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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam, salawat dan salam
semoga senantiasa dilimpahkan kepada makhluk terbaik akhlaknya dan tauladan
sekalian umat manusia, Muhammad SAW.
Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki
tanggungjawab dalam membentuk masyarakat Indonesia yang taat beragama,
rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam
visinya.
Membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin menjadi core (inti) dari
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam utamanya Direktorat Pendidikan madrasah.
Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam konsen terhadap mata
pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur’an Hadis, Akidah Akhlak dan bahasa Arab).
Secara filosofis, mata pelajaran PAI yang diajarkan bertujuan mendekatkan
pencapaian kepada generasi kaﬀah (cerdas intelektual, spiritual dan mental) jalan
menuju pencapaian itu tentu tidak sebentar, tidak mudah dan tidak asal-asalan
namun tidak juga mustahil dicapai. Pencapaian ultimate goal (tujuan puncak)
membentuk generasi kaﬀah tersebut membutuhkan ikhtiar terencana (planned),
strategis dan berkelanjutan (sustainable).
Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 (KTSP) diyakini
shahih sebagai “modal” terencana dan strategis mendekati tujuan pendidikan
Islam. Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah dengan menyediakan sumber
belajar yakni buku, baik buku guru maupun buku siswa.
Buku Kurikulum 2013 mengalami perbaikan terus menerus (baik dalam hal
tataletak (layout) maupun content (isi) substansi). Buku MI (kelas 3 dan 6), MTs (kelas
9) dan MA (kelas 12) adalah edisi terakhir dari serangkaian proses penyediaan buku
kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah (MI, MTs
dan MA).
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Dengan selesainya buku K-13 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di
madrasah ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam
memahami, mengerti dan sekaligus menyampaikan ilmu yang dimilikinya.
Terakhir, saya mengucapkan jazakumullah akhsanal jaza, kepada semua pihak
yang telah ikut mendukung selesainya pembuatan buku ini. Sebagai dokumen
“hidup” saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Jakarta, Maret 2016
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan
keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN
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2. VOKAL ARAB
a. Vokal Tunggal (Monoftong)

b. Vokal Rangkap (Diftong)

c. Vokal Panjang (Mad)

3. TA’ MARBUTAH
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah
ditransliterasikan adalah “ t “.
2. Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan
dengan “ h ”.
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PELAJARAN-1

Men
nyuk
kai Makana
an Yang Halal
dan Me
enja
auhi Yang
g Hara
am

Kompetensi Inti
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya serta cinta tanah air
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)
1.1
2.1
3.1
4.1

Menerima ketentuan makanan halal/haram
Membiasakan mengkonsumsi makanan halal
Memahami ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi
Menyakini klasifikasi makanan halal dan haram
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Amati Gambar

Makanan Halal (Sumber: http://darunnaim.com)

Tahukah kalian?, bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak,
salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan
sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada-Nya, dengan cara
memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari,
seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah.
Tahukah kalian?, bahwa Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus
dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Untuk keperluan hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Hal
tersebut sangat penting dan bermanfaat untuk pembentukan jasmani yang kuat
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dan sehat. Manusia adalah mahluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah pula yang
memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita harus mencintai
Allah dengan sepenuh hati.

Makanan Halal
1. Arti makanan halal
Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam
al-Qur’an dan Hadis tentang makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal
adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Swt. untuk dimakan.
2. Macam-macam makanan yang halal
Untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi maka dapat ditinjau
dari dua macam yaitu:
a. Makanan halal menurut dzatnya
Makanan ditinjau dari jenis dzatnya akan layak dikonsumsi atau tidaknya
kita bisa mengetahui dari ciri-ciri makanan tersebut, antara lain :
1) Dijelaskan di dalam al-Qur`an dan hadis
2) Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia
3) Tidak merusak badan, akal maupun pikiran
4) Tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang
halal dan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah (2):
168.
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ُ ُ ُ َّ َ ُّ َ َ
َّ
ُ ْ ُ َّ َ َ َ ً ّ َ ً َ َ ِ ْ َ ْ
ْ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
ان
ِ يايها الاس كوا مِما ِف ا رض حل طيِبا و تتبِعوا خطو
ِ ات الشيط
ْ ُّ ٌّ ُ َ ْ ُ َ َّ
١٦٨ي
ِ ِ ا ِنه لكم عدو مب
Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang
terdapat di bumi dan jangan kamu megikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan
itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]:168)
Makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bisa mensyukuri atas
nikmat Allah dan untuk meningkatkan keimanan kepada-Nya.
Sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran:

ُ ُ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ُ ْ َ ْ ُ ََْ َ َ
َ
َ
ْ
ّ
ُك ُروا ِ َّ ِ إ ْن ُكنْ ُت ْم إيَّاه
ات ما رزقناكم واش
ِ يا أيها الِين آمنوا كوا مِن طي ِب
ِ
ِ
َ
َ
١٧٢ ت ْع ُب ُدون

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! makanlah dari rizki yang baik yang Kami
berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya memyembah
kepadanya. (QS. Al-Baqarah [2]:172)
b. Makanan halal menurut cara memperolehnya
Syarat makanan yang halal tidak hanya ditinjau dari jenis dzatnya saja ,
tetapi juga dilihat cara memperolehnya. Agama Islam mensyaratkan makanan
yang halal dilihat dari cara memperolehnya yaitu:
1) Diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah, sebagaiman firman
Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah (2):188:

ْ ْ ُ ََْ ْ ُ َ َْ ْ ُ ُ ََْ َ
١٨٨ ....و تأكلواأموالكم بينكم بِالا ِط ِل

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamudengan jalan yang bathil .” (QS. Al-Baqarah [2]:188)
2) Tidak diperoleh dengan cara riba. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. AlBaqarah (2):276 :

َ َ َّ
َ َي ْم
ّ ُّ ح ُق ا
٢٧٦ ات
ِ الر َب َوا َو ُي ْر ِب الصدق
ِ
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Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah… (QS. Al-Baqarah
[2]:276)
Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal maka akan
menghasilkan yang halal pula, dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal
maka akan menghasilkan yang tidak halal pula.
Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan
sebagai berikut:
a. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal
( padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dll.)
b. Semua makanan yang berasal dari laut (air)
c. Semua binatang ternak (ayam, itik, kambing sapi, kerbau, unta dll), kecuali
babi dan anjing
d. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu.
3. Membiasakan mengonsumsi makanan yang halal
Allah Swt. dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan
mengonsumsi makanan yang halal. Dengan mengonsumsi makan yang halal
akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya antara lain:
a. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangaNya
b. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik
dan enak.
c. Akan menghasilkan hati dan fikiran yang bersih karena mendapat curahan
kasih sayang dari Allah Swt.
d. Akan diberi rizki yang halal dan dilipatgandakan oleh Allah karena selalu
mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur.
e. Menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan
hanya mengajarkan kebaikan.
4. Hikmah mengonsumsi makanan yang halal
Kenapa Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. menyeru umat Islam agar
memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari?.
Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk
menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Swt. dengan cara yang lebih baik,
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antara lain:
a. Mendapat kesehatan hati dan Jasmani (badan)
Mengonsumsi makanan halal akan menjadikan Qalbu/hati sehat, yang
berpengaruh pada seluruh bagian-bagian tubuh menjadi sehat juga.
Sabda Rasulullah Saw:

ﺎﺕ ﻻﹶ ﹶﻳ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻤ ﹸﻬ ﱠﻦ ﻛﹶﺜﹺ ﹾ ﹲﲑ ﹺﻣ ﹶﻦ ﺍﻟﻨ ﹺ
ﲔ ﹶﻭﺇﹺ ﱠﻥ ﹾﹶ
ﺇﹺ ﱠﻥ ﹾﹶ
 ﹶﺃﻻﹶ،ﱠﺎﺱ
ﺍﳊ ﹶ
ﲔ ﹶﻭ ﹶﺑ ﹾﻴﻨ ﹸﹶﻬ ﹶﲈ ﹸﺃ ﹸﻣ ﹾﻮ ﹲﺭ ﹸﻣ ﹾﺸ ﹶﺘﺒﹺ ﹶﻬ ﹲ
ﺍﳊ ﹶﺮﺍ ﹶﻡ ﹶﺑ ﱢ ﹲ
ﻼ ﹶﻝ ﹶﺑ ﱢ ﹲ
ﺍﳉ ﹶﺴﺪﹸ ﹸﻛ ﱡﻠ ﹸﻪ ﹶﻭﺇﹺ ﹶﺫﺍ ﹶﻓ ﹶﺴﺪﹶ ﹾﺕ ﹶﻓ ﹶﺴﺪﹶ ﹾﹶ
ﺖ ﹶﺻ ﹶﻠ ﹶﺢ ﹾﹶ
ﹶﻭﺇﹺ ﱠﻥ ﹺﰲ ﹾﹶ
ﺍﳉ ﹶﺴﺪﹸ ﹸﻛ ﱡﻠ ﹸﻪ ﹶﺃﻻﹶ
ﺍﳉ ﹶﺴ ﹺﺪ ﹸﻣ ﹾﻀ ﹶﻐ ﹰﺔ ﺇﹺ ﹶﺫﺍ ﹶﺻ ﹶﻠ ﹶﺤ ﹾ
ﹺ
(ﺐ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﹶﻭﻫ ﹶﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹸ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika
dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh
tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati.” (HR. Bukhari Muslim)
b. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Swt.
Sabda Rasulullah Saw.:

ﹺ
ﺍﻟﺴ ﹶﻔ ﹶﺮ ﹶﺃ ﹾﺷ ﹶﻌ ﹶ ﹶ
ﺍﻟﺮ ﹸﺟ ﹶﻞ ﹸﻳﻄﹺ ﹸ
ﺍﻟﺴ ﹶﲈ ﹺﺀ ﹶﻳﺎ ﹶﺭ ﱢﺏ ﹶﻳﺎ ﹶﺭ ﱢﺏ ﹶﻭ ﹶﻣ ﹾﻄ ﹶﻌ ﹸﻤ ﹸﻪ
ﻴﻞ ﱠ
ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺫﻛ ﹶﹶﺮ ﱠ
ﱪ ﹶﻳ ﹸﻤﺪﱡ ﹶﻳﺪﹶ ﹾﻳﻪ ﺇﹺ ﹶﱃ ﱠ
ﺚ ﺃ ﹾﻏ ﹶ ﹶ
ﹺ
 ﺑﹺ ﹾﹶ
ﺎﺏ ﻟﹺ ﹶﺬﻟﹺ ﹶ
()ﺭﻭﺍﻩ ﻭﻣﺴﻠﻢ.ﻚ
ﺎﳊ ﹶﺮﺍ ﹺﻡ ﹶﻓ ﹶﺄﻧﱠﻰ ﹸﻳ ﹾﺴﺘ ﹶﹶﺠ ﹸ
ﴩ ﹸﺑ ﹸﻪ ﹶﺣ ﹶﺮﺍ ﹲﻡ ﹶﻭ ﹶﻣ ﹾﻠ ﹶﺒ ﹸﺴ ﹸﻪ ﹶﺣ ﹶﺮﺍ ﹲﻡ ﹶﻭ ﹸﻏﺬ ﹶ
ﹶﺣ ﹶﺮﺍ ﹲﻡ ﹶﻭ ﹶﻣ ﹾ ﹶ

Artinya: “Kemudian Seorang lelaki bermusaϔir sehingga rambutnya menjadi kusut dan
mukanya dipenuhi debu. Dia menadah tangannya dan berdoa kepada Allah sedangkan
makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan mulutnya disuap
dengan sesuatu yang haram bagaimana akan diperkenankan permohonannya.” (HR.
Muslim(
c. Dijauhkan dari siksa api neraka
Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

ﺖ ﹶﹾﳊﻤﻪ ﹺﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤ ﹺ
(ﺖ ﹶﻓﺎﻟﻨ ﹸﱠﺎﺭ ﹶﺃ ﹾﻭ ﹶﱃ ﺑﹺ ﹺﻪ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ
ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶﻧ ﹶﺒ ﹶ ﹸ ﹸ ﹶ ﱡ ﹾ

Artinya: “Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka
pantas untuknya.” (HR. Ibnu Hibban)
Hal ini berarti orang yang makan makanan halal maka neraka tidak pantas
untuknya di hari akhir.
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d. Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik
Rizki dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobar semangat
untuk beramal shaleh. Buktinya adalah firman Allah Ta’ala,

ُ ُ ُ ُ ُّ َ ُّ َ َ
َ ََُْ َ ّ ً َ َُ ْ َ
َ
َّ
َ
ّ
َ
ٌ
ِ ات واعملوا ص
٥١ الا إ ِ ِن بِما تعملون علِيم
ِ يا أيها الرسل كوا مِن الطيِب

Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thoyyib (yang baik), dan
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” (QS. Al Mu’minun: 51)
Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam
pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi makanan
yang halal.
Hendaklah kita sentiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan
dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah Swt.
Sesungguhnya perintah Allah swt. adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia
bersama.

Insya Allah Aku Bisa

Aku senantiasa memastikan bahwa setiap makanan
yang aku peroleh dan aku makan itu adalah halal
menurut syariat Allah swt.

Buku Siswa Kelas 6

9

Hati-hati

Berhati-hatilah dengan makanan yang
akan kamu makan, sudah halalkah?
lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu!

Ayo Menjawab
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Carilah jawaban soal di bawah ini dengan cara mewarnai kumpulan huruf dalam
kotak di atas dengan cara mendatar/menurun! Pakailah pensil atau spidol berwarna!
Pertanyaan:
1.
2.
3.
4.

Makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan disebut ….
Akibat mengonsumsi makanan yang halal, maka tubuh akan menjadi ….
Semua binatang ternak halal, kecuali ….
Menurut ajaran Islam penjelasan tentang makanan dan minuman yang halal
dapat ditemukan di dalam ….
5. Husen berburu ke hutan. Di saat melepaskan anak panahnya dia tidak membaca
basmalah, maka hukum hasil buruan adalah ….

Tulis dan hafalkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang
makanan halal! Mintalah tanda tangan orang tuamu sebagai
bukti bahwa kamu sudah bisa menghafalkannya!

1. -----------------------------------------------------------------------------------2. -----------------------------------------------------------------------------------3. -----------------------------------------------------------------------------------4. -----------------------------------------------------------------------------------5. ------------------------------------------------------------------------------------
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No

Catatan Orang Tua

Tanda Tangan Orang Tua

Makanan Haram

Ayo Amati !

Pastilah kamu dapat menjelaskan, ayo siapa yang bisa?
1. Arti makanan haram
Allah Swt. telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi makanan
yang baik, sebaliknya manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram.
Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut
syariat Islam . Sebagaimana Firman Allah Swt.:

َ ُّ ُ َ
َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ُ َ
َّ
َ
ُ
ّ
ُ
١٥٧ ات ويح ِرم علي ِهم البائِث
ب
ي
الط
م
ه
حل ل
ِ ِ
ِ وي
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Artinya: ...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi
mereka segala yang buruk ...” (QS. Al-A’raf [7]:157)

ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ّ ُ
َ َّ ُ َ َ
ْ
ح ِرمت علي
ِي ا ِ بِه
ِ ير َوما أهِل ل ِغ
ِ كم الميتةْ والم ولم ال
ِ ِن
ْ
َّ
ُ َ َّ َ ُ َ ّ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
َ
َ
َّ ك َل
ْالس ُب ُع إ َما َذكيْ ُتم
َ
والمنخنِقة والموقوذة والمتدِية وال ِطيحة وما أ
ِ
َ
ََ َ ُ ََ
َْ َْ ْ َ
ْ
ُ
ُ
ُّ
ِ
٣ سموا بِالز م
ِ ب وأن تستق
ِ وما ذبِح الص
Allah juga berfirman dalam QS. Al-Maidah (5):3:

َّ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan)
yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang
ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,
dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga)
mengundi nasib dengan anak panah. (QS. Al-Maidah [5]: 3)
2. Macam-macam makanan yang haram

Makanan yang diharamkan agama, yaitu makanan yang diharamkan di dalam
al-Qur’an dan Hadis, dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti
halal.
Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam yaitu:
a. Haram aini, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah
haram ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, dan bangkai.
Haram karena sifat tersebut, ada tiga yaitu:
1) Berupa hewani yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan
seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah dll.
2) Berupa nabati (tumbuhan), yaitu haramnya suatu makanan yang berasal
dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun.
3) Benda yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut,
akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam dan
lainnya.
b. Haram sababi, maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan
tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan
haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak
babi.
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Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh
agama, seperti:
1) Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara dhalim, seperti
mencuri, korupsi, menipu, merampok, dll.
2) Makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan,
menang judi, dll.
3) Hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi,
kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut
haram.
4) Hasil haram dari membungakan uang (riba), yaitu menggandakan uang. Uang
hasil penggandaan uang hukumnya haram.
Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain :
a. Makanan itu membahayakan
b. Melemahkan dan merusak akal
c. Mendatangkan kerusakan terhadap manusia baik jiwa ataupun raga.
d. Memabukkan
e. Menjijikkan
Berapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Swt. antara lain:
a. Bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang.
Sabda Rasulullah Saw.

ﺖ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﹶﻣ ﹾﻴ ﹶﺘﺘ ﹺ
ﹶﺎﻥ ﹾﺍ ﹸﳊ ﹾﻮ ﹸﺕ ﹶﻭ ﹾﺍ ﹶﳉ ﹶﺮ ﹸﺩ
ﹸﺍ ﹺﺣ ﱠﻠ ﹾ

Artinya : Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang”
(HR. Ibnu Majah dari Abdullah Bin Umar : 3209)
b. Darah dari binatang halal maupun haram, meskipun sudah dimasak seperti
saren/dideh yang mirip dengan daging hati dan limpa.
c. Makanan yang buruk, menjijikkan atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing,
kutu dan lain-lain.
Firman Allah dalam QS. Al-A’raaf (7):157:

َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ُ َ
١٥٧ ويح ِرم علي ِهم البائِث
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Artinya : ...dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka ….” (QS. Al-A’raaf [7]:
157)
d. Daging babi, termasuk di dalamnya kulit, tulang dan semua bagian dari
hewan tersebut.
e. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah.
f. Makanan yang membahayakan
Contoh makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan
makanan yang basi.
Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):195 :

َ ْ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
١٩٥ ِو تلقوابِأي ِديكم إ ِ الهلكة

Artinya : Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...
(QS. Al-Baqarah [2]:195)
3. Menjauhi makanan yang haram

Simak Cerita Berikut

Saad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah Saw: “Wahai Rasulullah,
mintalah kepada Allah SWT supaya Dia menjadikan doaku mustajab.”
Jawab Baginda: “Wahai Saad, jagalah soal makanmu niscaya kau menjadi
orang yang makbul doanya. Demi Allah yang nyawa Muhammad dalam
kekuasaan-Nya, jika seseorang lelaki memasukkan sesuap makanan haram
dalam perutnya, doanya tidak akan diterima selama empat puluh hari.”

Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi
makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan,
hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini:
a. Tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan yang
diharamkan.
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b. Hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan.
c. Jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut tanyakanlah kepada
ulama terdekat.
d. Bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan.
e. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan
merusak dan membahayakan jiwa kita.
f. Menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram.
Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah ada isyarat hikmah yang
terkandung di dalamnya. Hikmah yang terkandung antara lain :
a. Minuman yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung
zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan
kesehatan manusia terutama merusak jaringan otak dan saraf.
b. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang
dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernakan.
c. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung
mikroba-mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh
manusia
d. Makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan, karena makanan tersebut
dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan
mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani.
Dari keempat hikmah di atas, dapat disimpulkan bahwa diharamkannya
makanan oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada
manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran
bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambaNya sangatlah besar.
4. Akibat mengonsumsi makanan haram
Tahukah kalian, amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh
dapat hilang begitu saja pahalanya, hanya karena pelakunya mengonsumsi
makanan haram?.
Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram,
antara lain:
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a. Makanan haram akan merusak kesehatan.
Apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya memiliki hubungan
sangat erat dengan qalbunya. Mengonsumsi makanan haram akan merusak
qalbu/hati dan menjadikannya tidak sehat. Karenanya Nabi Saw. bersabda:

ﺎﺕ ﻻﹶ ﹶﻳ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻤ ﹸﻬ ﱠﻦ ﻛﹶﺜﹺ ﹾ ﹲﲑ ﹺﻣ ﹶﻦ ﺍﻟﻨ ﹺ
ﲔ ﹶﻭﺇﹺ ﱠﻥ ﹾﹶ
ﺇﹺ ﱠﻥ ﹾﹶ
 ﹶﺃﻻﹶ،ﱠﺎﺱ
ﺍﳊ ﹶ
ﲔ ﹶﻭ ﹶﺑ ﹾﻴﻨ ﹸﹶﻬ ﹶﲈ ﹸﺃ ﹸﻣ ﹾﻮ ﹲﺭ ﹸﻣ ﹾﺸ ﹶﺘﺒﹺ ﹶﻬ ﹲ
ﺍﳊ ﹶﺮﺍ ﹶﻡ ﹶﺑ ﱢ ﹲ
ﻼ ﹶﻝ ﹶﺑ ﱢ ﹲ
ﺍﳉ ﹶﺴﺪﹸ ﹸﻛ ﱡﻠ ﹸﻪ ﹶﻭﺇﹺ ﹶﺫﺍ ﹶﻓ ﹶﺴﺪﹶ ﹾﺕ ﹶﻓ ﹶﺴﺪﹶ ﹾﹶ
ﺖ ﹶﺻ ﹶﻠ ﹶﺢ ﹾﹶ
ﹶﻭﺇﹺ ﱠﻥ ﹺﰲ ﹾﹶ
ﺍﳉ ﹶﺴﺪﹸ ﹸﻛ ﱡﻠ ﹸﻪ ﹶﺃﻻﹶ
ﺍﳉ ﹶﺴ ﹺﺪ ﹸﻣ ﹾﻀ ﹶﻐ ﹰﺔ ﺇﹺ ﹶﺫﺍ ﹶﺻ ﹶﻠ ﹶﺤ ﹾ
ﹺ
(ﺐ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﹶﻭﻫ ﹶﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹸ
Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara
keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui
oleh orang banyak. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri ini terdapat suatu bagian,
jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh
tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati.” (HR. Bukhari Muslim)
b. Doa tidak dikabulkan.
Karena makanan haram menghalangi terkabulnya doa dan diijabahi
permohonan. Dalilnya, hadits Nabi Saw. menyebutkan seorang laki-laki yang
telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu.
Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: ‘Wahai Tuhanku,
wahai Tuhanku.’ Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya
dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan dikenyangkan dari yang haram,
maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?” (HR. Muslim)
c. Merusak amal-amal shalih.
Akibatnya, makanan yang haram menyebabkan amal-amal ibadah tidak
diberi pahala. Rasulullah Saw. bersabda:

ﻮﺭ ﹶﻭ ﹶﻻ ﹶﺻﺪﹶ ﹶﻗ ﹰﺔ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹸﻏ ﹸﻠ ﹴ
ﹶﲑ ﹸﻃ ﹸﻬ ﹴ
ﹶﻻ ﹶﻳ ﹾﻘ ﹶﺒ ﹸﻞ ﺍﷲﱠﹸ ﹶﺻ ﹶﻼ ﹰﺓ ﺑﹺﻐ ﹾ ﹺ
ﻮﻝ

Artinya: Shalat tidak diterima tanpa bersuci dan shaqadah yang dari kecurangan
tidak akan diterima. (HR. Muslim)
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d. Merasa hina dan rendah.
Mengonsumsi makanan haram akan merasa hina dan rendah diri karena
dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan
merampas hak-hak mereka. Sehingga hatinya merasa hina dan jiwanya merasa
rendah. Rasulullah Saw. bersabda:

ﹺ
ﹺ
ﹶﻭ ﹾ ﹺ
ﺍﻹ ﹾﺛ ﹸﻢ ﹶﻣﺎ ﹶﺣ ﹶ
ﱠﺎﺱ
ﺎﻙ ﹺﰲ ﹶﺻﺪﹾ ﹺﺭ ﹶﻙ ﹶﻭﻛ ﹺﹶﺮ ﹾﻫ ﹶ
ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻳ ﱠﻄﻠ ﹶﻊ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻪ ﺍﻟﻨ ﹸ

Artinya: “Dan dosa adalah sesuatu yang membuat goncang hatimu dan engkau tidak
suka orang-orang mengetahuinya”. (HR. Muslim)
e. Menyebabkan keturunannya rusak.
Yakni makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan
keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan
akhlaknya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang
tua yang mengambil yang haram. Karena anak yang shalih, baik, dan patuh
menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Allah cabut kebahagiaan
ini dari hidupnya.

Insya Allah Aku Bisa

Aku ingin selalu menghindari makanan yang
haram, karena dikabulkannya do’aku, amalan
sholeh dan kesehatan diriku bisa dipengaruhi dari
makanan yang aku konsumsi setiap hari.
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Hati-hati

Makanan haram bukan hanya menimbulkan dosa
tetapi tak baik juga untuk kesehatan badan.

Ayo Menjawab
Isilah dengan huruf “B” untuk pernyataan yang benar dan “S” untuk pernyataan
yang salah!
1J
2

A

3

U

4

H

5

I
6H
7

A
8

R
9

10

A
M
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Pertanyaan:
1. Mengonsumsi makanan haram dapat merusak
2. Contoh makanan yang sangat membayakan tubuh pemakainya
3. Orang yang banyak makan haram menyebabkan keturunannya ......
4. Makanan yang masih diragukan halal atau haramnya
5. Daging babi haram dimakan karena mengandung …..
6. Hukum makan sate kelinci
7. Haram dari sebabnya
8. Skap yang baik sebelum dan sesudah makan
9. Hukum saren dari darah sapi
10. Surah ............. ayat ke-3 sebagai dasar keharaman suatu makanan

Rangkuman

1. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan
dan diminum oleh umat Islam.
2. Makanan haram adalah makanan yang dilarang Allah dan rasul-Nya
untuk dimakan oleh orang Islam.
3. Ciri – ciri makanan yang halal adalah bermanfaat bagi pertumbuhan
kesehatan manusia.
4. Ciri-ciri makanan dan minuman yang haramkan adalah membahayakan,
merusak jasmani dan rohani.
5. Hikmah makan makanan halal adalah menyehatkan jasmani dan
rohani
6. Beberapa akibat yang ditimbulkan mengonsumsi makanan yang
haram antara lain, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik
didunia maupun diakhirat dan tidak ada keberkahan dalam dirinya
sertan mudah terkena berbagai macam penyakit.
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7. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, maka hendaklah
tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan
yang diharamkan, tanamkan keyakinan bahwa makan sesuatu yang
haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita, jauhi pergaulan
yang mengarah pada makanan yang haram.
8. Hikmah larangan mengonsumsi makanan haram merupakan salah
satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia.

Mutiara Hikmah

1. Dengan mengonsumsi makanan halal, maka aku menjadi sehat, kuat
dan dicintai Allah swt.
2. Tidak akan masuk surga (yaitu) tubuh yang diberikan makan dari
sesuatu yang haram.
3. Setiap yang dilarang oleh syara’ pasti ada bahayanya dan
meninggalkannya pasti ada faedahnya dan mendapat pahala.
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Ayo Berlatih !
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang
paling benar !
1. Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi
kebutuhan ….
a. malaikat
b. manusia
c. rasul
d. malaikat dan manusia
2.
Berdasarakan hadis di atas bahwa bahwa barang-barang yang dihalalkan
oleh Allah dijelaskan dalam ….
a. al Qur’an
b. hadits
c. kamus
d. ensiklopedi
3. Berikut ini yang termasuk contoh makanan yang halal adalah ….
a. sate ayam, soto, dan martabak
b. soto, swike, dan opor ayam
c. bakso, sate kuda, dan saren
d. saren, sate ayam, dan bakso
4. Pak Rahman berburu ke hutan, ketika melepaskan anak panah dia membaca
basmallah, maka hukum hasil buruan pak Rahman adalah ….
a. haram dimakan
b. haram dijual
c. halal dimakan
d. subhat
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5. Daging babi diolah dengan bumbu yang lezat dan sedap, menurut ajaran
Islam ….
a. makruh memakannya
b. halal memakannya
c. haram memakannya
d. sunnah memakannya
6. Dalil berikut yang menjelaskan tentang halalnya binatang ternak adalah ….
a.
b.
c.
d.
7. Seorang yang terbiasa makan makanan haram cara berfikir dan perilakunya
adalah ….
a. pemaaf dan dermawan
b. bertanggungjawab
c. mulia dan terpuji
d. egois dan sulit diatur
8. Organisasi Islam yang mengeluarkan fatwa halal dan haramnya makanan
adalah ….
a. Badan Pengawas Obat dan Makanan
b. Majelis Ulama Indonesia
c. Majelis Ta’lim Indonesia
d. Ikatan Dokter Indonesia
9. Agama Islam mengajurkan kepada umatnya untuk selalu makan yang halal
karena hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan ….
a. keadaan manusia
b. kemampuan manuasia
c. kemauan manusia
d. kesehatan manusia
10. Yang merupakan akibat makan yang diharamkan Allah adalah ….
a. diberi kemudahan rizkinya
b. badan sehat dan kuat
c. susah menerima kebenaran
d. tidak dimurkai Allah
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
11. Makanan yang masih diragukan halal atau haramnya disebut ....
12. Allah melarang makan yang mengandung racun karena ….
13. Contoh binatang serangga yang halal dimakan adalah ….
14. Ahmad setiap hari minggu pergi memancing, dan mendapatkan seekor ikan
gurami. Hukum memakan ikan gurami adalah ….
15. Salah satu ciri makanan yang haram adalah ….
16. Kambing yang disembelih tidak dengan nama Allah hukumnya adalah ….
17. Cacing dan tikus diharamkan oleh Rasulullah karena .…
18. Darah sapi yang telah diolah menjadi saren hukumnya ….
19. Suka marah, berbohong dan berkhianat merupakan sifat … yang diakibatkan
mengonsumsi makanan yang haram.
20. Bangkai binatang laut yang halal dimakan adalah ...
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!
21. Apa yang dimaksud makanan yang halal itu?
22. Sebutkan 3 ketentuan makanan yang halal!
23. Sebutkan 3 jenis makanan yang diharamkan Allah!
24. Sebutkan 3 akibat mengonsumsi makanan yang haram!
25. Tuliskan 3 hikmah yang terkandung dalam makanan yang diharamkan oleh
Allah!
D. Perhatikanlah gambar-gambar di bawah ini ! Bagaimana pendapatmu tentang
jenis makanan berikut ini ? Halal atau haram ? mengapa ? Sampaikan pendapatmu
ke teman-teman kelas !
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E.

Tentukan sikapmu!
Berilah tanda cek list (√) pada SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju)
dalam kolom pada pernyataan berikut ini!
No.
1.

2.

3.

4.

Pernyataan

SS

S

TS

Dijaman modern ini, untuk menentukan
halal dan haramnya makanan kita tidak perlu
berdasarkan al-Qur’an, tetapi berdasarkan
kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat.
Untuk merayakan hari kelahirannya, Tomas
menyediakan berbagai macam makanan dan
minuman seperti kue ulang tahun, daging ayam,
dan fanta, air teh, wiski, dan arak.
Keluarga pak Fuad adalah keluarga muslim yang
taat. Mereka selalu makan bersama di rumah
dengan makanan yang baik dan halal.
Pedagang bakso mencampur daging tikus yang
sudah dicincang untuk campuran baksonya
supaya mendapat keuntungan yang lebih
banyak.
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
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Dengan selalu makan yang baik dan halal,
badan Miftah akan menjadi sehat sehingga
menimbulkan semangat untuk belajar dan
akhirnya ia lulus dengan nilai terbaik.
Untuk menambah penghasilan keluarga pak
Anton berjualan sate kambing dan sate ular.
Agar badan kita sehat dan dapat berfikir jernih,
kita disarankan selalu mengonsumsi makanan
yang halal
Bilamana pergi ke ibu kota maka kita harus hatihati mencari warung makan agar tidak salah
dengan masakan yang dimakan
Sebelum makan sebaiknya membaca doa makan
dahulu
Agus datang ke pesta pernikahan temannya,
karena merasa lapar sekali maka dia makan
sepuas-puasnya semua makanan yang disajikan
sampai kekenyangan.
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PELAJARAN-2

Minu
uma
an Yan
ng Ha
alal
dan Ha
aram
m

Kompetensi Inti
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya serta cinta tanah air
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)
1.2
2.2
3.2
4.2

Menerima ketentuan minuman halal/haram
Membiasakan mengonsumsi minuman halal
Memahami ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi
Meyakini klasifikasi minuman halal dan haram
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Ayo Amati !

Pada prinsipnya segala minuman apa saja halal untuk diminum apabila tidak ada
dalil yang mengharamkannya. Bila haram, namun masih dikonsumsi, maka niscaya
tidak barokah, berdosa dan mengakibatkan penyakit di badan bagi peminumnya.
Allah Swt. telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi minuman yang
halal. Sebaliknya, manusia harus menjauhi minuman yang haram sebagaimana
yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis.

Minuman Yang Halal
1. Arti minuman halal
Islam telah mengatur bahwa semua minuman yang halal boleh dinikmati.
Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahanbahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnnya adalah air seperti: kopi, teh,
es juice dan lain-lain.
Firman Allah dalam QS. Al-A’raf (7):157:

َ ُّ ُ َ
َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ُ َ
َّ
َ
ُ
ّ
ُ
ات ويح ِرم علي ِهم البائِث
ِ حل لهم الطي ِب
ِ وي

Artinya: … Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan
bagi mereka segala yang buruk-buruk. (QS. Al-A’raf [7] :157)
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2. Jenis-jenis minuman yang halal
Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu:
a. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan
manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun aqidah.
seperti: Semua jenis madu, Air susu binatang halal (susu kambing, susu sapi,
susu unta, susu kuda)
b. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah
memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka.
c. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena
najis.
d. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang
tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

3. Membiasakan mengonsumsi minuman yang halal
Islam menyuruh kita untuk memelihara diri untuk tetap sehat. Kita dilarang
menyakiti atau menganiaya diri sendiri, maka makan dan minum termasuk
ibadah.
Sebagai ibadah, maka supaya minuman yang kita konsumsi itu halal
perhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Sebelum minum, harus membaca doa atau bismillah
b. Minuman yang kita minum harus bersih, sehat dan halal
c. Mencari minuman diusahakan dengan cara yang halal
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4. Hikmah mengonsumsi minuman yang halal
Minuman yang halalan thoyyibah atau halal dan baik tentu sangat berguna
bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Apabila minuman yang
didapatkan dari hasil yang halal tentu sangat berguna untuk diri kita.
Manfaat dari mengonsumsi minuman yang halal sangat membawa berkah,
bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak.
Diantara hikmah mengonsumsi minuman halal, yaitu :
a. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari.
b. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani
c. Mendapat perlindungan dari Allah Swt.
d. Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
e. Memilili sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya.
f. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat.

Insya Allah Aku Bisa

Minuman yang halal yang masuk ke dalam tubuhku,
akan menghasilkan energi yang besar sehingga aku
dapat beribadah dan belajar dengan maksimal
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Hati-hati

Islam tidak mengabaikan kesehatan umatnya,
sebab itulah Islam hanya menghalalkan benda baik dan bersih
serta mengharamkan benda-benda yang kotor,
najis dan jijik rupanya.

Ayo Menjawab
Pasangkanlah soal-soal dibawah ini dengan jawaban yang tersedia !

1. Salah satu ciri minuman yang halal adalah ….
2. Air susu dalam gelas terkena najis hukumnya ….
3. Menurut ajaran Islam penjelasan tentang
minuman yang halal dapat ditemukan dalam ….
4. Sebelum minum, sebaiknya membaca ….
5. Salah satu hikmah mengkonsumsi minuman yang
halal adalah ….

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Al-Qur’an
Menyehatkan
Bismillah
Hidupnya tenang
Hamdallah
Haram
Halal
Memabukkan
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Tugasku
Isilah tabel di bawah ini dengan meminta pertimbangan kepada orangtuamu!
Kemudian serahkan hasilnya kepada gurumu setelah ditandatangani oleh orangtua!

No

Jenis minuman

Hukumnya
Halal

Haram

Ragu-ragu

Tidak tahu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
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Tanda Tangan Orang Tua

Minuman Haram

Ayo Amati !

Pastilah kamu dapat menjelaskan, ayo siapa yang bisa?
1. Arti minuman haram
Minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang
Islam karena adanya dalil yang jelas.
Allah Swt. berfirman:

َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ُ َ
َّ َو ُيح ُّل ل َ ُه ُم
١٥٧ ات ويح ِرم علي ِهم البائِث
ِ الط ّي ِ َب
ِ

Artinya: ...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi
mereka segala yang buruk ...” (QS. Al-Araf [7]:157)
Allah Swt. juga berfirman:

ْ َ ْ َْ
َ ٌْ َ
ُْ
َ َ َُ َْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ٌ
ُ
َاس ثْ ُم ُهما
َ
َ
ِ س قل فِي ِهما إِثم كبِي ومناف ِع ل ِلن
ِ ِ ي َسألونك ع ِن الم ِر والمي
َْ
ْ
َُك
٢١٩ ب م ِْن نفعِ ِه َما
أ
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Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi.
Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya ... (QS. Al- Baqarah [2]: 219)
2. Kenali jenis-jenis minuman yang haram
Minuman yang diharamkan dapat dilihat dari jenisnya antara lain :
a. Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan
mudharat dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan aqidah seperti arak, bir,
dan sejenisnya. Di dalam al Quran, minuman memabukkan disebut Khamr.
Allah berfirman :

َ ْ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ س
َ
ٌ
ُ
يا أيها الِين آمنوا إِنما المر والمي ِ والنصاب والز م رِجس مِن عم ِل
َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َّ
٩٠ حون
ِ ان فاجتنِبوه لعلكم تفل
ِ الشيط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji
termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah [5]:90).
Nabi Saw. juga bersabda :

 ﻭ ﱢ ﹺ ﹺ, ﻭ ﹶﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ,ﻣﺎ ﹶﺃﺳﻜﹶﺮ ﻛﹶﺜﹺﲑﻩ ﹶﻓ ﹶﻘﻠﹺﻴ ﹸﻠﻪ ﺣﺮﺍﻡ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﱠﺴﺎﺋﹺﻲ
(ﻱ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹸﹸ
ﺍﻟﱰﻣﺬ ﱡ
ﹸ ﹶﹶ ﹲ ﹶﹶ ﹸ ﹶ ﱡ ﹶ ﹸ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﹾ

Artinya: “Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan
sedikit juga tetap haram.” (HR. An-Nasa’i, Abu Dawud dan Tirmizi).
b. Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Karena najis
identik dengan banyak bakteri, penyakit, dan kotor jika dikonsumsi.
c. Minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang
bertentangan dengan ajaran Islam. Cara tersebut termasuk perbuatan dosa.
Dengan cara dosa itulah, bisa menyebabkan keharaman.
Minuman yang haram secara garis besar, yakni:
a. Berupa hewani yang haramnya suatu minuman dari hewan, seperti darah
sapi, darah kerbau, bahkan darah untuk obat seperti darah ular, darah anjing,
dan lain-lain.

34

Fikih Kurikulum 2013

b. Berupa nabati atau tumbuhan seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, air
tape bertuak dari bahan ubi, anggur telah bertuak, dan lain sebagainya.
c. Berupa berasal dari perut bumi yaitu: haram diminum seperti solar, bensin,
spiritus, dan lainnya yang membahayakan.
3. Menjauhi minuman yang haram
Setiap minuman belum tentu membawa nikmat. Namun, sedikit tapi barokah
karena halal, itu jauh lebih baik.
Kalian sebagai muslim seharusnya minum yang halal, karena kita selalu
beribadah kepada Allah. Bila kita mengacuhkan aturannya, bukan tidak mungkin
Allah memutuskan pintu rahmat, barokah, dan doanya tidak mustajabah
(terkabul).
Sikap kita untuk menjauhi minuman haram adalah:
a. Hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat ataupun haram
b. Sebaiknya makan dan minum secukupnya.
c. Menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh.
d. Menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan
minuman.
e. Menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan
rezeki.
Melalui sikap diatas, kalian sebaiknya berhati-hati. Apalagi sekarang sedang
merebahnya virus dan penyakit yang di dapat dari hewan yang haram (misal babi
mengandung virus H5N1 (salah satu bagian virus influenza yang menyebabkan
penyakit flu burung bisa menular ke manusia) dan masih banyak lagi yang lain
yang mungkin tidak kita ketahui.
4. Akibat mengonsumsi minuman haram
Allah dan rasul-Nya melarang meminum minuman yang haram sebab akan
berakibat buruk bagi yang mengonsumsinya. Ada beberapa akibat yang akan
ditimbulkannya antara lain:
a. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di
akhirat.
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b.
c.
d.
e.

Hati tertutup sebab tidak menerima hidayah (petunjuk) dari Allah
Ibadah yang dikerjakan sia-sia
Tidak ada keberkahan dalam dirinya.
Akan membentuk sifat-sifat syaithoniyah (seperti suka marah, berbohong,
dan berkhianat).
f. Susah menerima ilmu kebenaran.
g. Badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit.

Insya Allah Aku Bisa

Aku ingin selalu menghindari minuman yang haram,
karena dikabulkan atau tidak dikabulkanya do’aku,
berkurang atau bertambahnya amal sholehku dipengaruhi
oleh minuman yang aku konsumsi setiap hari.

Hati-hati

Awas ….! Minuman haram tidak hanya menimbulkan
dosa tetapi juga tidak baik juga untuk kesehatanmu.
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Ayo Menjawab
Tulislah jawabanmu disebelah kanan pernyataan berikut ini dengan menulis “B”
bila benar dan “S” bila salah!
No
1

2

3

4

5

Pernyataan
Agar kita terhindar dari minuman yang
haram, kita jauhi pergaulan pergaulan
bebas dengan orang yang suka mabukmabukan
Sehabis melakukan olah raga di lapangan
Ahmad merasa kehausan, kemudian dia
bermaksud membeli minuman es kelapa
muda.
Agar badan kita sehat dan dapat berfikir
jernih, kita disarankan selalu mengonsumsi
minuman yang banyak mengandung alkohol
Untuk menambah kepercayaan diri dalam
penampilan lomba pidato Andi terlebih
dahulu minum wiskhy
Membiasakan minum yang halal membuat
hidup manusia menjadi menderita.

Jawaban
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
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Tugasku
Carilah jawaban soal di bawah ini dengan cara mewarnai kumpulan huruf dalam
kotak di bawah ini dengan cara mendatar/menurun! Pakailah pensil atau spidol
berwarna!
T

I

G

A

P

U

L

U

H

A

H

I

L

A

N

G

A

K

A

L

A

Y

U

G

H

K

D

O

R

A

L

M

E

N

J

A

U

H

I

L

A

S

D

H

I

T

A

A

M

A

L

S

E

T

A

N

P

R

I

I

W

E

R

U

O

U

U

A

N

S

C

B

M

G

L

T

L

M

G

U

E

M

P

A

T

P

U

L

U

H

U

L

T

R

A

G

H

E

L

A

Pertanyaan :
1.
2.
3.
4.
5.

Akibat yang paling berat dari mengonsumsi minuman haram adalah ….
Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menjauhi yang ....
Suka marah, berbohong, dan berkhianat adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh ....
Cara yang paling mudah menghindari minuman yang haram adalah ....
Orang yang meminum minuman keras ibadahnya tidak diterima oleh Allah
selama …. hari

38

Fikih Kurikulum 2013

Rangkuman

1. Minuman haram adalah minuman yang dilarang Allah dan rasul-Nya
untuk diminum oleh orang Islam.
2. Ciri-ciri minuman yang haram adalah membahayakan, merusak
jasmani dan rohani.
3. Beberapa akibat yang ditimbulkan bila mengkonsumsi minuman yang
haram antara lain, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik
didunia maupun diakhirat dan tidak ada keberkahan dalam dirinya
sertan mudah terkena berbagai macam penyakit.
4. Agar dapat menghindari minuman yang diharamkan, maka hendaklah
tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap minunam
yang diharamkan, tanamkan keyakinan bahwa minum sesuatu yang
haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita, jauhi pergaulan
yang mengarah pada minuman yang haram.
5. Hikmah diharamkannya minuman merupakan salah satu bentuk kasih
sayang Allah kepada manusia.

Mutiara Hikmah

1. Tidak akan masuk surga (yaitu) tubuh yang dimasuki dari sesuatu yang
haram.
2. Setiap yang dilarang oleh syara’ pasti ada bahayanya dan
meninggalkannya pasti ada faedahnya dan mendapat pahala.
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Ayo Berlatih !
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang
paling benar !
1. Ketentuan minuman yang halal menurut Islam adalah ….
a. enak, lezat, memabukkan
b. enak, lezat, merusak tubuh
c. bersih, tidak merusak tubuh, memabukkan
d. bersih, tidak merusak tubuh, tidak memabukkan
2. Berikut ini yang termasuk contoh minuman yang halal adalah ….
a. air kelapa, air sirup dan jus apel
b. air kopi, air teh dan wisky
c. air susu, air putih dan bir
d. anggur putih, jus jambu, dan arak
3. Seseorang yang terbiasa minum minuman haram, maka pola berfikir dan
perilakunya ….
a. bertanggung jawab
b. toleransi dan pemaaf
c. egois dan sulit diatur
d. dermawan
4. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri minuman yang diharamkan adalah
….
a. memabukkan
b. menjijikan
c. membawa mahdhorot
d. mahal
5. Dalil berikut yang menjelaskan tentang haramnya minum khamr adalah ….
a.
b.
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c.
d.
6. Agama Islam mengajurkan kepada umatnya untuk selalu makan dan minum
yang halal karena hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan ….
a. keadaan manusia
b. kemampuan manuasia
c. kemauan manusia
d. kesehatan manusia
7. Berikut ini yang bukan termasuk manfat minuman yang halal adalah ….
a. terhindar dari murka Allah
b. menjadi terkenal dan terhormat
c. tubuh selalu sehat
d. menghasilkan hati dan pikiran yang bersih
8. Menurut ajaran agama Islam hukum minum zat kimia beracun adalah ….
a. haram
b. halal
c. subhat
d. makruh
9. Pernyataan berikut yang bukan cara-cara untuk menghindari makanan yang
haram adalah ….
a. tanamkan didalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan
minunam yang diharamkan
b. kita selalu berbelanja bahan makanan dan minuman di supermarket.
c. hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang
diharamkan
d. jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut
tanyakanlah kepada ulama terdekat
10. Yang merupakan akibat minum minuman yang diharamkan Allah adalah ….
a. diberi kemudahan rizkinya
b. badan sehat dan kuat
c. susah menerima kebenaran
d. terhindar dari murka Allah
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
11. Semua minuman berakohol hukumnya ....
12. Terhadap minuman yang telah diharamkan Allah, kita harus ….
13. Bekerja di pabrik minuman yang diharamkan, hasilnya menjadi haram karena
....
14. Perintah untuk minum sesuatu yang baik dan halal menunjukkan bahwa
Islam sangat memperhatikan … manusia.
15. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah adalah minuman yang ….
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!
16. Apa arti minuman yang halal itu?
17. Sebutkan 3 ketentuan minuman yang halal !
18. Sebutkan 3 contoh minuman yang diharamkan Allah !
19. Sebutkan 4 bahaya apabila kita mengonsumsi minuman yang diharamkan!
20. Terjemahkan QS. Al-A’raf (7):157 berikut ini ke dalam Bahasa Indonesia!

ﹺ
ﹺ
ﳛ ﱢﺮ ﹸﻡ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻬ ﹸﻢ ﹾﹶ
ﺍﳋ ﹶﺒﺎﺋﹺ ﹶ
ﺚ
ﹶﻭ ﹸﳛ ﱡﻞ ﹶﹸﳍ ﹸﻢ ﺍﻟ ﱠﻄ ﱢﻴ ﹶﺒﺎﺕ ﹶﻭ ﹸ ﹶ
D. Perhatikanlah gambar-gambar di bawah ini ! Bagaimana pendapatmu
tentang jenis minuman berikut ini ? Halal atau haram ? mengapa ? Sampaikan
pendapatmu ke teman-teman kelas !
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E.

Tentukan sikapmu!
Berilah tanda cek list (√) pada SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju)
dalam kolom pada pernyataan berikut ini!
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Pernyataan

SS

S

TS

Saya akan datang ke pesta yang ada acara
mabuk-mabukkan
Kebiasaa minum minuman keras akan
menyebabkan penyakit jantung dan hipertensi
Minum minuman keras jika tidak mabuk
hukumnya boleh-boleh saja
Minum minuman keras walaupun tidak mabuk
tetap berakibat buruk bagi kehidupan manusia
Darah ular halal diminum untuk digunakan
sebagai obat
Agar kita terhindar dari minuman yang haram,
kita jauhi Pergaulan bebas dengan orang yang
suka mabuk-mabukan
Untuk cepat meningkatkan usaha jualannya Pak
Anang berjualan minuman bir
Dengan minum yang halal yang masuk ke dalam
tubuhku, akan menghasilkan energi yang besar
sehingga aku dapat beribadah dan belajar
dengan semangat
Minuman haram hanya menimbulkan dosa
tetapi sangat baik untuk kesehatan badan.
Setiap yang dilarang oleh agama pasti ada
bahayanya dan meninggalkannya pasti ada
faedahnya dan mendapat pahala.
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PELAJARAN-3

Bina
atan
ng Hala
al
dan Yan
ng Hara
am

Kompetensi Inti
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya serta cinta tanah air
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)
1.3
2.3
3.3
4.3
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Menerima ketentuan binatang halal/haram
Membiasakan mengonsumsi binatang halal
Mengidentifikasi binatang yang halal dan haram dikonsumsi
Meyakini klasifikasi binatang halal dan haram
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Ayo Amati !

•
•

Binatang manakah yang halal untuk dimakan?
Binatang manakah yang haram untuk dimakan?
Allah menciptakan semua alam termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
Semua itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Allah memperingatkan kepada
manusia bahwa ada sebagian hewan dan tumbuhan yang tidak boleh dimakan.
Dalam bab ini, kita akan membahas tentang hewan yang tidak boleh dimakan
dagingnya karena dapat berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia.
Kita harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah.
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Binatang Halal

Apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar di atas?
1. Pengertian binatang halal
Allah Swt. telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi.
Binatang itu hidup di berbagai tempat, baik di darat maupun di air, bahkan ada
binatang yang dapat hidup di air dan di darat. Semuanya itu diciptakan untuk
memenuhi kebutuhan manusia.
Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh
umat Islam menurut ketentuan agama, dan membawa manfaat positif bagi
tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam al-Qur’an dan Hadis tentang
binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia.
Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 1:

ُ َ َ ْ ُ َ ْ َّ ُ
ْ
َ
ِ حلت لكم ب ِهيمة النع
١ ام
ِ أ

Artinya : Dihalalkan bagimu binatang ternak. (QS. Al-Maidah [5]:1)
Juga disebutkan dalam al-Quran Surat. Al-Maidah ayat 96:

َ ً َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
ُ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
٩٦ ِ حل لكم صيد الح ِر وطعامه متاع لكم ول ِلسيارة
ِ أ
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Artinya : Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal)
dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam
perjalanan. (QS. Al-Maidah [5]:96)
2. Jenis-jenis binatang yang halal
a. Jenis binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat.
Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara`, maka boleh
dimakan dagingnya seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau,
kuda, kelinci.
Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang
berbunyi :

ُ َ َ ْ ُ َ ْ َّ ُ
ْ
َ
ِ حلت لكم ب ِهيمة النع
١ ام
ِ أ

Artinya : ...dihalalkan bagimu binatang ternak... (Q.S. Al-Maidah [5]:1)
b. Jenis binatang yang hidup di air.
Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut
hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing,
mati sendiri maupun sebab-sebab lain.
Sebagimana Firman Allah Swt. dalam Surah al-Maidah ayat 96:

َ ً َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
ُ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
٩٦ ِ حل لكم صيد الح ِر وطعامه متاع لكم ول ِلسيارة
ِ أ

Artinya : Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan ( yang berasal )
dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam
perjalanan …. (Q.S Al-Maidah [5] : 96)
Dapat disimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air tawar atau air
laut hukumnya halal untuk dimakan sepeti cumi-cumi, singa laut, anjing
laut, hiu, paus, dll.
Adapun binatang yang hidup di dua tempat hukumnya haram dimakan
seperti buaya, dan katak.
c. Binatang unggas
Unggas yang halal dimakan antara lain ayam, angsa, bebek, puyuh, burung ,
merpati, tekukur dan lain – lain
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d. Bangkai ikan dan belalang
Dalam syariat Islam ada dua bangkai yang halal dimakan dan tidak najis
sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw. :

ﺖ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﹶﻣ ﹾﻴ ﹶﺘﺘ ﹺ
ﹶﺎﻥ ﹾﺍ ﹸﳊ ﹾﻮ ﹸﺕ ﹶﻭ ﹾﺍ ﹶﳉ ﹶﺮ ﹸﺩ
ﹸﺍ ﹺﺣ ﱠﻠ ﹾ

Artinya : Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang
(HR. Ibnu majah dari Abdullah Bin Umar : 3209)
3. Membiasakan mengonsumsi binatang yang halal
Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat
badan saja, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi, tetapi di samping itu
juga harus halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk
makanan yang diharamkan oleh Allah, dan halal pada cara mendapatkannya.
Di dalam al-Quran Allah memerintahkan seluruh hamba-Nya agar mereka
makan makanan yang baik lagi halal,
Sebagaimana firman-Nya:

َْ
ً َ َ
ُ ُ ُ َّ َ ُّ َ َ
ْ
َ
ً
ّ
َّ
١٦٨ ياأيها الاس كوا مِما ِف الر ِض ح طيِبا

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi. (QS. Al-Baqarah [2]:168)
Dan firman-Nya pula:

ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ُ ََْ َ َ
َ
ْ
َ
ّ
١٧٢ ات مارزقناكم
ِ ياأيها الِين ءامنوا كوا مِن طيِب

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari yang telah Kami
rizkikan kepadamu. (QS. Al-Baqarah [2]:172).
Sesuai dengan firman Allah di atas, terdapat perintah bahwa kita disuruh
untuk memakan binatang yang halal dan baik. Hal ini ditujukan kepada seluruh
manusia yang beriman. Mereka diperintahkan memakan binatang yang halal dan
baik di muka bumi. Halal berarti sesuai dengan al-Quran Hadis dan diperoleh
dengan cara yang benar, bukan dengan cara merampas atau dengan cara-cara
yang tidak diperbolehkan. Sedangkan Baik atau tayyiban berarti bukan termasuk
makanan yang keji atau kotor, seperti bangkai, darah, daging babi, dan lainnya.
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4. Tata cara penyembelihan binatang
Penyembelihan binatang ada dua macam, yaitu penyembelihan secara
tradisional dan modern. Penyembelihan secara tradisional biasanya dilakukan
dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau atau parang. Jika
penyembelihan secara modern dilakukan dengan mesin atau alat pemotong
yang tajam dan telah memenuhi syarat dan rukun penyembelihan maka halal
untuk dimakan.
Sabda Rasulullah Saw. :

ﹺ
ﹺ ﹺ
() ﹸﻣ ﱠﺘ ﹶﻔ ﹲﻖ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻪ..…ﻟﺴ ﱠﻦ ﹶﻭﺍﻟ ﱡﻈ ﹾﻔ ﹶﺮ
 ﹶﻓﻜ ﹾﹸﻞ ﹶﻟ ﹾﻴ ﹶﺲ ﹶﺍ ﱢ, ﹶﻭ ﹸﺫﻛ ﹶﺮ ﺍ ﹾﺳ ﹸﻢ ﹶﺍﷲﱠﹺ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻪ,ﹶﻣﺎ ﹸﺃ ﹾ ﹺﳖ ﹶﺮ ﹶﺍﻟﺪﱠ ﹸﻡ

Artinya: Sesuatu yang mengalirkan darah dan yang disembelih menyebut nama
Allah makanlah olehmu, terkecuali gigi dan kuku (sebagai alat penyembelihnya). (HR.
Bukhari Muslim)
Agar binatang yang disembelih halal untuk dimakan, maka perlu
memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan baik.
Rukun penyembelihan binatang adalah:
a. Ada orang yang menyembelih.
b. Ada binatang yang disembelih.
c. Ada alat untuk menyembelih.
d. Menyebut asma Allah sebelum menyembelih.
Syarat-syarat penyembelihan binatang adalah:
a. Penyembelihan harus orang muslim.
b. Disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya.
c. Hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan.
d. Alat untuk menyembelih harus tajam.
5. Hikmah mengonsumsi binatang yang halal
a. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. yang telah memberikan
petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang
haram.
b. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai
macam protein hewani dari binatang yang halal.
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c. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah
berhasil memelihara diri secara lahir dan batin.
d. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di
dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga.
e. Sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk
senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang
halal dan menghindari yang haram.

Insya Allah Aku Bisa

Dengan mengonsumsi daging binatang halal,
maka aku menjadi sehat, kuat dan dicintai Allah swt.

Hati-hati

Beberapa binatang yang Allah haramkan itu,
pastilah karena ada sebab dan hikmahnya.
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Ayo Menjawab
Pasangkanlah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang ada di sebelah
kanannya!

1. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu …
dan ….
2. Contoh binatang yang hidup di dua tempat yaitu
….
3. Zat yang terkandung dalam daging hewan yang
sangat baik untuk pertumbuhan badan adalah ….
4. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air
tawar maupun air laut hukumnya adalah ….
5. Binatang halal yang disembelih tanpa menyebut
nama Allah, hukumnya adalah ….

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Harimau
Tikus
Ikan
Halal
Hewani
Haram
Protein
Buaya
Belalang

Tugasku
Kelompokkan nama-nama binatang yang halal dimakan pada kolom di bawah
ini! Mintalah pendapat dari orangtuamu di rumah!
1. Kelompok binatang ternak yang hidup di darat.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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2. Kelompok binatang yang hidup di air
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Kelompok binatang unggas
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Kelompok bangkai
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

No
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Catatan Orang Tua
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Tanda Tangan Orang Tua

Ayo Amati !

Ayo siapa yang bisa menjelaskan?

1. Pengertian binatang haram
Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang
oleh Allah dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga
manusia. Betapa sayangnya Allah terhadap kita! Mengapa kita tidak menyayanggi
diri kita sendiri?
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2. Aku dapat mengenali jenis-jenis binatang haram
Ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh agama Islam melalui
penjelasan al-Qur’an dan Hadis sebagai berikut:
a. Sepuluh jenis binatang yang diharamkan dalam surat al-Maidah ayat: 3 ,
yaitu :
1) Bangkai binatang darat (kecuali belalang)
2) Darah ( kecuali hati dan limpa )
3) Daging babi dan semua bagian dari hewan tersebut
4) Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah
5) Binatang yang mati tercekik
6) Binatang yang hidup di dua alam
7) Binatang yang mati karena jatuh
8) Binatang yang mati karena ditanduk binatang lain
9) Binatang yang mati karen dimakan binatang buas

ُ َ َ ْ ُْ َ
َّ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ّ ُ
ي ا ِ بِهِ والمنخنِقة
ير وما أهِل ل ِغ
ِ ح ْ ِرمت علي ْكم الميتة والم ولم َال
ِ ِن
َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ ِ َ َ
ََ
ُ َ َّ َ ُ َ ّ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
والموقوذة والمتدِية وال ِطيحة وما أكل السبع إ ِ ما ذكيتم وما ذبِح
ُ ُّال
٣ب
ص
ِ
Artinya : Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging
hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang
jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu
sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala …(QS. Al-Maidah [5]:3)
b. Jenis binatang haram yang dijelaskan dalam Hadis Nabi, yaitu:
1) Yang diperintahkan untuk membunuhnya, seperti: ular, tikus, kalajengking,
anjing gila, kadal, komodo, burung gagak, dan burung elang jika benarbenar membahayakan.
Hadis Nabi Saw.:

ﹶﲬﹾﺲ ﹶﻓﻮ ﹺ
ﺍﳊ ﹶﺮ ﹺﻡ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﺄ ﹶﺭ ﹸﺓ ﹶﻭﺍ ﹾﻟ ﹶﻌ ﹾﻘ ﹶﺮ ﹸﺏ ﹶﻭ ﹾﹸ
ﺍﺳ ﹸﻖ ﹸﻳ ﹾﻘ ﹶﺘ ﹾﻠ ﹶﻦ ﹺﰲ ﹾﹶ
ﻮﺭ
ﺍﺏ ﹶﻭﺍ ﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠ ﹸ
ﺍﳊﺪﹶ ﱠﻳﺎ ﹶﻭﺍ ﹾﻟﻐ ﹶﹸﺮ ﹸ
ﹲ ﹶ
ﺐ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻌ ﹸﻘ ﹸ
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Artinya: ”Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram (Makkah
dan Madinah) yaitu: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam.” (HR.
Bukhari)
2) Yang diharamkan untuk membunuhnya, seperti: semut, lebah, burung hud
hud dan burung suradi.
Hadis Nabi Saw.:

ﹺ
ﹺ
ﺍﺏ ﺍﻟﻨ ﹾﱠﻤ ﹶﻠ ﹸﺔ ﹶﻭﺍﻟﻨ ﹾﱠﺤ ﹶﻠ ﹸﺔ ﹶﻭ ﹾﹸﺍﳍﺪﹾ ﹸﻫﺪﹸ
ﺇﹺ ﱠﻥ ﺍﻟﻨﱠﺒﹺ ﱠﻲ ﹶﺻ ﱠﲆ ﺍﷲﱠﹸ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻪ ﹶﻭ ﹶﺳ ﱠﻠ ﹶﻢ ﹶﳖﹶﻰ ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶﻗﺘ ﹺﹾﻞ ﹶﺃ ﹾﺭ ﹶﺑ ﹴﻊ ﻣ ﹶﻦ ﺍﻟﺪﱠ ﹶﻭ ﱢ
ﺍﻟﴫ ﹸﺩ
ﹶﻭ ﱡ ﹶ

Artinya: Sesungguhnya Nabi melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu: semut,
lebah, burung hud-hud dan burung shurad (sejenis burung gereja). (HR. Abu Daud)
3) Yang bertaring dari binatang buas, seperti: harimau, beruang, kucing, singa,
serigala, anjing, dan citah (harimau tutul).
Hadis Nabi Saw.:

ﻛ ﱡﹸﻞ ﹺﺫﻱ ﻧ ﹴ ﹺ
ﺍﻟﺴ ﹶﺒﺎ ﹺﻉ ﹶﻓ ﹶﺄ ﹾﻛ ﹸﻠ ﹸﻪ ﹶﺣ ﹶﺮﺍ ﹲﻡ
ﹶﺎﺏ ﻣ ﹶﻦ ﱢ

Artinya: Semua binatang buas yang bertaring, maka mengonsumsinya adalah haram.
(HR. Muslim)
4) Yang bertaring dan burung berkuku tajam/bercakar seperti: burung elang,
burung hantu, burung rajawali, burung bangkai, burung gagak, kelelawar.
Hadis Nabi Saw.:

 ﻋﻦ ﻛ ﱢﹸﻞ ﹺﺫ ﻧ ﹴ ﹺ-ﺻﲆ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮﻝ ﺍﷲﱠﹺ
ﳐ ﹶﻠ ﹴ
ﹶﳖﹶﻰ ﹶﺭ ﹸﺳ ﹸ
ﺍﻟﺴ ﹶﺒﺎ ﹺﻉ ﹶﻭ ﹶﻋ ﹾﻦ ﻛ ﱢﹸﻞ ﹺﺫ ﹺ ﹾ
ﺐ
ﹶ ﹾ
ﹶﺎﺏ ﻣ ﹶﻦ ﱢ
ﹺﻣ ﹶﻦ ﺍﻟ ﱠﻄ ﹾ ﹺﲑ

Artinya: Rasulullah Saw.. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring
dan semua burung yang mempunyai cakar. (HR. Muslim)
5) Yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor, seperti:
cacing, kutu busuk dan sejenisnya, ulat, rayap, kaki seribu, jallalah (binatang
yang memakan kotoran), belatung.
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Firman Allah Surah al-A’raf ayat 157:

َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ُ َ
٥٧ ويح ِرم علي ِهم البآئِث

Artinya: Dan dia (Muhammad) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS.
Al-A’raf [7]:157)
Demikian agama Islam telah mensyari’atkan kepada kita untuk mengonsumsi
makanan yang bagus-bagus lagi halal dan meninggalkan makanan yang jijik,
kotor dan haram.
3. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram
Makanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, apabila jumlah yang
dikonsumsi banyak makanan yang halal maka akan muncul kreativitas dan
pikiran-pikiran yang positif. Tetapi sebaliknya apabila jumlah yang di konsumsi
lebih banyak makanan yang haram tentu akan menimbulkan pikiran-pikiran dan
perilaku yang negatif.
Makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan akan memiliki
banyak bahaya bagi manusia contohnya daging babi, terdapat cacing pita yang
berbahaya, mengandung lemak yang cukup tinggi, darahnya banyak mengandung
kuman dan racun yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan kehidupan.
Supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkahlangkah untuk mengantisipasinya, antara lain:
a. Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi.
b. Waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram.
c. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang
diharamkan baik dari surat kabar, buku ataupun internet.
d. Tidak menggunakan obat dari hewan yang haram .
Sabda Rasulullah Saw..

ﺇﹺ ﱠﻥ ﺍﷲﱠﹶ ﹶﺃ ﹾﻧﺰ ﹶﹶﻝ ﺍﻟﺪﱠ ﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﱠ ﻭﺍﺀ ﻭﺟﻌ ﹶﻞ ﻟﹺﻜ ﱢﹸﻞ ﺩ ﹴ
ﺍﺀ ﹶﺩ ﹶﻭ ﹰﺍﺀ ﹶﻓﺘﹶﺪﹶ ﹶﺍﻭ ﹾﻭﺍ ﹶﻭﻻﹶ ﺗﹶﺪﹶ ﹶﺍﻭ ﹾﻭﺍ ﺑﹺ ﹶﺤ ﹶﺮﺍ ﹴﻡ
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ

Artinya : Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap
penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram.”
(HR. Abu Daud)
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4. Akibat mengonsumsi binatang yang haram
Bahaya mengonsumsi makanan dari binatang yang diharamkan, antara lain:
a. Akan menjauhkan diri dari rahmat Allah.
b. Tertolak doanya.
c. Mendorong untuk melakukan perbuatan negatif.
d. Dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit.

Insya Allah Aku Bisa

Aku tidak akan makan daging binatang haram,
Insya Allah akan terhindar dari penyakit berbahaya.

Hati-hati

Jangan mengonsumsi daging binatang haram,
karena akan berperilaku seperti binatang.
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Ayo Menjawab
Kerjakan teka-teki silang di bawah ini!
1H
2E
3

W

4

A
5N
6

7

H
A

8
9

R
A

10

M

Pertanyaan:
1. Binatang yang memiliki taring
2. Burung yang memunyai kuku tajam
3. Contoh binatang amfibi
4. Bangkai binatang darat yang halal dimakan
5. Sebab darah hukumnya haram
6. Hikmah menjauhi binatang haram
7. Contoh binatang yang haram karena menjijikkan
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8. Binatang yang mati karena dipukul
9. Binatang yang diperintah untuk membunuhnya
10. Binatang yang dilarang untuk membunuhnya

Tugasku
Carilah 10 kata yang berhubungan dengan binatang haram dengan cara
mendatar! Gunakan pensil warna! Tuliskan jawabanmu di bawah kotak, kata apa
saja yang kamu temukan, jangan lupa mintalah tanda tangan orang tuamu setelah
selesai!
A

W

K

E

L

E

L

A

W

A

R

L

M

H

U

K

A

T

A

K

N

G

K

H

N

M

I

K

I

B

S

D

S

E

D

F

L

C

J

E

N

G

K

I

S

A

B

A

N

H

G

I

I

K

E

L

E

L

A

R

S

A

R

U

N

A

U

T

U

A

P

B

A

B

I

K

U

H

A

R

I

M

A

U

K

I

U

S

E

T

M

A

N

U

S

I

A

I

L

E

B

A

H

L

A

K

E

L

I

M

A

T

I

A

A

M

Y

U

A

L

K

E

L

A

B

A

N

G

T

T

I

A

N

U

S

A

M

P

F

I

B

I

U

B

T

I

K

U

S

A

H

I

M

A

R

B

A

U

U

T

S

E

M

U

T

J

A

N

G

K

R

I

U

L

A

R

S

A

B

U

A

B

A

B

I

L

A

T

U

P

E

N

Y

U
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No.

Catatan

1

……………………………………….

2

……………………………………….

3

……………………………………….

4

……………………………………….

5

……………………………………….

6

……………………………………….

7

……………………………………….

8

……………………………………….

9

……………………………………….

10

……………………………………….

Tanda Tangan Orang Tua

Rangkuman

1. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang diperbolehkan
oleh Allah untuk dimakan.
2. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan
oleh umat Islam.
3. Jenis-jenis binatang halal yaitu semua binatang yang hidup di air,
darat, binatang ternak dan udara yang dihalalkan
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4. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena
diharamkan oleh Allah.
5. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat
Islam.
6. Jenis-jenis binatang yang diharamkan yaitu terdapat dalam QS. alMaidah ayat 3
7. Jenis-jenis binatang yang diharamkan berdasarkan hadits Rasulullah
saw. yaitu diperintahkan untuk membunuhnya, dilarang untuk
membunuhnya, bertaring dan berkuku tajam serta kotor dan
menjijikkan

Mutiara Hikmah

1. Allah Maha Besar yang telah menciptakan berbagai macam binatang
untuk diambil manfaatnya oleh manusia, oleh karenanya aku harus
banyak bersyukur.
2. Orang-orang muslim senantiasa bekerja giat dan berfikir jernih karena
selalu makan daging hewan yang halal.
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Ayo Berlatih !
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang
paling benar !
1. Hukum mengonsumsi binatang yang hidup di dua alam adalah ….
a. halal
b. haram
c. subhat
d. makruh
2. Hewan pada gambar di bawah ini diharamkan sebab ….

a. memiliki kuku yang tajam
b. kotor dan menjijikkan
c. dilarang membunuhnya karena langka
d. disuruh membunuhnya karena berbahaya
3. Berikut ini termasuk binatang yang menjijikkan, kecuali ….
a. ulat bulu
b. belatung
c. belalang
d. cacing tanah
4. Contoh binatang haram yang kita disuruh untuk membunuhnya di tanah
Haram (Makkah dan Madinah) adalah ….
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5.

6.

7.

8.

9.

a. burung buas dan tikus
b. semut dan kelelawar
c. lebah dan burung hud-hud
d. burung merpati dan gagak
Seorang pemburu berhasil menangkap seekor kijang dengan bantuan anjing
pemburu yang telah terlatih. Hukum memakan hasil tangkapannya adalah
….
a. halal
b. haram
c. subhat
d. makruh
Binatang yang tetap halal walaupun sudah menjadi bangkai adalah ….
a. ular
b. ikan
c. kupu-kupu
d. ulat
Rusa adalah binatang halal, akan tetapi karena liar, rusa tersebut tidak
disembelih dilehernya melainkan disembelih pada tubuh bagian lain.
Hukum memakan daging rusa tersebut adalah ….
a. haram
b. halal
c. makruh
d. subhat
Binatang darat yang halal adalah
a. kelinci, anjing, dan kucing
b. tupai, katak, dan kelinci
c. kuda, ayam, dan musang
d. kambing, kijang, dan onta
Hukum binatang laut yang mati tidak karena disembelih adalah ….
a. tetap halal
b. haram
c. subhat
d. dilarang dimakan
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10. Darah hukumnya haram sebab ….
a. mengandung kuman
b. termasuk barang najis
c. barang yang memabukkan
d. barangnya menjijikkan
B.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat dan benar !
11.
Dalil di atas menjelaskan dihalalkannya daging binatang ….
12. Sapi, kambing halal dimakan jika disembelih dengan menyebut ....
13. Lebah dan burung suradi termasuk hewan yang dilarang membunuhnya,
maka hukum mengonsumsinya adalah .…
14. Kelelawar dan burung hantu diharamkan karena ….
15. Hukum makan daging ayam yang mati karena bertarung dengan ayam lain
adalah ….
16. Untuk merayakan pesta ulang tahun, keluarga Toni menyembelih burung
puyuh untuk lauk. Hukum mengonsumsi daging binatang tersebut adalah ….
17. Dua bangkai yang halal dimakan yaitu … dan ….
18. Tikus, kalajengking, dan ular haram dimakan sebab ....
19. Kepastian haramnya daging babi diperoleh dari ....
20. Semua bangkai diharamkan karena ....

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang jelas dan benar!
21. Jelaskan pengertian binatang yang halal!
22. Jelaskankan kandungan hadis berikut ini!
23. Sebutkan syarat-syarat penyembelihan hewan yang benar!
24. Sebutkan 3 cara menghindari makan daging dari binatang haram!
25. Sebutkan 4 akibat dari mengonsumsi binatang yang haram!
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D. Perhatikanlah gambar hewan berikut ini ! Bagaimana pendapatmu tentang
binatang-binatang berikut ini ? Halal atau haram ? mengapa ? Sampaikan
pendapatmu ke teman-teman kelas !

E.

Tentukan sikapmu!
Berilah tanda cek list (√) pada SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju)
dalam kolom pada pernyataan berikut ini!
No.

Pernyataan

1.

Fatimah menemukan bangkai ikan di pinggir
sungai kemudian dibawa pulang di goreng dan
digunakan untuk lauk makan.
Tono menemukan ayam mati tergeletak
dipinggir jalan tergilas roda sepeda motor
kemudian dibawa pulang digoreng dan
dimakan.

2.

SS
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

66

Ada seekor belalang yang mati terhimpit
ranting pohon. Menurut ajaran agama Islam kita
dilarang untuk memakan hewan tersebut.
Untuk mengatasi wabah penyakit yang melanda
disuatu desa, penduduk menyembelih kerbau
untuk dipersembahkan kepada penunggu
pohon tua, dengan maksud penunggu pohon
tua itu tidak mengganggu masyarakat lagi.
Doni senang berburu binatang, agar hasil
buruanya halal dimakan, maka ketika
melepaskan anak panah Doni membaca
Bismillah.
Amir senang memancing di sungai, ketika dia
melempar kailnya tidak membaca basmallah.
Maka ikan hasil pancingannya halal dimakan.
Darah yang dibekukan menjadi saren halal
untuk lauk makan
Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air
tawar maupun air laut hukumnya halal dimakan,
walaupun sudah menjadi bangkai
Penyembelihan hewan harus dengan membaca
nama Allah dan dengan menggunakan alat
seadanya sehingga hewan tersebut menjadi
lama meninggalnya.
Nasi Tumpeng yang disajikan untuk Syukuran
haram dimakan.
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PELAJARAN-4

Jual Be
eli

Kompetensi Inti
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya serta cinta tanah air
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)
1.1
2.1
3.1
4.1

Meyakini ketentuan tentang jual beli
Membiasakan jual beli yang dibolehkan
Memahami ketentuan jual beli
Mensimulasikan jual beli yang halal
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Ayo Amati !

Apa kesan kamu ketika berbelanja di toko super market?
Gambar di atas mana yang merupakan kegiatan jual beli?
Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai sebagai makhluk sosial. Ia harus
berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bentuk interaksi dengan orang lain itu diantaranya adalah jual beli yang sering
kita lihat setiap hari. Kebutuhan hidup manusia dikelompokkan dalam dua macam,
yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Salah satu cara untuk memenuhi
kebutuhan hidup tersebut, manusia melakukan jual beli. Sejak zaman dahulu
manusia telah melakukan jual beli meskipun dengan cara yang sederhana. Bentuk
jual beli pada masa lalu dengan tukar menukar barang yang dibutuhkan atau
dikenal dengan istilah “Barter”. Seiring dengan perkembangan daya pikir manusia,
bentuk jual beli mengalami perubahan dari sekedar tukar menukar barang menjadi
menukar barang dengan alat tukar yang disepakati bersama (uang).
Rasulullah Muhammad Saw. pernah menjadi pedagang yang sukses. Dalam
melakukan jual beli, beliau sangat jujur sehingga sangat dipercaya oleh saudagar
kaya yang bernama Siti Khadijah. Kejujuran beliau dalam berdagang justru menarik
pembeli untuk membeli barang yang dijual. Banyak sahabat yang mempraktikkan
cara beliau berdagang. Di antara sahabat yang berhasil dalam berdagang adalah
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Usman bin Aﬀan dan Abu Bakar As Shiddiq.
Pada masa sekarang tempat dan cara berjual beli mengalami perubahan. Jual
beli yang kita lakukan sehari-hari menggunakan mata uang sebagai alat tukar yang
sah. Dengan uang kita dapat membeli barang yang kita perlukan, namun dalam
berbelanja, kita harus pandai berhemat. Ingat, Allah Swt. tidak menyukai orangorang yang berlebihan. Oleh karena itu, kita harus berhemat dan menerapkan pola
hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan
menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang
lain yang sebanding. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang
yang diinginkan. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan
syarat-syaratnya. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi
milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga
barang, menjadi milik penjual.
Suatu ketika Rasulullah Muhammad Saw. ditanya oleh seorang sahabat tentang
pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan
yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik.
Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini
untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak. Khalifah Umar
bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir
pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang
dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.
Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di
pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang
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yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab)
diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual
sedangkan pernyataan pembeli (Qabul) berupa tindakan pembeli membayar
barang-barang yang diambilnya.

Insya Allah Aku Bisa

Aku akan berhemat dalam membeli barang, karena
Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Hati-hati

Dalam jual beli harus diperhatikan pembeli adalah raja,
maka harus dilayani dengan baik.
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Ayo Menjawab
Isilah titik-titik di bawah ini dengan memilih jawaban yang telah tersedia!

1. Mengikuti ketentuan Allah dalam
jual beli, agar manusia terhindar
dari ….
2. Jika membeli sesuatu atau barang,
kita menggunakan ….
3. Jual beli yang syah apabila
memenuhi syarat-syarat yang
sesuai dengan ….
4. Ijab Kabul adalah ucapan ….
5. Manusia dalam kehidupannya
saling membutuhkan sehingga
disebut ….

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

syariat Islam
sosial
penjual & pembeli
uang
rukun
mudarat
individu
syarat
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Hukum Jual Beli

Ayo Amati !

Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun bentuknya berbeda. Jual
beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Saw. sampai sekarang.
Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan
manusia. Macam-macam Jual beli yang diterapkan di masyarakat zaman sekarang
ini di antaranya adalah:
1. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
2. Money changer (pertukaran mata uang)
3. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
4. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
5. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk
mendapat harga tertinggi).
Berbagai macam jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli
dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah Swt. telah
menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari’at-Nya.
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Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah Swt. berfirman:

َ
َالربا
ّ َوأ َح َّل ا ُ ْالَيْ َع َو َح َّر َم
ِ

Artinya : … Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba … (QS.
Al-Baqarah [2]:275)
Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam.
Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual
ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antar penjual
dan pembeli, bukan karena paksaan.
Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29.

ْ ْ ُ ََْ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ َْ
َّ َ ُّ َ َ
َ ُ َ َْ
ُ
َ
َ
َ
يا أيها الِين آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بِالا ِط ِل إ ِ أن تكون
َ ْ َ ًَ َِ
ُ ْ
٢٩ اض مِنك ْم
ت
ٍ ارة عن ت َر

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka di antara kamu.”
(QS. An-Nisa [4]:29)
Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

 ﹶﻗ ﹶﺎﻝ ﹶﺭ ﹸﺳ ﹾﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﹺ ﹶﺻ ﱠﲆ ﺍﷲﹶ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ ﹶﻭ ﹶﺳ ﱠﻠ ﹶﻢ ﺍﹺﻧ ﹶﱠﲈ ﺍ ﹾﻟ ﹶﺒ ﹾﻴ ﹸﻊ ﹶﻋ ﹾﻦ ﺗ ﹶﹶﺮ ﹴ: ﻱ ﹶﻳ ﹸﻘ ﹾﻮ ﹸﻝ
ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶﺃ ﹺﰊ ﹶﺳ ﹺﻌ ﹾﻴ ﹺﺪ ﹾﹸ
.ﺍﺽ
ﺍﳋﺪﹾ ﹺﺭ ﱢ
()ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

Artinya : Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya
jual beli itu didasarkan atas saling meridai.(HR. Ibnu Maajah).
Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:
1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk
membayar hutang
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat
memerlukan barang yang dijual
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4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli
untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman
masyarakat.

Insya Allah Aku Bisa

Carilah kebutuhan hidupmu dengan cara yang mulia
dan terpuji, halal zatnya dan cara perolehannya.

Hati-hati

Dalam mencari rizki hindarilah sesuatu yang subhat,
apalagi yang haram
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Ayo Menjawab
1.
2.
3.
4.
5.

Hukum jual beli menurut ajaran Islam adalah ….
Akad jual beli dilakukan antara … dan ….
Tukar menukar barang dengan barang disebut ….
Menjual barang yang mengandung madarat hukumnya ….
Jual beli buah yang masih muda di pohon dengan sistem tebas disebut ….

Tugasku
Buatlah daftar peristiwa tentang hukum jual beli bilamana mubah, wajib, sunah,
haram pada kolom di bawah ini! Mintalah tanda tangan orang tuamu bilamana
sudah kamu kerjakan!
MUBAH

WAJIB

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

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
...............................................................
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SUNNAH

HARAM

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

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

No
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Tanda Tangan Orang Tua

Rukun Jual Beli

Ayo Amati !

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun
jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun
jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.
Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada empat macam, yaitu:
1. Penjual dan pembeli
2. Benda yang dijual
3. Alat tukar yang sah (uang)
4. Ijab Qabul
Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya:
“Saya jual barang ini seharga Rp 50.000,00”. Sedangkan Qabul adalah perkataan
pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp
50.000,00”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan Qabul tidak harus
diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai
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dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup
mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.

Insya Allah Aku Bisa

Aku bisa mengamalkan perintah Allah yang
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Ayo Menjawab
1.
2.
3.
4.
5.

Sebelum mengenal uang, manusia melakukan jual beli dengan cara ….
Sesuatu yang harus dipenuhi agar tercapai sahnya jual beli disebut ….
Adanya penjual dan pembeli merupakan … jual beli
Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Quran Surah ….
Hukum jual beli dengan mengurangi takaran adalah ….

Tugasku
Pasangkanlah dengan garis panah antar kolom kiri dengan kolom kanan tentang
rukun jual beli dan syarat-syaratnya!
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1. Penjual dan Pembeli

2. Barang/uang

3. Ijab kabul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

suka sama suka
baligh
halal dan suci
bermanfaat
diketahui dengan jelas
milik sendiri si penjual
tidak terputus
kalimatnya mudah
dimengerti

Syarat Sah Jual Beli

Ayo Amati !

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan
pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.
Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan,
mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih
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rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah
saw. melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang
pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.
Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:
1. Penjual dan pembeli
a. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual
beli. Allah Swt.berfirman dalam QS. An-Nisaa’ (4):5:

َّ ُ َ َ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ ُ َ
َ
ُ َ
٥ اء ا ْم َوالك ُم ال ِت َج َعل ا ُ لك ْم ق َِي ًما
وﻻَ تؤ تواالسفه

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya,
harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupanmu.(Q.S An-Nisaa’[4]:5)
b. Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa). Dalam Surah AnNisaa’ ayat 29 Allah berfirman:

ۡ
َ ُ َ َ ٓ َّ
ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ
َ
ٰ
يأيها ٱلِين ءامنوا تأكلوا أمولكم بينكم بِٱلب ِط ِل إ ِ أن تكون
َ َ ً َ
ُ
٢٩ .... اض ّمِنك ۡ ۚم
ٖ ت ِجٰ َرة عن ت َر

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa [4]:29)
c. Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang
belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang
bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran.
2. Syarat-syarat barang yang dijual
a. Keadaan barang suci atau dapat disucikan.
b. Barang yang dijual memiliki manfaat.
c. Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang
dipercayakan kepadanya untuk dijual.
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Rasulullah bersabda:

ﹶﻻ ﹶﺑ ﹾﻴ ﹶﻊ ﺍﹺ ﱠﻻ ﻓﹺ ﹾﻴ ﹶﲈ ﹸﲤﹾﻠﹺ ﹸ
(ﻚ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ

Artinya : Tidak Sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki. (HR. Abu Daud dari
Amr bin Syu’aib)
d. Barang yang dijual dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan
dalam jual beli.
e. Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat
dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.
3. Ijab Qabul
Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Qabul adalah perkataan
pembeli barang. Dengan demikian, Ijab Qabul merupakan kesepakatan antara
penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan Qabul dikatakan sah
apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Qabul harus sesuai dengan ijab
b. Ada kesepakatan antara ijab dengan Qabul pada barang yang ditentukan
mengenai ukuran dan harganya
c. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan
akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya
menemukan uang”.
d. Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

Insya Allah Aku Bisa

Aku ingin melalukan jual beli yang syah
menurut syariat Islam
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Hati-hati

Jika rukun dan syarat jual beli dilaksanakan, maka
pastilah penjual dan pembeli sama- sama diuntungkan

Ayo Menjawab
1. Dalam kegiatan jual beli, proses saling menawar disebut ….
2. Pernyataan penjual barang disebut …. sedangkan perkataan orang yang
membelinya disebut ….
3. Khamar haram diperjualbelikan karena termasuk ….
4. Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan hukumnya ….
5. Salah satu syarat orang yang melakukan jual beli adalah ….

Tugasku
Bacalah dan hafalkan ayat-ayat al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dalam
jual beli, kemudian tunjukkan hafalanmu dihadapan orang tuamu!
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Jual Beli yang Diperbolehkan dan Jual Beli yang Dilarang

Ayo Amati !

Berikut ini adalah cirri-ciri Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam:
1. Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli
2. Jenis barang yang dijual halal
3. Jenis barangnya suci
4. Barang yang dijual memiliki manfaat
5. Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan
6. Saling menguntungkan
Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena
merugikan masyarakat di antaranya sebagai berikut:
1. Memperjualbelikan barang-barang yang haram
2. Jual beli barang untuk mengacaukan pasar
3. Jual beli barang curian
4. Jual beli dengan syarat tertentu
5. Jual beli yang mengandung unsur tipuan
6. Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam
7. Jual beli barang untuk ditimbun
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Insya Allah Aku Bisa

Aku tidak akan melakukan jual beli yang dilarang, karena
tidak diridhoi Allah Swt dan dapat merugikan orang lain .

Hati-hati

Jangan membeli barang yang belum
tahu isinya atau bentuknya

Ayo Menjawab
1. Ciri-ciri Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah ….
2. Agar jual beli diberkahi, maka antara penjual dan pembeli harus ….
3. Anang mengambil uang ibunya tanpa ijin untuk membeli makanan. Jual beli
yang dilakukan Anang dilarang karena ….
4. Membeli barang curian hukumnya dilarang karena ….
5. Membeli barang secara angsuran disebut ….
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Tugasku
Buatlah laporan pengamatanmu di pasar atau tempat perbelanjaan tentang
jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan!Mintalah pendapat
orangtuamu!
Jual Beli Yang Diperbolehkan

Jual Beli Yang Tidak Diperbolehkan

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

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
...............................................................
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Pengertian Khiyar dan Macam-Macamnya

Ayo Amati !

Lho…. Berapa kilo kurmanya ? Kok
Banyak?

Dalam jual beli sering terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli sesudah
melakukannya. Penyesalan ini terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa,
ceroboh atau sebab lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka
Islam memberikan jalan keluar yaitu “Khiyar”.
Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya,
baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan
apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau
karena sebab tertentu.
Khiyar dalam jual beli ada tiga macam yaitu:
1.

Khiyar majlis
Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual
beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih
belum berpisah dari tempat akad. Apabila keduanya telah berpisah dari satu
majlis, maka hilanglah hak khiyar majlis ini.
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Rasulullah Saw. bersabda:

ﺎﻥ ﺑﹺ ﹾﹺ
ﺍ ﹾﻟ ﹶﺒ ﱢﻴ ﹶﻌ ﹺ
ﺎﳋ ﹶﻴ ﹺ
 ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺮ.ﺎﺭ ﹶﻣﺎ ﹶﱂ ﹾ ﹶﻳ ﹶﺘ ﹶﻔ ﹼﺮ ﱠﻗﺎ

Artinya: Dua orang yang berjual beli, boleh memilih (akan meneruskan jual beli atau
tidak) selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. (H.R. Bukhari dari Hakim
bin Hizam)
2. Khiyar syarat
Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang
atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau
menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari.
Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka jual beli harus segera ditegaskan
untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Waktu khiyar syarat selama 3 hari 3 malam
terhitung waktu akad.
Sabda Rasulullah Muhammad SAW:

ﹾﺖ ﹺﰲ ﻛ ﱡﹸﻞ ﹺﺳ ﹾﻠﻌ ﹴﺔ ﺍﹺﺑ ﹶﺘﻌﺘﹶﻬﺎ ﺑﹺ ﹾﹺ
ﺙ ﹶﻳ ﹴ
ﺎﳋ ﹶﻴ ﹺ
( ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.ﺎﻝ
ﹶﺍﻧ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ
ﺎﺭ ﹶ ﹶﺛﻼ ﹶ ﹶ

Artinya: Engkau boleh berkhiyar pada semua barang yang telah engkau beli selama
tiga hari tiga malam. (HR. Ibnu Majah dari Muhammah bin Yahya bin Hibban)

3. Khiyar ‘aibi
Khiyar ‘aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual
beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat
ijab Qabul. Pada masa sekarang, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan
kepada pembeli, para produsen dan penjual barang biasanya memberikan
jaminan produk atau garansi. Pemberian garansi juga dimaksudkan untuk
menghindari adanya kekecewaan pembeli terhadap barang yang dibelinya.
Berkaitan dengan khiyar ‘aibi ini, Rasulullah Saw. memberikan tuntunan
dengan sabdanya :

ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶﺎﻉ ﹸﻏ ﹶﻼ ﹰﻣﺎ ﹶﻓ ﹶﺎ ﹶﻗﺎ ﹶﻡ ﹺﻋﻨﹾﺪﹶ ﹸﻩ ﹶﻣ ﹶ
ﺂﺀ ﺍﷲﹸ ﹶﺍ ﹾﻥ ﹸﻳ ﹺﻘ ﹾﻴ ﹶﻢ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻭ ﹶﺟﺪﹶ ﺑﹺ ﹺﻪ
ﴈ ﺍﷲﹸ ﹶﻋﻨ ﹶﹾﻬﺎ ﹶﺍ ﱠﻥ ﹶﺭ ﹸﺠ ﹰﻼ ﺍ ﹾﺑﺘ ﹶ
ﺎﺷ ﹶ
ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶﻋﺎﺋ ﹶﺸ ﹸﺔ ﹶﺭ ﹶ
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ.ﺎﺻ ﹶﻤ ﹸﻪ ﺍﹺ ﹶﱃ ﺍﻟﻨﱠﺒﹺ ﱢﻲ ﹶﺻ ﱠﲆ ﺍﷲﹸ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ ﹶﻭ ﹶﺳ ﱠﻠ ﹶﻢ ﹶﻓ ﹶﺮ ﱠﺩ ﹸﻩ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ
ﹶﻋ ﹾﻴ ﹰﺒﺎ ﹶﻓﺨﹶ ﹶ
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Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata bahwasanya seorang laki-laki telah membeli
seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan
bahwa budak itu ada cacatnya, terus dia angkat perkara itu dihadapan Rasulullah
Saw. Putusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada penjual (HR. Abu Dawud)
Khiyar dalam jual beli diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. karena
memiliki manfaat. Di antara manfaat khiyar adalah untuk menghindari adanya
rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli, menghindari penipuan, dan untuk
membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Dengan adanya khiyar, penjual
dan pembeli merasa puas.

Insya Allah Aku Bisa

Hormatilah pembeli karena pembeli adalah raja

Ayo Menjawab
1. Hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya disebut ….
2. Masa berlakunya khiyar syarat paling lama adalah … hari
3. Khiyar yang disebabkan adanya cacat pada barng yang tidak kelihatan pada
saat ijab kabul disebut ….
4. Khiyar ada … macam
5. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka Islam memberikan jalan
yaitu ….
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Tugasku
Tulislah dalam bentuk laporan cerita yang menggambarkan peristiwa macammacam khiyar. Kemudian mintalah pendapat dan tanda tangan orang tuamu tentang
cerita yang kamu tulis!
1. Khiyar majlis
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Khiyar syarat
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Khiyar aibi
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Rangkuman

1. Jual beli adalah pertukaran barang saling merelakan dengan cara-cara
tertentu
2. Rukun jual beli, yaitu : penjual, pembeli, barang, uang, ijab kabul
3. Syarat sah jual beli :
a. Bagi penjual dan pembeli : baligh, dan saling merelakan
b. Barang /uang : suci, bermanfaat, diketahui dan milik sendiri
c. Ijab Kabul
4. Ciri- ciri jual beli yang halal adalah : terpenuhinya rukun dan syarat
jual beli
5. Jual beli yang terlarang adalah : apabila kurang syarat dan rukunnya
6. Khiyar ada tiga macam yaitu:
a. Khiyar majlis
b. Khiyar syarat
c. Khiyar aibi
7. Di antara manfaat khiyar adalah:
a. untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang
dibeli
b. menghindari penipuan
c. untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli.

Mutiara Hikmah

Jual beli yang sah adalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
Pembeli dan penjual merasa sama-sama puas dan rela.
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Ayo Berlatih !
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang paling
benar!
1. Menurut bahasa, jual beli artinya ….
a. tukar menukar barang
c. membeli barang
b. mengambil barang
d. menjual
2. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ….
a. khiyar
c. riba
b. ariyah
d. pinjam meminjam
3. Jual beli dihalalkan karena mengandung unsur ….
a. penipuan
c. keterpaksaan
b. tolong menolong
d. persaingan
4. Pada asalnya, jual beli hukumnya ….
a. wajib
c. haram
b. sunah
d. mubah
5. Membeli barang curian hukumnya ….
a. wajib
c. makruh
b. haram
d. sunah
6. Jual beli harus dilakukan atas dasar ….
a. kepentingan
b. kerelaan
c. keterpaksaan
d. saling percaya
7. Perhatikan tabel di bawah ini!
1 Penjual
2 Pembeli
3 Berakal sehat
4 Ijab Qabul
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Yang termasuk rukun jual beli pada tabel di atas ditunjukkan nomor ….
a. 1, 2, 3
c. 1, 3, 4
b. 1, 2, 4
d. 2, 3, 4
8. Pak Udin membeli sebuah televisi baru. Ketika televisi dicoba di toko,
semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah sampai di rumah, tv
dinyalakan. Ternyata tv tidak menyala. Karena kurang puas, pak Udin
mengembalikan tv ke toko semula. Penjual tv mengganti dengan tv yang
baru. Ilustrasi tersebut menggambarkan khiyar ….
a. majlis
c. ‘aibi
b. syarat
d. aini
9. “Saya jual buku ini kepada engkau dengan harga Rp 20.000,00.” Pernyataan
tersebut dalam istilah fikih dinamakan ….
a. Qabul
c. ijab Qabul
b. penawaran
d. ijab
10. Ahmad berusia 6 tahun. Ia menjual sebuah jam tangan kepada Pak Karim
seharga Rp 150.000,00. Dengan senang hati Pak karim membayarnya.
Hukum jual beli pada cerita di atas adalah ….
a. Tidak sah
c. Sah
b. sunah
d. wajib
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
11. Jual beli ikan yang masih dalam kolam hukumnya ….
12. Menjual barang orang yang telah meninggal dunia untuk membayar hutang
hukumnya….
13. “Saya beli baju ini sesuai harga yang engkau tawarkan.” Kalimat tersebut
dalam jual beli disebut ….
14. Membeli barang untuk ditimbun hukumnya ….
15. Membeli barang yang masih dalam … orang lain termasuk jual beli yang sah
tetapi dilarang oleh agama.
16. Kesempatan memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dalam
jual beli disebut ….
17. Jual beli dengan mengurangi timbangan hukumnya ….
18. Hak untuk mengembalikan barang yang dibeli sebab terdapat cacat disebut
….
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19. Melakukan jual beli dengan cara yang baik hukumnya ….
20. Ucapan dari pembeli yang mengungkapkan bahwa ia berniat membeli
barang dengan harga tertentu disebut ….
C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
21. Mengapa Allah mengharamkan riba?
22. Sebutkan 4 rukun jual beli!
23. Sebutkan 3 macam khiyar!
24. Sebutkan 4 macam jual beli yang dilarang!
25. Tuliskan nash al-Qur’an yang dijadikan landasan jual beli!
D. Tunjukkan ke teman-temanmu ! Bagaimana cara melakukan khiyar itu ?
Praktekkan secara bergilir di depan kelas tentang:
a. Khiyar majlis
b. Khiyar Syarat
c. Khiyar Aib
Buatlah drama mini sebagai penjual dan pembeli yang melakukan Khiyar !
E.

Tentukan sikapmu!
Berilah tanda check list (√) pada kolom S (setuju) atau TS (tidak setuju) dan
tulislah alasanmu pada pernyataan di bawah ini !
No.
1.

2.
3.
4.

Kejadian / Peristiwa

SS

S

TS

Pak Mahdi menjual beras bermutu bagus
dicampur beras kualitas rendah kemudian dijual
dengan harga beras kualitas bagus.
Munif menawarkan barang dagangan milik
orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Salim berjualan dengan jujur, sehingga memiliki
pelanggan yang banyak.
Pak Iskandar menjual buah-buahan yang
masih sangat muda, sehingga belum jelas baik
buruknya.

Buku Siswa Kelas 6

93

5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Santi menjual minuman keras di warungnya.
Bu Nisa menjual gula pasir dengan menimbang
dulu tanpa sepengetahuan pembelinya.
Jual beli anak hewan yang masih dalam
kandungan induknya diperbolehkan.
Pak Hidayat tidak menjual buah mangga yang
masih muda di pohon, karena keadaan buah
belum layak dipanen.
Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan
syaratnya hukumnya tidak sah.
Komar melakukan jual beli pada waktu salat
Jum’at, karena pembelinya masih ramai.
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PELAJARAN-5

Pinjjam Me
emin
nja
am

Kompetensi Inti
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya serta cinta tanah air
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)
1.2
2.2
3.2
4.2

Meyakini ketentuan tentang pinjam meminjam
Mengamalkan ketentuan pinjam meminjam
Memahami tata cara pinjam meminjam
Mensimulasikan pinjam meminjam
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Ayo Amati !

Apa saja kesanmu terhadap gambar di atas?
Coba ceritakan! Apa yang sedang mereka lakukan?
Tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan yang sangat
dianjurkan dalam Islam. Dengan saling tolong menolong antar individu dalam
masyarakat, akan tercipta kondisi masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian.
Meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan merupakan ibadah kepada
Allah Swt. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai sebagai makhluk sosial. Ia harus
berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi
ternyata tidak semua kebutuhan kita dapat dipenuhi secara mandiri. Ada saatnya
kita sangat memerlukan bantuan orang lain dan ada saatnya pula kita menolong
orang lain.
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Di lingkungan masyarakat dimana kita berada, diperlukan pergaulan dengan
warga sekitarnya karena kehidupan itu membutuhkan pertolongan orang lain. Salah
satu bentuk interaksi dalam pergaulan di masyarakat adalah pinjam meminjam
dengan sesama warga. Saling pinjam meminjam sangat dianjurkan oleh Rasulullah
Saw. Perhatikanlah upaya yang dilakukan oleh ibu ketika menyiapkan peralatan
untuk mengadakan kenduri atau tasyakuran. Beliau berusaha menyediakan
peralatan yang dibutuhkan dengan cara meminjam kepada tetangga yang memiliki.
Pinjam meminjam sangat penting artinya dalam kehidupan bermasyarakat karena
dapat mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam.

Pengertian Pinjam Meminjam

Ayo Amati !

Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ‘ariyah. ‘Ariyah berasal dari bahasa
Arab yang artinya pinjaman. ‘Ariyah adalah pemberian manfaat suatu benda yang
halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dengan tidak
mengurangi atau merusak barang dan nantinya akan dikembalikan secara utuh,
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tepat pada waktunya.
Semua benda yang bisa diambil manfaatnya dapat dipinjam atau dipinjamkan.
Peminjam harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak, atau hilang. Peminjam
hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Sebagai bentuk tolong
menolong, pinjam meminjam merupakan bentuk pertolongan kepada orang yang
sangat membutuhkan suatu barang.
Pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari dapat menjalin tali silaturrahim,
menumbuhkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling
mengasihi. Oleh karena itu, pinjam meminjam harus dilandasi dengan semangat
dan nilai-nilai ajaran Islam.
Allah Swt. memberikan tuntunan, agar pinjam meminjam dicatat dengan
teliti mengenai syaratnya, waktu pengembaliannya, cicilannya, jaminannya, dan
bagaimana penyelesaiannya jika terjadi permasalahan. Hal ini semata-mata untuk
memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pemilik barang dan peminjam.
Namun kenyataannya kita terkadang mengabaikan hal tersebut karena alasan
sudah saling kenal dengan peminjam, masih saudara, tetangga dekat, atau nilai
barang tidak seberapa. Padahal pencatatan itu sebenarnya untuk menghindari
terjadinya masalah di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran
Surah Al-Maidah ayat 2:

ۡ َ ۡ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ َّ َ ّ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
ۡ
ُ
َ
ٰ
٢.....ٱلث ِم وٱلعدو ِ ۚن
 وتعاونوا ٱل ِبِ وٱلقوىۖ و تعاونوا...
ِ

Artinya: … Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan …. (QS.
Al-Maidah [5]:2)
Sering kita mendengar berita di televisi tentang penggelapan barang pinjaman,
penyalahgunaan barang pinjaman, dan pertengkaran karena masalah pinjam
meminjam uang yang kadang berakibat kematian seseorang. Oleh karena itu, mulai
sekarang kita harus melakukan pencatatan urusan pinjam meminjam, termasuk
saksi dan perjanjiannya apabila barang yang dipinjam memiliki nilai jual yang
tinggi. Sebaiknya dalam urusan pinjam meminjam itu ada orang yang meminjam,
orang yang meminjamkan, dan saksi.
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Insya Allah Aku Bisa

Dengan pinjam meminjam dapat membantu
temanku yang sedang mendapatkan kesulitan.

Hati-hati

Hati-hati …! Jangan sembarangan kamu meminjamkan
barang kepada orang yang tidak kamu kenal

Ayo Menjawab
Isilah titik-titik di bawah ini dengan pilihan jawaban pada kotak yang tersedia!
1. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ….
2. Allah Swt. memberikan tuntunan, agar pinjam meminjam dicatat dengan teliti
agar memberikan rasa ….
3. Dalam urusan pinjam meminjam itu harus ada orang yang meminjam, orang
yang meminjamkan, dan ….
4. Jika meminjam barang, kita harus … pinjaman dengan baik

Buku Siswa Kelas 6

99

5. Allah berfirman dalam (QS. Al-Maidah [5]: 2) : Dan tolong menolonglah kamu
dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam ….

o
o
o
o

muwalah
kewajiban
musta’ir
‘ariyah

o
o
o
o

permusuhan
merawat
saksi
aman

Hukum Pinjam Meminjam

Ayo Amati !

Hukum asal meminjamkan sesuatu kepada orang lain adalah sunah karena
menolong orang lain, tetapi bisa berubah menjadi wajib maupun haram.
1. Wajib: apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat
membutuhkan. Misalnya meminjamkan mobil untuk mengantar orang sakit
keras ke rumah sakit.
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2. Haram: apabila meminjamkan barang untuk melakukan perbuatan maksiat
atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya meminjamkan
uang untuk beli minuman keras, atau meminjamkan pisau untu berkelahi atau
meminjamkan mobil untuk melakukan perampokan.

Insya Allah Aku Bisa

Orang yang baik adalah yang dapat membantu
sesamanya yang sedang membutuhkan bantuan.

Hati-hati

Pinjam meminjam untuk suatu kemaksiatan
tidak diperbolehkan
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Ayo Menjawab
Tulislah dengan huruf “B” untuk pernyataan yang benar dan “S” untuk pernyataan
yang salah, pada kolom jawaban yang tersedia!
No.

Pernyataan

1

Kita wajib saling tolong menolong antar
sesama manusia
Kita harus meminjamkan barang kepada
orang yang sangat membutuhkan walaupun
digunakan untuk kejahatan
Pada dasarnya, hukum dari pinjam
meminjam adalah mubah
Amir meminjamkan sepeda kepada Hasan
untuk dipakai membeli bir.
Apabila meminjam barangnya teman,
sebaiknya tidak perlu dikembalikan karena
yang punya sudah lupa

2

3
4
5

Jawaban
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Tugasku
Ingatlah tentang peristiwa pinjam meminjam yang pernah kamu alami, kemudian
tulislah semua pengalamanmu itu ke dalam kolom tugas berikut ini!
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Hari/tanggal
No

Pinjam
meminjam

Nama barang
yang dipinjam

Waktu
pengembalian

Lama
peminjaman

Manfaatnya

1
2
3
4
5

Nama siswa

Tandatangan
Orangtua

Nilai

Paraf Guru

Catatan : .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Ayo Amati !

Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam adalah sebagai berikut :
1. Orang yang meminjamkan (musta’ir), syaratnya:
a. Baligh
b. Berakal
c. Bukan pemboros
d. Tidak dipaksa
2. Orang yang meminjam (mu’ir), syaratnya:
a. Baligh
b. Berakal
c. Bukan pemboros
3. Barang yang dipinjam (musta’ar), syaratnya:
a. Memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan
b. Barang pinjaman tidak rusak waktu dikembalikan
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4. Ijab Qobul, syaratnya:
a. Lafal ijab dan qobul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
b. Lafal ijab dilanjutkan dengan qobul

Insya Allah Aku Bisa

Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan
pada kebaikan

Ayo Menjawab
Pasangkanlah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang telah tersedia!

1. Kata musta’ir sebutan untuk ….
2. Memilik manfaat dan dapat
dimanfaatkan adalah syarat ….
3. Peminjam dan yang meminjam
syaratnya ….
4. Barang yang dipinjamkan tidak
boleh dipergunakan untuk ….
5. Ijab Kabul dalam pinjam
meminjam harus muwalah, kata
lain dari muwalah adalah ….

o
o
o
o
o
o
o
o

orang yang pinjam
orang yang meminjami
baligh
bersambung
maksiat
barang yang dipinjam
ada manfaatnya
haram
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Kewajiban Peminjam Barang

Ayo Amati !

Apabila meminjam barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat
dari barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan. Misalnya kalian meminjam
pensil atau buku kepada teman, setelah selesai digunakan, maka barang pinjaman
itu harus dikembalikan.
Agar pinjam meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua
belah pihak maka peminjam berkewajiban:
1. Menjaga barang pinjaman dengan baik.
2. Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya.
3. Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain, kecuali mendapat izin
dari pemilik barang.
4. Apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau
menggantinya.
5. Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan,
maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.
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ﺬﺕ ﹶﺣﺘﱠﻰ ﹸﻳﺆ ﱢﺩ ﹶﻳ ﹸﻪ
ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶﺳ ﹸﻤ ﹶﺮ ﹶﺓ ﹶﻗ ﹶﺎﻝ ﺍﻟﻨﱠﺒﹺ ﱢﻲ ﹶﺻ ﱠﲆ ﺍﷲﹸ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹺﻴﻪ ﹶﻭ ﹶﺳ ﱠﻠ ﹶﻢ ﹶﻋ ﹶﲆ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻴ ﹺﺪ ﹶﻣﺎ ﹶﺍ ﹶﺧ ﹾ

Artinya : Dari Samurah,”Nabi Saw. Telah bersabda,tangan(yang mengambil) adalah
bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sehingga dipenuhi.”(lima ahli hadits
selain an-Nasai)
6. Pinjaman yang disertai jaminan, waktu mengembalikan barang harus
membayarnya.
Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

ﺎﺭ ﹶﻳ ﹸﺔ ﹸﻣ ﹶﺆ ﱠﺩﺍ ﹲﺓ ﹶﻭﺍﻟ ﱠﺰ ﹺﻋ ﹾﻴ ﹸﻢ ﹶﻏ ﹺ
 ﺍﻟ ﹶﻌ ﹺ:ﻮﻝ
ﺖ ﺍﻟ ﱠﻨﺒﹺ ﱠﻲ ﹶﺻ ﱠﲆ ﺍﷲﹸ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ ﹶﻭ ﹶﺳ ﹶﻠ ﹶﻢ ﹶﻳ ﹸﻘ ﹸ
ﺎﺭ ﹲﻡ
ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶﺍ ﹺ ﹾﰊ ﹸﺍ ﹶﻣ ﹶﺎﻣ ﹶﺔ ﹶﻗ ﹶﺎﻝ ﹶﺳ ﹺﻤ ﹾﻌ ﹸ
)ﺭﻭﺍﻩ ﱢ ﹺ ﹺ
(
ﺍﻟﱰﻣﺬ ﹼ
ﹸﹶ ﹸ ﹾ

Artinya: Dari Abi Umamah berkata saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:
pinjaman harus dikembalikan,dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar.
(HR. at-Tirmizi)

Insya Allah Aku Bisa

Barang siapa yang banyak kebaikannya
maka akan banyak pula temannya

Hati-hati

Jangan meminjam barang kepada teman
tanpa sepengetahuan pemiliknya
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Ayo Menjawab
1. Kewajiban bagi peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam sesuai
dengan ….
2. Bila barang yang kita pinjam rusak pada saat kita gunakan, maka kewajiban kita
adalah ….
3. Pinjaman yang disertai jaminan, waktu mengembalikan barang harus ….
4. Jika barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan,
maka biaya tersebut ditanggung oleh ….
5. Apabila barang pinjaman hilang, maka peminjam wajib ….

Ikhlas Meminjamkan Barang

Ayo Amati !

Boleh aku pinjam
sepedamu? Aku
mau ke pasar, nanti
kubalikin kok..

108

Fikih Kurikulum 2013

Iya, boleh… tapi
jaga baik-baik ya !

Bagaimana perasaanmu ketika melihat gambar di samping !
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang
membutuhkan saling tolong menolong satu dengan lainnya. Diantara prakteknya
adalah meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana
firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

ۡ َ ۡ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ َّ َ ّ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
ۡ
ُ
َ
ٰ
٢...ٱلث ِم وٱلعدو ِ ۚن
ب وٱلقوىۖ و تعاونوا
ِ
ِ ِ وتعاونوا ٱل

Artinya: … Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan …. (QS.
Al-Maidah [5]:2)
Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam agama
Islam. Perhatikan cerita berikut ini:

Suatu hari tetangga Pak Ahmad sakit keras dan harus segera diberi
pertolongan. Pak Ahmad memerlukan mobil untuk mengantarkan tetangga
yang sakit keras tersebut ke rumah sakit. Oleh Karena itu, Pak Ahmad
meminjam mobil kepada Bu Fatimah untuk keperluan tersebut. Dengan
senang hati Bu Fatimah meminjamkan mobilnya. Bu Fatimah memiliki hati
yang mulia karena bersedia menolong tetangganya tanpa pamrih. Kalian
harus mencontoh sikap pak Ahmad dan bu Fatimah.

Itulah pelajaran pinjam meminjam yang harus kalian pahami dan dipraktikkan
dalam hidup sehari-hari agar bisa menjadi seorang muslim yang baik.
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Insya Allah Aku Bisa

Aku bisa membantu temanku meminjami uang
ketika temanku kehilangan uang jajannya

Hati-hati

1. Janganlah meminjamkan sesuatu yang dapat
membahayakan teman atau orang lain!.
2. Janganlah meminjamkan barang yang bukan milik
sendiri!.

Tugasku
Isilah teka-teki silang di bawah dengan benar!
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1P
2

I

3

N
4 J
5

A
6 M

7

M
8 E
9 M
10

I

11

N
12 J

13

A
14 M

Pertanyaan:
1. Peminjam tidak boleh memberikan … kepada orang lain
2. Memberikan manfaat suatu barang dengan pengganti tanpa merusak barang
3. Sifat seorang peminjam yang baik
4. Sesuatu yang harus ditepati
5. Syarat barang yang dipinjamkan
6. Sebutan barang yang dipinjam
7. Meminjamkan barang untuk kejahatan
8. Jumlah rukun pinjam meminjam
9. Sebutan orang yang meminjam
10. Arti Mu’ir
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11.
12.
13.
14.

Meminjam barang harus mendapatkan … dari pemiliknya
Kalimat ijab qobul harus ….
Hukum dasar pinjam meminjam
Tidak boleh meminjamkan untuk perbuatan ………

Rangkuman

1. Akad/transaksi pinjam meminjam berasal dari bahasa arab yaitu Ariyah
2. Ariyah adalah meminjamkan suatu barang kepada orang lain
untuk digunakan dan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan
mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh dalam waktu
yang tepat.
3. Landasan dari pinjam meminjam adalah saling tolong menolong dan
dianjurkan dalam Islam
4. Hukum pinjam meminjam pada dasarnya adalah mubah
( boleh),
tetapi bisa menjadi wajib atau haram, sesuai dengan keadaannya
5. Syarat pinjam meminjam :
a. Syarat bagi peminjam dan yang meminjamkan adalah: baligh, berakal
sehat dan tidak dipaksa
b. Syarat barang yang dipinjamkan : ada manfaat, bendanya tidak rusak
saat dikembalkan
c. Syarat ijab qabul adalah : dapat dimengerti kedua belah pihak
6. Rukun pinjam meminjam adalah :
a. Mu’ir (peminjam)
b. Musta’ir (orang yang meminjamkan)
c. Musta’ar (barang yang dipinjamkan)
d. Ijab qabul
7. Kewajiban peminjam barang adalah :
a. Menjaga dan memanfaatkan barang pinjaman dengan pinjaman
b. Mengganti bila rusak atau hilang
c. Mengembalikan tepat pada waktunya

112

Fikih Kurikulum 2013

Mutiara Hikmah

Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan pada kebaikan.
Dan Barang siapa yang banyak kebaikannya maka akan
banyak pula temannya.

Ayo Berlatih !
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling
benar!
1. Berikut ini yang bukan termasuk rukun Ariyah adalah …
a. peminjam dan orang yang meminjamkan
b. Saksi dalam peminjaman
c. barang yang dipinjamkan
d. Ijab qabul
2. Barang yang dipinjamkan, syaratnya harus ….
a. rusak
b. bermanfaat
c. merugikan
d. mubadzir
3. Manusia dengan akalnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi
tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri. Oleh karena itu ia
memerlukan ….
a. kepercayaan diri
b. berusaha sendiri
c. berjuang sendiri
d. bantuan orang lain
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4. Memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain tanpa merusak
barangnya disebut ….
a. jariyah
b. ijarah
c. ‘ariyah
d. tijarah
5. Orang yang meminjamkan barang disebut …
a. musta’ir
b. musta’ar
c. mu’ir
d. musafir
6. Di bawah ini yang termasuk syarat peminjam barang adalah ….
a. anak-anak
b. orang miskin
c. orang lemah
d. orang berakal
7. Kewajiban bagi seorang peminjam adalah ….
a. memanfaatkan barang sekehandaknya
b. menggunakan diluar kepatutan
c. menempatkan barang secepatnya
d. mengembalikan barang secara utuh
8. Hukum meminjamkan barang untuk maksiat adalah ….
a. wajib
b. haram
c. sunah
d. mubah
9. Ijab qabul dilaksanakan atas dasar ….
a. suka sama suka
b. hak yang mempunyai barang
c. hak peminjam
d. keadaan barang
10. Dapat meringankan kesulitan orang lain merupakan manfaat ….
a. jual beli
b. luqatah
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c. pinjam meminjam
d. sewa menyewa
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat dan benar!
11. Manusia dengan akalnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan semua
kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara ….
12. Orang yang tidak mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang sedang
membutuhkan disebut orang ….
13. Perihal pinjam meminjam dijelaskan dalam surat … ayat ….
14. Hukum asal pinjam meminjam adalah ….
15. Orang yang meminjam suatu barang disebut ….
16. Barang yang dipinjamkan syaratnya adalah ….
17. Kewajiban bagi seorang peminjam adalah ….
18. Ucapan kedua belah pihak dalam pinjam meminjam disebut ….
19. Rozi ingin meminjam tangga untuk mengambil buah mangga tetangganya
tanpa izin. Hukum pinjam meminjam tersebut adalah ….
20. Hukum meminjamkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan
adalah ….
C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!
21. Apakah yang dimaksud ‘ariyah itu?
22. Tuliskan 4 rukun pinjam meminjam!
23. Sebutkan 2 kewajiban bagi orang yang meminjam barang!
24. Bagaimana hukum pinjam meminjam bila tidak terpenuhi rukun dan
syaratnya?
25. Mengapa orang hidup perlu meminjam barang kepada orang lain?
D. Buatlah beberapa kelompok dalam satu kelas !
Tulislah kisah pendek secara kelompok atau kolektif yang berjudul “Pinjam
meminjam sepatu olah raga antara Abid dan Akmal” sesuai dengan Fiqh Islam !.
Bacakanlah di depan kelas!

Buku Siswa Kelas 6

115

E. Tentukan sikapmu!
Berilah tanda check list (√) di SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) pada
kolom di bawah ini !
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
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Pernyataan
Said memakai penggaris tanpa sepengetahuan
pemiliknya
Budi mengembalikan barang pinjamannya tepat
pada waktunya
Anisah mengganti barang pinjaman yang rusak
Hanafi meminjam buku catatan kepada Rahma
tetapi ia tidak mengembalikannya.
Alim meminjam pensil kepada Umar karena
sedang dipakai maka dipinjam dengan paksaan
Kita wajib meminjamkan barang kepada orang
yang sangat membutuhkan meskipun untuk
kejahatan
Orang yang meminjamkan barang harus berakal
sehat
Merawat barang adalah kewajiban bagi
peminjam
Hukum pinjam meminjam menjadi haram
apabila meminjamkan mobil untuk mengantar
orang sakit.
Meminjam penggaris teman dengan cara yang
sopan
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S
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