puasa sunah yang dianjurkan Rasulullah saw, antara lain puasa hari
Senin dan Kamis, Puasa Syawal, dan Puasa Arafah.

hilal : bulan sabit, bulan yang terbit pada tanggal satu bulan qamariah
iradah : kehendak
makruh : perbuatan yang apabila dikerjakan tidak memperoleh pahala,

sebaliknya apabila ditinggalkan memperoleh pahala.
nifas : darah yang keluar sehabis melahirkan
orbit : garis peredaran planet
rukyat : penglihatan, perihal melihat bulan untuk menentukan

awal bulan
tasyrik : tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijah

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil
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  No.  Pern a aan Baik B r k

1. Setiap hari ibu-ibu di kampung memiliki
kebiasaan yang unik. Setelah mereka
menyelesaikan pekerjaan rumah, mereka segera
berkumpul di rumah salah satu tetangga. Di sana
mereka ngerumpi sampai lupa waktu. Kebiasaan
tersebut seakan sudah menjadi rutinitas mereka,
bahkan di bulan puasa kebiasaan itu tetap
mereka jalankan.

2. Siti sedang berpuasa Ramadan di sekolah.
Ketika sedang berpuasa, ia tiba-tiba haid
sehingga membatalkan puasanya. Karena tidak
berpuasa lagi, Siti makan dan minum semaunya
di depan teman-temannya yang sedang
berpuasa. Siti berpendirian bahwa teman-
temannya sudah kuat imannya, mengingat sudah
kelas dua Madrasah Tsanawiah.

3. Eki dan teman-temannya sering bergurau.
Selama ini, setiap gurauan tidak pernah
membuat teman-temannya marah, meng-ingat
Eki memiliki sikap humoris. Pada suatu hari di
bulan Ramadan, Eki juga berpuasa. Akan tetapi,
sikap yang dimilikinya tidak berubah, meskipun
di bulan Ramadan.

4. Luki beragama Islam suka berderma kepada
fakir miskin. Setiap ada kegiatan  kemanusiaan,
ia selalu tampil paling depan untuk
berpartisipasi. Akan tetapi, pada setiap bulan
Ramadan, meskipun syarat dan rukun puasa
telah ada baginya, ia tidak pernah mau
berpuasa.

5. Fai  juara kelas setiap tahun. Ia enggan
melakukan sujud syukur karena keberhasilannya
merupakan kerja keras bukan karena nikmat
pemberian Allah swt.

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp Berila  anda ada kolom baik a a  b r k ses ai
dengan enda a m
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiLatihanLatihanLatihanLatihanLatihan

A. Berila  anda silang  ada r  a  b   a a  d di de an ja aban ang
aling e a

1. Berikut ini yang bukan merupakan syarat-syarat wajib puasa adalah
.....
a. berakal
b. suci dari haid dan nifas bagi perempuan
c. Islam
d. balig

2. Berikut ini yang bukan termasuk sunah puasa adalah ....
a. mempercepat buka dan memperlambat sahur
b. berdoa saat berbuka
c. melakukan ibadah di malam hari
d. memberikan makanan untuk berbuka kepada orang lain

3. Makan sahur hukumnya ....
a. wajib
b. haram
c. sunah
d. makruh

4. Orang yang sedang berpuasa, makruh untuk ....
a. makan siang
b. memasak untuk berbuka
c. mandi siang
d. berkumur-kumur yang berlebihan

5. Tidak berkata  atau berbuat dusta termasuk dalam ... puasa.
a. sunah
b. wajib
c. makruh
d. haram

6. Tujuan dilaksanakan puasa Ramadan adalah ....
a. mencapai derajat iman
b. mencapai derajat takwa
c. melaksanakan perintah Allah swt.
d. dapat terhindar dari siksa neraka
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7. Telah melihat hilal atau diberi tahu bahwa telah muncul hilal termasuk
....
a. syarat sah puasa Ramadan
b. kesempurnaan pelaksanaan puasa Ramadan
c. syarat wajib puasa Ramadan
d. keutamaan pelaksanaan puasa Ramadan
at tahunan (sepanjang tahun)

8. Suami istri yang sedang berpuasa dan melakukan hubungan badaniah
di siang hari bulan Ramadan maka diancam hukuman, di antaranya
berpuasa selama ....
a. sepuluh hari
b. satu bulan
c. dua bulan
d. dua belas bulan

9. Pada setiap bulan Ramadan dianjurkan untuk ....
a. tidak bekerja
b. bekerja keras dengan meninggalkan puasa
c. memperbanyak membaca Al-Qur’an dan amal saleh lainnya
d. banyak berekreasi ke tempat-tempat hiburan

10. Orang yang sedang berpuasa makruh untuk ....
a. makan siang
b. mandi siang
c. berkumur-kumur yang berlebihan
d. memasak untuk berbuka

B. Isila  i ik i k di ba a  ini dengan ja aban ang e a
1. Puasa menurut bahasa bermakna ....

2. Puasa merupakan peribadatan menahan diri dari berbagai ....

3. Salah satu hikmah ibadah puasa adalah ....

4. Ibadah puasa melatih jiwa manusia memerangi hawa nafsu yang selalu
cenderung pada ....

5. Makan dan minumlah kamu, hingga waktu kelihatan benang yang putih
dari yang hitam, yaitu .... (Q.S. al-Baqarah/2 : 187)

6. Pada puasa bulan Ramadan, niat dilaksanakan  pada ... sebelum puasa
itu dilaksanakan.

7. Sewaktu akan berbuka hendaklah berdoa terlebih dahulu termasuk ...
puasa.
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8. Bulan yang paling suci dan penuh berkah bagi umat Islam adalah ....

9. Suci dari haid dan nifas bagi wanita merupakan ....

10. Meniatkan berbuka di saat berpuasa maka puasanya menjadi ....

. a abla  soal soal di ba a  ini dengan ja aban ang benar
1. Apa arti puasa menurut bahasa dan istilah syarak
2. Ibadah puasa merupakan ibadah murni. Jelaskan makna pernyataan

tersebut
3. Sebutkan hal-hal yang menjadikan makruh dalam berpuasa
4. Siapa saja yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan
5. Kapan seseorang wajib mengeluarkan akat fitrah
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TTTTTugugugugugas Pas Pas Pas Pas Pororororortoftoftoftoftofolioolioolioolioolio
Jelaskan hal-hal yang berkatian dengan puasa dalam tabel berikut.

al al ang erkaitanal al ang erkaitanal al ang erkaitanal al ang erkaitanal al ang erkaitan
engan Puasaengan Puasaengan Puasaengan Puasaengan Puasa

1. Pengertian puasa __________________________
__________________________
__________________________

2. Macam puasa __________________________
__________________________
__________________________

3. Rukun puasa __________________________
__________________________
__________________________

4. Makruh puasa __________________________
__________________________
__________________________

5. Hal yang membatalkan puasa __________________________
__________________________
__________________________

6. Doa berbuka puasa __________________________
__________________________
__________________________

PPPPPenjelasanenjelasanenjelasanenjelasanenjelasanooooo
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Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh
setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta yang telah cukup nisab
dan haulnya. Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu akat mal dan
akat fitrah. Zakat fitrah berkaitan langsung pada diri seseorang.  Kedua

macam akat tersebut sebagai bentuk kepedulian Islam terhadap nasib
orang yang tidak mampu.
Untuk mengetahui lebih jelas, perhatikanlah pembahasan berikut ini.

8Bab

Sumber: Dokumentasi penulis
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Pe a onse

Zakat

Zakat Fitrah Zakat Mal

Waktu Mengeluar-
kan Zakat Fitrah

Syarat Wajib Zakat
Fitrah

Dasar Disyariatkan
Zakat Fitrah

Manfaat  Zakat Fitrah

Mustahik Zakat
Fitrah

Akibat Orang yang
Tidak Ber akat

Pengertian dan
Hukum Zakat Mal

Rukun Zamat Mal

Syarat Wajib Zakat
Mal

Orang yang Wajib
Memberikan Zakat

Harta yang Wajib
Di akati

Nisab dan Haul
Zakat Mal

Orang yang berhak
Menerima Zakat 

Fungsi Zakat Mal
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A. aka  i ra
1. asar is aria kan aka  i ra

Dilihat dari segi bahasa, kata akat fitrah berarti membersihkan jiwa
atau diri dengan cara mengeluarkan harta, untuk diberikan kepada
mereka yang sangat memerlukan harta tersebut. Menurut istilah dalam
syariat Islam, akat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan
makanan pokok sebesar 2,5 kg atau nilainya yang sepadan dengan
jumlah tertentu, diberikan kepada mereka yang memerlukan untuk
membersihkan diri atau jiwa yang mengeluarkannya.

Pembahasan akat fitrah meliputi pensyariatan akat fitrah, syarat
wajib, waktu pengeluaran akat, akibat orang yang tidak ber akat, dan
orang yang berhak menerima (mustahik) akat fitrah.

Allah swt. berfirman sebagai berikut

Wa f³ amw±lihim ¥aqqul lis-s±’ili wal-ma¥r m(i).

Ar in a Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. (Q.S. A. -

.
Z-ariy-at/

51: 19)
Berdasarkan firman Allah swt. di atas, pada setiap penghasilan yang

mencapai nilai nisab diwajibkan untuk mengeluarkan akat, yakni untuk
membersihkan harta tersebut dari hak orang lain. Akan tetapi, perintah
akat tersebut tidak menjangkau kepada mereka yang berpenghasilan

cukup, tetapi tidak mencapai nilai nisab sehingga mereka tidak
diwajibkan untuk akat, hanya dianjurkan untuk bersedekah.

Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut

Ar in a  Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Rasulullah saw. telah
mewajibkan akat fitrah (yang berfungsi) untuk menyucikan orang yang
berpuasa dari omong kosong, ucapan-ucapan keji, dan untuk memberi
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makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya
sebelum salat Idul Fitri, ia adalah akat fitrah yang diterima, dan barang
siapa menunaikannya sesudah salat Idul Fitri, ia adalah sedekah dari
sedekah-sedekah sunah saja.   (H.R. Abu Dawud :1371)

Melalui hadis di atas, Rasulullah saw. menyatakan bahwa akat fitrah
merupakan suatu kewajiban, yaitu perbuatan wajib yang harus dipenuhi
umat. Jika mengabaikannya, seseorang terancam dengan dosa. Jadi,
membayar akat fitrah hukumnya fardu ain bagi segenap muslim, baik
laki-laki maupun perempuan, tua muda, besar kecil, bahkan kepada bayi
yang baru lahir. Kewajiban ini tentunya menjadi tanggung jawab kepala
keluarga terhadap anak, istri, bahkan pembantu yang tinggal bersama
mereka.

Adapun kadar akat fitrah yang harus dikeluarkan untuk masing-
masing sebesar 2,5 kg atau 3 liter bahan makanan pokok.

2. ara  ajib aka  i ra
Orang yang wajib membayar akat fitrah adalah mereka yang

memenuhi syarat-syarat berikut.
a. Orang Islam.
b. Orang tersebut telah ada (masih hidup) setelah tenggelamnya

matahari pada akhir hari dari bulan Ramadan tersebut (yakni pada
malam tanggal 1 Syawal).

c. Ada kelebihan makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya sehari
semalam.
Zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk diri sendiri dan anggota keluarga

yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini Termasuk juga pembantu/
pelayannya.

Nabi saw. bersabda sebagai berikut.

Ar in a ....  sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka
sedekah ( akat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada
orang-orang fakir di kalangan mereka ...  (H.R. Muslim : 27)
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. ak  engel arkan aka  i ra
Waktu untuk mengeluarkan akat fitrah berdasarkan hukum waktu

pengeluaran dan kebutuhan orang-orang fakir dan miskin yang berhak
menerima, dapat dibedakan  sebagai berikut.
a. Waktu wajib, yaitu apabila akat fitrah dikeluarkan setelah terbenamnya

matahari pada malam hari raya tersebut sampai waktu subuh.
b. Waktu yang diperbolehkan, yaitu apabila akat fitrah dikeluarkan

sejak dari awal bulan Ramadan (tanggal 1 Ramadan) sampai akhir
Ramadan.

c. Waktu yang lebih baik (sunah),
yaitu apabila akat fitrah itu
dikeluarkan setelah salat subuh,
pada pagi hari raya itu sampai
sebelum khatib naik mimbar
(salat Idul Fitri dimulai).

d. Waktu makruh, yaitu apabila
akat fitrah itu dikeluarkan

setelah salat hari raya fitri, tetapi
sebelum terbenamnya matahari
pada hari raya itu.

e. Waktu haram, yaitu apabila
akat fitrah dikeluarkan lebih

lambat lagi, yakni telah lewat
dari terbenamnya matahari pada
hari raya itu.
Rasulullah bersabda sebagai berikut.

Ar in a  Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Rasulullah saw. telah
mewajibkan akat fitrah (yang berfungsi) untuk menyucikan orang yang
berpuasa dari omong kosong, ucapan-ucapan keji, dan untuk memberi

Sumber: Ensiklopedi Islam

Gambar: Waktu wajib akat dikeluarkan
pada malam hari raya sebelum subuh
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makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya
sebelum salat Idul Fitri, ia adalah akat fitrah yang diterima, dan barang
siapa menunaikannya sesudah salat Idul Fitri, ia adalah sedekah dari
sedekah-sedekah sunah saja.   (H.R. Abu Dawud :1371)

. Akiba  rang ang idak Ber aka
Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud ra.

Rasulullah saw. bersabda yang artinya, Tidak seorang pun di kalangan
hambaku yang tidak membayar akatnya, kecuali pada hari kiamat
nanti hartanya akan diperlihatkan kepadanya sebagai seekor ular yang
sangat besar dan sangat berbisa lalu membelit lehernya.  Selanjutnya,
Rasulullah saw. membacakan kepada kami firman Allah swt. yang
menegaskan perkara tersebut.

Wa l± ya¥sabannal-la©³na yabkhal na bim± ±t±humull±hu min fa«lih³ huwa
khairal lahum, bal huwa syarrul lahum, sayu¯awwaq na m± bakhil  bih³
yaumal-qiy±mah(ti), wa lill±hi m³r±£us-sam±w±ti wal-ar«(i), wall±hu bim±
ta‘mal na khab³r(un).

Ar in a Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang
diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir)
itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta)
yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari
Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Ali Imran/3: 180)

5. s a ik aka  i ra
Orang-orang yang berhak menerima akat fitrah adalah sama

seperti orang-orang yang berhak menerima akat mal ( akat harta).
Zakat fitrah, antara lain bertujuan agar fakir miskin yang pada hari
raya fitrah itu kelaparan akan terjamin kebutuhannya sehari semalam,
supaya jangan sampai pada hari itu mereka meminta-minta.
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Perhatikan Hadis Nabi saw. berikut.

Ar in a Barang siapa meminta-minta sedangkan ia itu ada
(mencukupi) maka sesungguhnya dia memperbanyak api neraka
(siksaan) . Mereka bertanya kepada Rasulullah saw., Apa yang
dimaksud dengan mencukupi itu  Jawab Nabi, Maksud mencukupi
adalah dapat makan dirinya sehari semalam . (H.R. Ahmad : 16967)

Adapun golongan yang berhak menerima akat fitrah ada delapan
golongan. Hal ini terdapat pada surah at-Taubah ayat 60 berikut.

Innama¡-¡adaq±tu lil-fuqar±’i wal-mas±k³ni wal-‘±mil³na ‘alaih± wal-
mu’allafati qul buhum wa fir-riq±bi wal-g±rim³na wa f³ sab³lill±hi wabnis-
sab³l(i), far³«atam minall±h(i), wall±hu ‘al³mun ¥ak³m(un).

Ar in a Sesungguhnya akat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, amil akat, yang dilunakkan hatinya (mu’alaf), untuk
(memerdekakan) hamba sahaya. Untuk (membebaskan) orang yang
berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui,
Maha Bijaksana.  (Q.S. At-Taubah/9: 60)

. an aa  aka  i ra
Diwajibkan akat fitrah atas seorang muslim tentu mempunyai

banyak hikmah dan manfaat. Diantara manfaat akat fitrah adalah
sebagai berikut :
a. Dapat meringankan beban penderiataan fakir dan miskin, terutama

pada Hari Raya Idul Fitri.
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b. Menanamkan sifat pemurah, kasih sayang terhadap sesama, dan
dapat menjauhi sifat tamak, egois, serta kikir.

c. Menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
d. Menumbuhkan persaudaraan yang harmonis antara sesama manusia.
e. Membersihkan perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor bagi

orang yang berpuasa.
f. Menyucikan jiwa orang yang mengeluarkan akat.

. ara elaksanakan aka  i ra
Di SMP kami antara guru dan anak anak membentuk kepanitiaan

Zakat fitrah yang terdiri dari anak kelas 3 dalam rangka menyambut hari
raya Idul Fitri.
Kegiatan yang kita lakukan sebagai berikut:
a. mencatat anak yang membayar akat fitrah dari kelas 1 sampai kelas 3.
b. mencatat anak anak yang berhak mendapat akat fitrah dari kelas 1

sampai kelas 3.
c. Mencatat fakir miskin disekitar sekolah.
d. Menimbang beras/makanan pokok yang akan dibagikan.

Setelah selesai semua dihitung kemudian dibagikan kepada yang
berhak menerimanya. Selesai dibagikan secara tertib dan lancar semua
panitia dan dewan guru serta anak anak puas karena dapat melaksanakan
akat fitrah. Insya Allah seluruh anak dan guru di sekolah kami bersih

dan suci.

1. Jelaskan pengertian akat fitrah dan alasan mengapa akat fitrah
diwajibkan bagi umat Islam

2. Waktu untuk mengeluarkan akat fitrah berdasarkan hukum waktu
pengeluaran dan kebutuhan orang-orang fakir miskin dibedakan
menjadi lima macam. Sebutkan dan jelaskan kelima macam waktu
tersebut

3. Tulislah ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pendistribusian
hasil perolehan akat

4. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian mengenai manfaat
akat fitrah bagi yang memberi dan menerima

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
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B. aka  al
1. Penger ian dan k m aka  al

Kata mal berarti harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan
untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut syarat-
syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Adapun hukum akat mal adalah wajib bagi setiap orang muslim
yang memiliki harta yang sudah sampai nisab dan haulnya. Allah
berfirman sebagai berikut :

wa aq³mu¡-¡al±ta wa ±tuz-zak±t(a),

Ar in a Dan Dirikanlah salat dan tunaikanlah akat (Q.S. An-Nis-a/4 :
77)

Khu© min amw±lihim ¡adaqatan tu¯ahhiruhum wa tuzakk³him bih±

Ar in a  Ambillah akat dari sebagian harta mereka. Dengan akat
itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka (Q.S. At-Taubah/9:
103)

Adapun yang dimaksud nisab adalah jumlah minimal harta yang
wajib dikeluarkan akatnya. Adapun haul  adalah jangka waktu satu
tahun memiliki harta yang wajib di akati.

2. k n aka  al
Rukun akat mal adalah segala hal yang harus ada dalam

menunaikan akat mal. Adapun yang termasuk rukun akat mal adalah
sebagai berikut :
a. Niat untuk menunaikan  akat mal.
b. Ada orang yang menunaikan akat mal.
c. Ada orang yang menerima akat mal.
d. Ada barang untuk dikeluarkan akat mal.

. ara  ajib aka  al
Syarat wajib akat mal adalah segala sesuatu yang menyebabkan

seseorang wajib mengeluarkan akat mal. Adapun hal-hal yang
merupakan syarat wajib akat mal adalah sebagai berikut :
a. Beragama Islam
b. Merdeka, yaitu bukan budak.
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c. Memiliki harta secara sempurna, artinya harta tersebut benar-benar
miliknya sendiri.

d. Sudah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal
e. Sudah mencapai haul, artinya sudah batas waktu minimal, yaitu satu

tahun. Untuk hasil pertanian dan perkebunan, haulnya setiap kali
panen. Adapun harta rika  (barang temuan ) haulnya ketika
menemukannya.

. rang ang ajib emberikan aka
Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang

muslim yang mampu. Zakat mal diwajibkan bagi setiap muslim yang
memiliki harga kekayaan berupa emas, perak, perniagaan, hasil
pertanian, hasil perkebunan, binatang ternak, hasil tambang, hasil profesi,
dan rika , apabila harta tersebut telah sampai nisab dan haulnya.

Rasulullah saw bersabda yang artinya :Ketika Rasulullah saw.
Mengutus Mu’a  ke aman, beliau berkata Beritahukanlah kepada
rakyat aman, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka
menunaikan akat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan
diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.  (H.R. Jamaah)

5. ar a ang ajib i aka i
Harta kekayaan yang wajib dikeluarkan akatnya adalah sebagai

berikut :
a. mas dan Perak

Kekayaan berupa emas dan perak yang sampai nisab dan
haulnya wajib dikeluarkan akatnya. Hal ini sesuai dengan firman
Allah swt. berikut:

wal-la©³na yakniz na©-©ahaba  wal-fi««ata wa l± yunfiq nah± f³
sab³lill±h(i), fa basysyirhum bi‘a©±bin al³m(in).
Ar in a Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah
kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat ) siksaan yang
pedih. (Q.S. At-Taubah/9 : 34)
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b. ar a Perniagaan
Harta perniagaan wajib dikeluarkan akatnya apabila sudah

mencapai syarat-syarat yang ditentukan hukum Islam. Dasar perintah
mengeluarkan akat harta perniagaan adalah hadis Daruqutni dan
Ibnu Majah berikut ini.

Ar in a  Maka sesungguhnya Rasulullah saw, memerintahkan
kepada kami supaya mengeluarkan akat barang yang
diperjualbelikan (H.R. Abu Daud : 1335)

. asil Per anian dan Perkeb nan
Hasil pertanian dan perkebunan wajib dikeluarkan akatnya

setiap kali panen apabila sudah mencapai nisabnya. Dasar perintah
mengeluarkan akat pertanian dan perkebunan adalah firman Allah
swt. berikut.

Wa ±t  ¥aqqah  yauma ¥a¡±dih(³), wa l± tusrif , innah  l± yu¥ibbul-
musrif³n(a).
Ar in a   dan tunaikan haknya di hari memetik hasilnya (dengan
dikeluarkan akatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan
(Q.S. Al-An’am/6 : 141).

d. Bina ang ernak
Harta berupa binatang ternak apabila sudah mencapai syarat-

syarat yang telah ditentukan hukum Islam wajib dikeluarkan
akatnya. Binatang yang wajib dikeluarkan akatnya, yaitu unta,

sapi, kerbau, dan kambing. Selain itu, hasil perikanan juga wajib
dikeluarkan akatnya, seperti tambak udang, lele, dan juga ternak
unggas.

e. Barang em an ika
Semua barang temuan juga merupakan harta yang wajib

dikeluarkan akatnya. Akan tetapi, tidak diisyaratkan adanya haul
serta nisab. Dasar mengeluarkan akat rika  adalah sabda Rasulullah
berikut ini.
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Ar in a  Dan di dalam rika  (barang temuan) ada haknya
seperlima. (H.R. Bukhari : 1403)

. Nisab dan a l aka  al
Haul Zakat adalah batas waktu minimal harta kekayaan yang harus

dikeluarkan akatnya. Adapun yang dimaksud nisab akat adalah batas
minimal dari jumlah  harta kekayaan harus dikeluarkan akatnya sesudah
memenuhi syarat-syarat  yang sudah ditentukan hukum Islam.

Adapun nisab, haul dan kadar akat untuk masing-masing jenis harta
adalah sebagai berikut:
a. mas

Nisab untuk emas adalah 20 dinar, berat timbanannya lebih 96
gram, dan haulnya satu tahun. Adapun kadar akat yang dikeluarkan
sebesar 2,5 .

b. Perak
Nisab perak adalah 200 dirham (  672 gram), haulnya satu tahun.

Zakat yang dikeluarkan   sebe2,5 .
. ang ker as

Nisab untuk uang kertas adalah seharga emas 96 gram, haulnya
satu tahun. Kadar akat yang dikeluarkan 2,5 .

d. asil er anian a a  erkeb nan
Nisab hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 wasaq/653

kilogram, haulnya satu tahun. Adapu kadar akatnya sebesar 10  jika
pengariannya tanpa biaya dan 5  jika pengairannya dengan biaya.

e. ar a erniagaan erdagangan
Nisab untuk harta perniagaan sama dengan nisab untuk uang,

yaitu seharga emas 96 gram dan haulnya satu tahun. Kadar akat
yang dikeluarkan sebesar 2.5 .

. Bina ang ernak
Nisab dan haulnya binatang ternak adalah sebagai berikut :

1) Unta nisabnya 5 ekor, haulnya satu tahun.
2) Sapi/kerbau nisabnya 30 ekor, haulnya satu tahun.
3) Kambing/domba nisabnya 40 ekor, haulnya satu tahun.

g. ika  a a  barang em an
Untuk harta rika  tidak ada nisabnya. Adapun haulnya adalah

pada saat menemukan barang tersebut. Kadar akatnya untuk barang
temuan (rika ) sebesar 20 .
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. rang ang Ber ak enerima aka
Orang yang berhak menerima akat disebut Mustahik. Adapun orang

yang mengeluarkan akat disebut mi aki.
Allah swt. berfirman sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya akat- akat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus akat, para mualaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Q.S. At-Taubah/9 : 60).

Menurut Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 di atas, orang yang berhak
menerima akat ada delapan golongan.
a. akir

Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan
dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat
mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b. iskin
Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi

penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
. Amil

Amil adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk
mengurus akat, baik menerima maupun membagikannya.

d. ala
Mualaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam

sehingga masih memerlukan bimbingan dan pembinaan karena
imannya masih lemah.

e. i ab
Riqab adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk

dimerdekakan dengan menebus dirinya dengan uang atau harta
tertentu.

. arim
Garim adalah orang yang berutang tidak untuk kemaksiatan dan

ia kesulitan untuk membayarnya.
g. abilila

Sabililah adalah semua usaha untuk menegakkan dan
menyebarluaskan agama Islam.

. Ibn  abil
Ibnu Sabil adalah orang-orang yang mengalami kesulitan dalam

perjalanan, sedangkan perjalanan yang ditempuh itu bermaksud
baik.
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. ngsi aka  al
Seseorang yang mau mengeluarkan akat, berarti ia telah

menguatkan tali kesetiakawanan sosial dengan membantu fakir miskin.
Menunaikan akat juga berperan serta dalam mewujudkan tercapainya
keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi
diwajibkan akat, antara lain sebagai berikut.
a. Dapat meringankan beban penderitaan fakir dan miskin
b. Menanamkan sifat pemurah dan kasih sayang terhadap sesama.
c. Menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
d. Menghilangkan sifat bahil, egois, kikir, dengki, dan sifat tercela

lainnya.
e. Dapat menentramkan dan memperkukuh keimanan bagi para mualaf
f. Dapat menyucikan jiwa dan harta yang dimiliki.
g. Sebagai ungkapan syukur atas karunia dan nikmat anugerah Allah

swt..
h. Mengurangi kejahatan di tengah masyarakat.

Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji Kompetensi
1. Sebutkan harta yang wajib di akati
2. Sebutkan 8 orang yang berhak menerima akat mal
3. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian mengenai fungsi akat

mal bagi kehidupan masyarakat

IbrahIbrahIbrahIbrahIbrah

Setelah memahami akat fitrah, Farhan semakin peduli terhadap teman
dan tetangganya. Hubungan dengan teman dan tetangganya makin
harmonis. Sifat egoisnya lenyap. Ia selalu mengikuti kegiatan akat fitrah
yang diprakarsai oleh OSIS di sekolahnya.
Di kampungnya, Farhan juga ikut berperan serta dalam kepanitiaan akat
fitrah. Farhan merasakan banyak keuntungan semenjak ia mengeluarkan
akat fitrah. Ia merasakan kepedulian sosialnya meningkat.
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Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan seseorang untuk
fakir miskin dan lain-lain sesuai dengan perintah syarak.
Zakat fitrah ialah akat yang dikeluarkan seusai melakukan puasa
Ramadan berupa bahan makanan pokok. Fungsinya untuk
membersihkan diri dari perbuatan yang keji dan kotor selama
menjalankan puasa Ramadan dan membantu orang-orang miskin
agar ikut bergembira pada Hari Raya Idul Fitri. Besarnya akat fitrah
adalah 2,5 kg atau 3 liter bahan makanan pokok untuk setiap jiwa.
Orang yang wajib mengeluarkan akat fitrah ialah orang yang
memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya sehari
semalam pada Hari Raya Idul Fitri.
Mustahik akat ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, garim,
sabilillah, dan ibnu sabil.
Perbedaan antara akat fitrah dan akat mal adalah akat fitrah
dikeluarkan oleh siapa saja yang mempunyai kelebihan bahan
makanan pokok untuk menyucikan mu aki. Sedangkan akat mal
dikeluarkan oleh siapa yang mempunyai kelebihan harta dan sudah
mencapai nisab dan haul yang ditentukan

Putra sulung Pak Andi telah mendapat pelajaran tentang akat fitrah di
sekolahnya. Ketika bulan Ramadan tiba, ia berbincang-bincang dengan
ayahnya tentang manfaat akat fitrah bagi fakir miskin. Akhirnya, Pak
Andi membayar akat fitrah menurut ketentuan agama Islam. Bagaimana
tanggapanmu terhadap sikap anak sulung Pak Andi
Pendapat saya, ________________________________________________

PPPPPenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikaenilaian Sikappppp

RangkumanRangkumanRangkumanRangkumanRangkuman

haul : batas waktu kepemilikan harta untuk di akati
mustahik : orang yang berhak menerima akat
mu aki : orang yang wajib akat
nisab : batas minimal harta untuk di akati
akat : suci atau berkat

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil
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Uji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiUji KompetensiLatihanLatihanLatihanLatihanLatihan

A. Berila  anda silang  ada r  a  b   a a  d di de an ja aban ang
aling e a

1. Batas akhir pembayaran akat fitrah adalah ....
a. tanggal 29 Ramadan
b. salat Idul Fitri
c. akhir bulan Ramadan
d. sebelum salat Idul Fitri

2. Keluarga Haji Sulaiman berjumlah 11 orang. Zakat fitrah yang harus
dikeluarkan sebanyak ....
a. 11 liter beras
b. 33 liter beras
c. 36 liter beras
d. 33 kilogram beras

3. Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan diri dari ....
a. sifat kikir dan tamak terhadap harta
b. perbuatan dan ucapan kotor selama menjalankan puasa Ramadan
c. umpatan fakir dan miskin yang susah hidupnya
d. gangguan-gangguan selama bulan Ramadan

4. Salah satu mustahik akat adalah orang yang perlu dibujuk hatinya
untuk tetap menjadi orang Islam. Orang tersebut dinamakan ....
a. mualaf
b. mukalaf
c. asnaf
d. salaf

5. Zakat hasil pertanian dikeluarkan ....
a. setahun sekali
b. setengah tahun sekali
c. setiap kali panen
d. terserah kesanggupannya

6. Kesediaan membayar akat akan menghindarkan diri dari sifat ....
a. takabur c. ujub
b. kikir d. ria

7. Menurut surah at-Taubah ayat 60, mustahik akat ada ....
a. lima golongan
b. tujuh golongan
c. delapan golongan
d. sembilan golongan
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8. Membayar akat berarti mengeluarkan sebagian hartanya untuk
kepentingan agama dan ....
a. harta itu sendiri c. kemanusiaan
b. diri sendiri d. budak/hamba sahaya

9. Nisab adalah ... wajib akat.
a. batas minimal c. ketentuan-ketentuan
b. batas maksimal d. manfaat

10. Amil adalah sebutan bagi ....
a. pelaksanaan akat c. sandaran akat
b. pencatat d. pengurus akat

B. Isila  i ik i ik di ba a  ini dengan ja aban ang benar
1. Menunaikan akat fitrah berbeda dengan menunaikan akat mal.

Menunaikan akat fitrah harus ....
2. Salah satu waktu untuk menunaikan akat fitrah adalah ....
3. Zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan setiap tahun

sekali disebut ....
4. Besarnya akat fitrah untuk setiap jiwa, baik laki-laki maupun

perempuan, tua maupun muda adalah ....
5. Segala sesuatu yang harus ada dalam menunaikan akat fitrah disebut

....
6. Empat rukun akat fitrah, yaitu ...,     ..., ..., dan ....
7. Apabila telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan syarak,

menunaikan akat fitrah hukumnya ....
8. Salah satu syarat wajib akat fitrah adalah ....
9. Orang yang berhak menerima bagian akat fitrah ada ....
10. Ayat dalam Al-Qur’an yang mengandung perintah akat, antara lain

....

. a abla  soal soal di ba a  ini dengan ja aban ang benar
1. Apakah yang disebut akat fitrah
2. Sebutkan syarat wajib akat fitrah
3. Siapa yang menjadi mustahik akat fitrah
4. Sebutkan tiga manfaat akat fitrah yang kamu ketahui
5. Tulislah sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw.

beserta keluarganya tidak boleh menerima akat
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TTTTTugugugugugas Pas Pas Pas Pas Pororororortoftoftoftoftofolioolioolioolioolio
Jelaskan pengertian dan hukum akat fitrah dan akat mal.

ooooo                      aka                     aka                     aka                     aka                     akat                       Pt                       Pt                       Pt                       Pt                       Pengengengengengererererertian an ukumntian an ukumntian an ukumntian an ukumntian an ukumn aaaaa

1. Zakat fitrah Pengertian:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Hukum:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2. Zakat mal Pengertian:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Hukum:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Sumber: Ensiklopedi Tematis Dunia Islam















Gambar: Al-Kindi dijuluki sebagai filsuf Arab

Sumber:
Ensiklopedi tematis dunia Islam





























Gambar: At-Tabari, ahli tafsir yang terkenal

Sumber:
E n s i k l o p e d i
Tematis Dunia
Islam
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