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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 iloso is, 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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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PELAJARAN AL-QUR’AN HADIS KELAS VI

SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya

1.1 Menerima Q.S. aḍ-Ḍuhâ (93) sebagai irman 
Allah SWT.

1.2 Menghayati nilai yang terkandung dalam Q.S. 
aḍ-Ḍuhâ (93)  

1.3 Mengamalkan ajaran Q.S. aḍ-Ḍuhâ (93)
1.4 Meyakini bahwa memberi lebih utama daripa-

da meminta-meminta

2. Menunjukkan perilaku jujur, di-
siplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

2.1 Memiliki perilaku peduli terhadap kaum 
dhuafa’ sebagai implementasi pemahanan Q.S. 
aḍ-Ḍuhâ (93)   

2.2 Terbiasa berperilaku suka memberi  sebagai 
implementasi dari pemahaman hadis tentang 
keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim 
dari Abdullah bin Umar  

د السفىل ) د العليا خري من ا (...ا
3. Memahami pengetahuan faktu-

al dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan men-
coba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatan-
nya, dan benda-benda yang di-
jumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain

3.1 Mengetahui arti Q.S. aḍ-Ḍuhâ (93)       
3.2 Memahami isi kandungan Q.S. aḍ-Ḍuhâ (93)   
3.3 Mengetahui arti hadis tentang keutamaan 

memberi riwayat Bukhari Muslim dari Abdul-
lah bin Umar  

د السفىل ) د العليا خري من ا (...ا
3.4 Memahami isi kandungan hadis tentang keuta-

maan memberi  riwayat Bukhari Muslim dari 
Abdullah Ibnu Umar   

د السفىل ) د العليا خري من ا (...ا
3.5 Memahami hukum bacaan Mad  Thabi’i dan 

Mad Far’i (Wajib Muttashil dan Jaiz  Munfashil) 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
4. Menyajikan pengetahuan fak-

tual dan konseptual dalam ba-
hasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencer-
minkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan be-
rakhlak mulia

4.1 Membaca Q.S. aḍ-Ḍuhâ (93)   secara benar dan 
fasih

4.2 Menghafal Q.S. aḍ-Ḍuhâ (93)   secara benar 
dan fasih

4.3 Menghafal hadis tentang keutamaan memberi 
riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah Ibnu 
Umar   

د السفىل ) د العليا خري من ا ا �... )
4.4 Menerapkan hukum bacaan Mad Thabi’i, Mad 

Far’i (Wajib Muttashil dan Jaiz  Munfashil)

SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya

1.1 Menerima Q.S.  al-Bayyinah (98) sebagai ir-
man Allah swt.

1.2 Mengamalkan ajaran Q.S.  al-Bayyinah (98) 

1.3 Meyakini bahwa setiap manusia pasti mati 
dan menerima balasan amal perbuatannya

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, san-
tun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan ke-
luarga, teman, guru, dan tet-
angganya

2.1 Terbiasa berperilaku yang sesuai dengan aja-
ran QS.   al-Bayyinah (98)

2.2 Memiliki perilaku suka beramal salih sebagai 
implementasi dari pemahaman hadis tentang 
amal salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah

(..اذا مات ابن ادم انقطع عمله)
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

3. Memahami pengetahuan fak-
tual dan konseptual dengan 
cara mengamati, menanya dan 
men-coba berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijum-painya di rumah, di 
sekolah dan tempat bermain

3.1 Mengenal QS. al-Bayyinah (98)

3.2 Mengetahui arti hadis tentang amal salih ri-
wayat Muslim dari Abu Hurairah 

(... اذا مات ابن ادم انقطع عمله)
3.3 Memahami isi kandungan hadis tentang amal 

salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah

(...  (اذا مات ابن ادم انقطع عمله
4. Menyajikan pengetahuan fak-

tual dan konseptual dalam ba-
hasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencer-
minkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencer-minkan 
perilaku anak beriman dan be-
rakhlak mulia

4.1 Membaca Q.S. al-Bayyinah (98) dengan baik 
dan fasih

4.2 Menghafalkan Q.S. al-Bayyinah (98)

4.3 Menghafalkan hadis tentang amal salih riway-
at Muslim dari Abu Hurairah

(... اذا مات ابن ادم انقطع عمله) 

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Satuan Pendidikan  : Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas : 6

SEMESTER GANJIL

PELAJARAN JUDUL KOMPETENSI DASAR

Pelajaran 1 Mari Belajar Surah aḍ-Ḍuha 1.1 Menerima Q.S. aḍ-Ḍuha (93) seb-
agai irman Allah SWT.

1.2 Menghayati nilai yang terkandung 
dalam Q.S. aḍ-Ḍuha (93)  
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0.3 Mengamalkan ajaran Q.S. aḍ-Ḍuha 
(93)

2.1 Memiliki perilaku peduli terhadap 
kaum dhuafa’ sebagai implemen-
tasi pemahanan Q.S. aḍ-Ḍuha (93)

2.1 Mengetahui arti Q.S. aḍ-Ḍuha (93)       
3.2 Memahami isi kandungan Q.S. ad-

Dhuhaa (93)
4.1 Membaca Q.S. aḍ-Ḍuha (93)   se-

cara benar dan fasih
4.2 Menghafal Q.S. aḍ-Ḍuha (93)   se-

cara benar dan fasih
Pelajaran 2 Gemar  Memberi 1.4  Meyakini bahwa memberi lebih 

utama daripada meminta-meminta
1.2 Terbiasa berperilaku suka  mem-

beri  sebagai imple-mentasi dari 
pemahaman hadis tentang keuta-
maan memberi riwayat Bukhari 
Muslim dari Abdullah bin Umar  

د السفىل ) د العليا خري من ا (ا
2.3 Mengetahui arti hadis ten tang 

keutamaan memberi riwayat 
Bukhari Muslim dari Abdullah bin 
Umar  

د السفىل ) ر من ا د العليا  (ا
2.4 Memahami isi kandung- an hadis 

tentang keutamaan memberi  ri-
wayat Bukhari Muslim dari Abdul-
lah Ibnu Umar   

د السفىل ) د العليا خري من ا (ا
4.3 Menghafal hadis tentang keuta-

maan memberi riwayat Bukhari 
Muslim dari Abdullah Ibnu Umar   

د السفىل ) د العليا خري من ا (ا
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Pelajaran 3 Mari Belajar Hukum Bacaan 
Mad

3.5 Memahami hukum bacaan Mad  
Thabi’i dan Mad Far’i (Wajib 
Muttashil dan Jaiz  Munfashil)

4.4 Menerapkan hukum bacaan Mad 
Thabi’i, Mad Far’i (Wajib Muttashil 
dan Jaiz  Munfashil)

SEMESTER GENAP

PELAJARAN JUDUL KOMPETENSI DASAR

Pelajaran 4 Gemar Membaca Surah Al-
Bayyinah

0.1 Menerima Q.S.  al-Bayyinah (98) 
sebagai irman Allah swt.

1.2  Mengamalkan ajaran Q.S.  al-
Bayyinah (98)

1.1 Terbiasa berperilaku yang sesuai 
dengan ajaran QS.   al-Bayyinah 
(98)

4.1 Membaca Q.S. al-Bayyinah (98) 
dengan baik dan fasih

4.2 Menghafalkan Q.S. al-Bayyinah 
(98)

Pelajaran 5 Gemar Beramal Salih 1.3 Meyakini bahwa setiap manusia 
pasti mati dan meneri ma balasan 
amal perbuatannya

1.2 Memiliki perilaku suka beramal 
salih sebagai implementasi dari 
pemahaman hadis tentang amal 
salih riwayat Muslim dari Abu 
Hurairah

(اذا مات ابن ادم انقطع عمله)
2.2 Mengetahui arti hadis tentang 

amal salih riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah 

( اذا مات ابن ادم انقطع عمله)
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2.3 Memahami isi kandung-an hadis 
tentang amal salih riwayat Mus-
lim dari Abu Hurairah

( اذا مات ابن ادم انقطع عمله) 

4.3 Menghafalkan hadis ten-tang 
amal salih riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah

(اذا مات ابن ادم انقطع عمله )   
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PEMETAAN KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

MADRASAH IBTIDAIYAH

MATA PELELAJARAN QUR’AN HADITS

KELAS VI

SEMESTER GANJIL

BAB JUDUL KOMPETENSI 
INTI (KI)

KOMPETENSI 
DASAR (KD)

ALOKASI 
WAKTU (jam)

Pelajaran 1
Mari Belajar Surat 

Ad- Duhâ

 1

2

3

4

1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

14

Pelajaran 2 Gemar memberi

1

2

3

4

1.4

2.2

3.3

3.4

4.3

8

Pelajaran 3 Mari Belajar Hukum 
Bacaan Mad

3

4

3.5

4.4
10
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SEMESTER GENAP

BAB JUDUL KOMPETENSI 
INTI (KI)

KOMPETENSI 
DASAR (KD)

ALOKASI WAK-
TU (jam) 

Pelajaran 4 Gemar Membaca 
Surat Al-Bayyinah

1

2

3

4

1.1

1.2

2.1

3.1

4.1

4.2

10

Pelajaran 5 Gemar Beramal 
Shalih

1

2

3

4

1.3

2.2

3.2

3.3

4.3

8
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ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِْم بِْسِم ا

Amati dan ceritakan gambar berikut!

 

 

PPPPeeeeellaaaaajjaaaarrraaaannnn 
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Ayo Bertanya

Siapa yang pernah membaca surah Duhâ? 

Tahukah kalian surah ad-Duhâ? Apakah kalian sudah sering membacanya? Nah, 
pada bagian ini kita akan belajar tentang surah ad-Duhâ. Bagaimana cara membaca 
yang benar? Bagaimana cara mengartikan dengan benar? Bagaimana menghafalkannya 
dengan mudah? Dan apa isi kandungannya?

Ayo ikuti uraian berikut ini!

Surah ad-Duhâ terdiri dari 11 ayat. dan merupakan urutan surah ke-93 dalam 
al- Qur’an, Diturunkan sesudah surah Al-Fajar. Disebut surah Makkiyah karena turun di 
Makkah atau turun sebelum Nabi Muhammas saw hijrah ke Madinah ,  Ad-Duhâ artinya 
waktu Duhâ atau waktu ketika matahari naik sepenggalah,  nama Ad-Duhâ diambil 
dari lafazh ad-duha yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah ad-Duhâ terletak 
setelah surah al-Lail dan sebelum surah al-Insyirah.

Dalam pelajaran ini kalian akan belajar membaca surah ad-Duhâ, menghafal 
surah ad-Duhâ, menterjemahan surah ad-Duhâ, dan memahami isi kandungan surah 
ad-Duhâ. Ayo, ikutilah uraian berikut ini!

a.  Membaca Surah Ad-Duhâ

Agar dalam membaca surah ad-Duhâ dapat fasih, sebelum membaca surah ad-
Duhâ Bapak/Ibu guru berpesan: 

· Amati cara guru kalian melafalkan surah ad-Duhâ. 

· Perhatikan gerak mulut dan panjang-pendek bacaan ketika melafalkannya. 

· Cermati tulisannya.

Ayo, baca surah ad-Duhâ berikut dengan sungguh-sungguh, jangan lupa awali 
dengan baca ta’awudz dan baca basmalah:
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يَْطاِن الرَِّجيِْم�، ِۢ ِهللا الرَّمْحِٰن الرَِّحيِْم   اَُعوُْذ بِاِهللا ِمَن الشَّ

ِخَرةُ َخۡيٞ  ِۡل إَِذا َسَجٰ ٢  َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََلٰ ٣  َولَ َحٰ ١  َوٱلَّ َوٱلضُّ
لَۡم َيِۡدَك يَتِيٗما فَ َٔاَوٰى 

َ
وَلٰ ٤ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفَتَۡضٰٓ ٥  أ

ُ
ََّك ِمَن ٱۡل ل

َ َتۡقَهۡر  ا ٱۡلَتِيَم فَ مَّ
َ
ۡغَنٰ ٨  فَأ

َ
ٗ فَأ ِ  َفَهَدٰى ٧  َووََجَدَك َعٓئ

ّٗ ٦ َووََجَدَك َضآ
ۡث ١١ ا بِنِۡعَمةِ َرّبَِك فََحّدِ مَّ

َ
َ َتۡنَهۡر ١٠  َوأ آئَِل فَ ا ٱلسَّ مَّ

َ
٩ َوأ

Agar fasih dan lancar dalam membaca surah ad-Duhâ, bacalah satu ayat – satu 
ayat dari surah ad-Duhâ beberapa  kali sampai bacaanmu fasih dan benar. Kalau sudah 
fasih dan benar lanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang-ulang sehingga bacaanmu 
fasih dan benar semuanya.

Setelah membaca surah ad-Duhâ disunnahkan membaca takbir, termasuk surah-
surah sesudahnya sampai surah an-Nas. Para Qurra’ (ahli baca al-Qur’an) menyebutkan 
bahwa hal ini diajarkan oleh Rasulullah saw. Bahwa suatu ketika Rasulullah saw. tidak 
menerima wahyu selama beberapa waktu, lalu datanglah Malaikat Jibril kepada beliau 
membawa wahyu surah ad-Duhâ. Beliau segera bertakbir karena gembira dan bahagia.  

Pada surah ad-Duhâ terdapat bacaan al-Qamariyah dan al-Syamsiyah, berikut ini 
akan dijelaskan bacaan al-Qamariyah dan al-Syamsiyah.

1. Al-Qamariyah

Yaitu apabila ada “Al” ( اَْل ) bertemu dengan salah satu dari 14 huruf  berikut, 

yaitu:   ء ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه , maka harus dibaca terang  ( ِاْظَهاْر ) atau disebut 

Idhar Qamariyah  ِاْظَهاُر الَْقَمِرَيْة 

2. Al-Syamsiyah

Yaitu apabila ada “Al” ( اَْل ) bertemu dengan salah satu dari 14 huruf  berikut, 
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yaitu : ط ث ص ر ت ض ذ ن د  س ظ ز ش   , maka harus dibaca lebur ( ِاْذْخم ) atau 

disebut Idgham Syamsiyah       ْمِسيَّْة  ِاْذَخُم الشَّ
Perhatikan contoh-contoh bacaan Idhar Qamariyah dan Idgham Syamsiyah pada 

surah ad-Duhâ di bawah ini, berikut sebabnya!

Lafal Nama hukum bacaan Alasan

َح َوالُضّ Idgham Syamsiyah اَْل    bertemu   ض

ِْل َواللَّيِْل / اَلَّ Idgham Syamsiyah اَْل    bertemu   ل
َولَلِخَرةُ / اَْلِخَرةُ Idhar Qamariyah اَْل   bertemu    ا / ء

ِمَن الوَل Idhar Qamariyah اَْل    bertemu   ا / ء
ا اْلَتِيَم َمّ

َ
فَأ Idhar Qamariyah اَْل    bertemu   ي

ائَِل ا الَسّ َمّ
َ
َوأ Idgham Syamsiyah اَْل    bertemu   س

Ayo Berlatih !

Tulislah  yang termasuk bacaan al-Qamariyah dan al-Syamsiyah dari bacaan di 
bawah ini!

Bacaan Lafad  No

......................................... َعِن الَّعِيِْم 1
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......................................... َوالَْفْجرِ 2

......................................... آئَِل االسَّ َواَمَّ 3

......................................... ُة الَْقْدرِ
َلْلَ 4

......................................... بَْتُ
َ
ُهَو اْل 5

b. Menghafal surah ad-Duhâ

Ayo menghafal surah ad-Duhâ! 

Lakukanlah dengan cara membaca atau menirukan bacaan bapak/ ibu guru atau 
teman secara berulang-ulang setiap ayat   sampai lancar. bila sudah lancar dan hafal 
lanjutkan ayat berikutnya sehingga kalian benar-benar hafal.

ِ الرَّْحِٰن الرَِّحيِْم يَْطاِن الرَِّجيِْم  بِْسِم  ِ ِمَن الشَّ ُعوُْذ بِا
َ
 أ

ِخَرةُ َخۡيٞ  ِۡل إَِذا َسَجٰ ٢  َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََلٰ ٣  َولَ َحٰ ١  َوٱلَّ َوٱلضُّ
لَۡم َيِۡدَك يَتِيٗما فَ َٔاَوٰى 

َ
وَلٰ ٤ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفَتَۡضٰٓ ٥  أ

ُ
ََّك ِمَن ٱۡل ل

َ َتۡقَهۡر  ا ٱۡلَتِيَم فَ مَّ
َ
ۡغَنٰ ٨  فَأ

َ
ٗ فَأ ِ  َفَهَدٰى ٧  َووََجَدَك َعٓئ

ّٗ ٦ َووََجَدَك َضآ
ۡث ١١ ا بِنِۡعَمةِ َرّبَِك فََحّدِ مَّ

َ
َ َتۡنَهۡر ١٠  َوأ آئَِل فَ ا ٱلسَّ مَّ

َ
٩ َوأ

Ayo Mengecek Hafalan!

Untuk mengecek hafalan kalian ajaklah teman kalian (secara berpasangan) untuk 
menghafalkan surah ad-Duhâ secara bergantian dengan mengisi ceklis (√) berikut ini.
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Ayat Lafal
Hafal

Sudah Belum

1 َح َوالضُّ
2 ِْل إَِذا َسَج َوالَّ
3 َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََل
4 وَل

ُ
ِخَرةُ َخْيٌ لََك ِمَن اْل

َ
َولَْل

5 َولََسوَْف ُيْعِطيَْك َربَُّك َفَتَْض
6 لَْم َيِْدَك يَتِيًْما فَآَوى

َ
أ

7 ًّ َفَهَدى َووََجَدَك َضا
8 ْغَن

َ
ً فَأ ِ َووََجَدَك َعئ

9 َ َتْقَهْر ا اْلَتِيَْم فَ مَّ
َ
فَأ

10 َ َتنَْهْر آئَِل فَ ا السَّ مَّ
َ
َوأ

11 ْث ا بِنِْعَمةِ َرّبَِك فََحّدِ مَّ
َ
َوأ

       

c. Mengartikan  Surah ad-Duhâ

Coba perhatikan arti mufradat berikut ini, agar kalian dapat menyusun arti surah 
ad-Duhâ 

Arti Mufrodat :

dan demi malam ِْل َوالَّ demi waktu Duha َح َوالضُّ
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telah sunyi َسَج Apabila إَِذا 

 Tuhanmu َربَُّك   tidak meninggalkan
kami

َما 
َعَك َودَّ

 dan sesungguhnya
yang kemudian ِخَرةُ 

َ
َولَْل  dan tidak

membenci َوَما قََل
dari permulaan وَل

ُ
ِمَن اْل lebih baik bagimu َخْيٌ لََك

 memberikan kepada
kamu ُيْعِطيَْك dan sungguh kelak َولََسوَْف 

Apakah tidak لَْم 
َ
أ  maka kamu jadi

puas َفَتَْض
seorang yatim يَتِيًْما  Dia mendapati

kamu َيِْدَك
 dan Dia mendapati

kamu َووََجَدَك  lalu Dia melindungi فَآَوى
 lalu Dia memberi

petunjuk َفَهَدى Sesat
َضاالًّ

 lalu Dia memberi
kecukupan ْغَن

َ
فَأ Miskin َخئًِال 

berlaku sewenang-
sewenang َتْقَهْر Maka adapun ا  مَّ

َ
فَأ

 maka jangan kamu
hardik َ َتنَْهْر فَ  orang yang

meminta-minta آئَِل  السَّ
 hendaklah engkau

ceritakan ْث فََحّدِ dengan nikmat بِِنْعَمِة 
Coba hafalkan arti mufradat surah ad-Duhâ tersebut di atas! 
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Ayo memberi arti mufradat!

No. Mufradat Arti mufradat

1 ِْل إَِذا َسَج َوالَّ ……………………………………..

2 َح َوالضُّ ……………………………………..

3 وَل
ُ
ِخَرةُ َخْيٌ لََك ِمَن اْل

َ
َولَْل ……………………………………..

4 َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََل ……………………………………..

5 لَْم َيِْدَك يَتِيًْما فَآَوى
َ
أ ……………………………………..

6 َ َتنَْهْر آئَِل فَ ا السَّ مَّ
َ
َوأ ……………………………………..

7 ْث ا بِنِْعَمةِ َرّبَِك فََحّدِ مَّ
َ
َوأ ……………………………………..

8 ْغَن
َ
ً فَأ ِ َووََجَدَك َعئ ……………………………………..

9 ًّ َفَهَدى َووََجَدَك َضا ……………………………………..

10 َولََسوَْف ُيْعِطيَْك َربَُّك 
َفَتَْض

……………………………………..
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· Setelah kalian hafal arti mufradatnya, cobalah menyusun arti surah ad-Duhâ 
dengan kalimat kalian sendiri! Awas jangan melihat dulu terjemahan yang 
sudah ada!

Terjemahan Lafal

.......................................................... َح َوالضُّ

.......................................................... ِْل إَِذا َسَج َوالَّ

.......................................................... َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََل

.......................................................... وَل
ُ
ِخَرةُ َخْيٌ لََك ِمَن اْل

َ
َولَْل

.......................................................... َولََسوَْف ُيْعِطيَْك َربَُّك َفَتَْض

.......................................................... لَْم َيِْدَك يَتِيًْما فَآَوى
َ
أ

.......................................................... ًّ َفَهَدى َووََجَدَك َضا

.......................................................... ْغَن
َ
ً فَأ ِ َووََجَدَك َعئ

.......................................................... َ َتْقَهْر ا اْلَتِيَْم فَ مَّ
َ
فَأ

.......................................................... َ َتنَْهْر آئَِل فَ ا السَّ مَّ
َ
َوأ

.......................................................... ْث ا بِنِْعَمةِ َرّبَِك فََحّدِ مَّ
َ
َوأ

· Coba bandingkan arti surah ad-Duhâ yang kalian susun  dengan terjemahan 
berikut ini. 
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Terjemahan surah ad-Duhâ 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
1) Demi waktu Duhâ (ketika matahari naik sepenggalah),
2) Dan demi malam apabila telah sunyi,
3) Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) 

membencimu.
4) Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang per-mulaan.
5) Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu dan 

engkau menjadi puas.
6) Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi (mu).
7) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan 

petunjuk
8) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia mem-berikan 

kecukupan
9) Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang
10) Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik (nya)
11) Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan(dengan bersyukur)

Sudah samakah terjemahan yang kalian susun dengan terjemahan yang sudah 
ada? Kalau belum, sesuaikan dengan terjemahan yang sudah ada, kemudian pahami 
betul teksnya lalu hafalkan terjemahan surah ad-Duhâ tersebut.

Untuk mengetahui tingkat hafalan arti surah ad-Duhâ, ajaklah teman sebangkumu 
untuk menyimak hafalan kalian secara bergantian. dengan mengisi ceklis.(√)

Ayat Arti
Hafal

Sudah Belum

َح َوالضُّ  Demi waktu Duhâ (ketika matahari
naik sepenggalah)

ِْل إَِذا َسَج َوالَّ  Dan demi malam apabila telah
sunyi

َما َودََّعَك َربَُّك َوَما 
قََل

 Tuhanmu tidak meninggalkan
 engkau (Muhammad) dan tidak

(pula)membencimu
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ِخَرةُ َخْيٌ لََك ِمَن 
َ
َولَْل

وَل
ُ
اْل

 Dan sungguh, yang kemudian itu
 lebih baik bagimu daripada yang

permulaan.

َولََسوَْف ُيْعِطيَْك 
َربَُّك َفَتَْض

 Dan sungguh, kelak Tuhanmu
 pasti memberikan karunia-Nya
 kepadamu dan engkau menjadi

puas

لَْم َيِْدَك يَتِيًْما فَآَوى
َ
أ

 Bukankah Dia mendapatimu
 sebagai seorang yatim, lalu Dia

melindungi(mu)

ًّ َفَهَدى َووََجَدَك َضا
 Dan Dia mendapatimu sebagai
 seorang yang bingung, lalu Dia

memberikan petunjuk

ْغَن
َ
ً فَأ ِ َووََجَدَك َعئ

 Dan Dia mendapatimu sebagai
 seorang yang kekurangan, lalu Dia

memberikan kecukupan

َ َتْقَهْر ا اْلَتِيَْم فَ مَّ
َ
فَأ

 Maka terhadap anak yatim
 janganlah engkau berlaku

sewenang-wenang

َ َتنَْهْر آئَِل فَ ا السَّ مَّ
َ
َوأ

 Dan terhadap orang yang
 meminta-minta, janganlah engkau

menghardik(nya)

ا بِنِْعَمةِ َرّبَِك  مَّ
َ
َوأ

ْث فََحّدِ
 Dan terhadap nikmat

 Tuhanmu, hendaklah engkau
nyatakan(dengan bersyukur)

d.   Memahami Isi Kandungan Surah ad-Duhâ

Sudahkah kalian mengetahui isi kandungan surah ad-Duhâ, baik ayat per ayat 
atau secara keseluruhan? ikuti penjelasan berikut ini.

Surah ad-Duhâ terdiri dari 11 ayat. dan merupakan urutan surah ke-93 dalam al- 
Qur’an, Diturunkan sesudah surah Al-Fajar. Termasuk golongan surah Makkiyah karena 
turun di Makkah. Ad-Duhâ  berarti waktu matahari sepenggalahan  naik. Adapun nama 
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Ad-Duhâ diambil dari lafazh ad-Duhâ yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah 
ad-Duhâ terletak setelah surah al-Lail dan sebelum surah al-Insyirah.

 Surah ad-Duhâ turun berkaitan dengan masa-masa kekosongan yang  
sempat terhenti beberapa saat atau dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi (masa-masa 
kekosongan turunnya wahyu). Hal itu menyebabkan orang-orang ka ir mengejek Nabi 
Muhammad dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh 
Allah. Dengan adanya isu tersebut Nabi Muhammad merasa sangat gelisah.

Beberapa  saat kemudian Allah menurunkan Surah Ad Duha untuk memberikan 
kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Waktu Duha merupakan waktu yang 
menyenangkan. Pada waktu Duha burung-burung bernyanyi, panas matahari belum 
terlalu menyengat, udara terasa sejuk, dan orang-orang masih memiliki semangat yang 
tinggi untuk bekerja. Waktu duha menjadi gambaran bahwa surah ini memberikan 
kesejukan di hati Nabi Muhammad yang mengharapkan turunnya wahyu. Turunnya 
surah ini menjadi bukti bagi orang-orang ka ir bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi 
Muhammad.

Dalam ayat 1-3 Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu yaitu waktu 
Duhâ dengan cahayanya, dan waktu malam dengan kegelapan dan kesunyiaannya, 
untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulnya (Muhammad), dan tidak 
pula memarahinya, sebagaimana perkataan orang-orang ka ir atau perasaan Rasulullah 
sendiri. 

Ayat ke-4 surah ad-Duhâ mengungkapkan keadaan Nabi di hari-hari yang akan 
datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Ayat ini juga  memiliki maksud 
bahwa kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia.

Pada ayat ke-5 Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad 
bahwa Allah terus menerus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau, sehingga beliau 
menjadi senang dan bahagia. Diantara karunia itu adalah telaga al-Kautsar yang di 
kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan dasarnya misik wangi. Disamping 
itu Allah memberikan karunia kepada beliau berupa hak untuk memberikan syafaat 
kepada umatnya. 

Rasulullah bersabda yang artinya: Keluarkan semua umat Nabi Muhammad dari 
api neraka walau dengan seberat biji zarrah pun keimanan, kebaikan dihati seseorang 
maka aku akan berikan kehidupan yang lebih mulia di akhirat.
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Dalam Al-Qur’an Allah mengelompokkan manusia menjadi empat golongan, yaitu:

1) Golongan manusia yang Bahagia di Dunia tapi Celaka di Akhirat.

 Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah (shalat, puasa, sedekah, haji, 
tahajud, dan lain-lain), tapi bukan untuk mencari ridlo Allah melainkan untuk 
tujuan dunia, pangkat, jabatan, riya.

2) Golongan manusia yang Bahagia di Akhirat tapi Sengsara di Dunia.

 Meraka orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, 
konsisten dan konsekuen tidak meninggalkan agamanya dikala suka dan duka, 
disaat sempit maupun lapang, hingga meninggal dalam keadaan beriman.

3) Golongan manusia yang sengsara di Dunia dan sengsara di Akhirat.

 Meraka orang-orang yang tidak mau mengikuti para Rasul Allah.bahkan ada yang 
mendustakannya.

4) Golongan manusia yang Bahagia di Dunia dan Bahagia di Akhirat

 Meraka orang-orang yang beriman dan beramal shalih baik laki-laki maupun 
perempuan sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

Dalam ayat ke-6, 7, dan 8 diceritakan masa lalu Nabi Muhammad adalah sebagai :

– Seorang yatim, karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam 
kandungan ibunya, kemudian Allah memberikan perlindungan melalui kakeknya 
dan pamannya untuk mengasuh dan melindunginya dari ancaman orang-orang 
ka ir. 

– Seorang yang bingung (bingung dalam mencari kebenaran karena beliau tidak 
mengetahui tentang syariat) yang saat itu  bangsa Arab sangat rendah akhlaknya 
dan tidak benar aqidahnya (menyembah berhala), kemudian Allah memberikan 
petunjuk kepadanya

– Seorang yang kekurangan (miskin), di mana ayahnya tidak meninggalkan 
harta, kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. 
Kemudian Allah memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar 
dari memperdagangkan harta Khadijah dan ditambah dengan harta hibah dari 
Khadijah untuk memperjuangkan dan menegakkan Agama Islam.
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Ayat 9 dan 10, menjelaskan bahwa 
sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam 
nikmat dari Allah (karunia yang besar, sebagai 
yatim dilindungi Allah, sebagai seorang yang 
bingung diberi petunjuk, dan sebagai seorang 
yang miskin diberi kecukupan), maka beliau 
diperintahkan untuk memiliki sikap kepedulian 
sosial kepada: anak yatim dan orang-orang yang 
meminta-minta baik orang yang meminta karena 
fakir/miskin maupun orang yang minta petunjuk. 
Untuk itu permintaan tersebut harus dilayani 
dengan lemah lembut, dan tidak boleh berkata 
kasar (menghardiknya). 

Dalam ayat ke-11, Allah menegaskan lagi 
kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak 
pemberian kepada orang-orang fakir dan miskin serta mensyukuri, menyebut, dan 
mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Menyebut-nyebut nikmat 
Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bukanlah untuk membangga-banggakan diri, 
tetapi untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain mensyukuri pula nikmat yang 
telah diperolehnya. 

Kegiatan

· Ayo kemukakan hasil telaah kalian tentang isi kandungan surah ad-Duhâ!

· Ayo bertanya hal-hal yang berhubungan dengan isi kandungan surah ad-Duhâ! 
· Coba diskusikan dengan kelompok kalian :

 Apa yang kalian  lakukan jika kalian memilki tetangga seorang yang yang miskin?
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Aku Bisa !

· Aku berani maju ke depan kelas untuk menghafalkan dan menerjemah surah ad-
Duhâ di depan teman-temanku.

· Aku terbiasa membaca surah ad-Duhâ dalam shalat.

· Jangan sewenang-wenang terhadap anak yatim dan jangan menghardik orang 
yang meminta-minta

· Jangan terlena dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanya sementara

E. Mari Menulis   Surah ad-Duhâ

Kalian tentu sudah bisa membaca, menghafal, menerjemah, dan mengetahui isi 
kandungan surah ad-Duhâ. Agar kalian dapat menulis lafal surah ad-Duhâ dengan 
benar lakukan kegiatan berikut ini 

Aku Bisa Menulis

Tulislah kembali surah ad-Duhâ dengan melihat ayat di sebelahnya, ingat dalam 
menulis kalian harus cermat huruf perhuruf! 

Latihan  Menulis Lafal

.......................................................... َح َوالضُّ

.......................................................... ِْل إَِذا َسَج َوالَّ

.......................................................... َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََل
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.......................................................... وَل
ُ
ِخَرةُ َخْيٌ لََك ِمَن اْل

َ
َولَْل

.......................................................... َولََسوَْف ُيْعِطيَْك َربَُّك َفَتَْض

.......................................................... لَْم َيِْدَك يَتِيًْما فَآَوى
َ
أ

.......................................................... ًّ َفَهَدى َووََجَدَك َضا

.......................................................... ْلىَن
َ
َووََجَدَك َخئًِال فَأ

.......................................................... َتِيَْم فََال َيْقَهْر
ْ ا ا مَّ

َ
فَأ

.......................................................... آئَِل فََال َينَْهْر ا السَّ مَّ
َ
َوأ

.......................................................... ْث ا بِِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّ مَّ
َ
َوأ

Kalau sudah bisa menulis dengan menyalin, mencobalah menulis tanpa melihat 
teks surah ad-Duhâ. Insyaallah kalian bisa.

Ayat ke Menulis Lafal surah ad-Duhâ

1 ..........................................................

2 ..........................................................

3 ..........................................................

4 ..........................................................

5 ..........................................................

6 ..........................................................
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7 ..........................................................

8 ..........................................................

9 ..........................................................

10 ..........................................................

11 ..........................................................

Rangkuman

1. Surah ad-Duhâ turun berkaitan dengan peristiwa masa tenggang turunnya wahyu 
kepada Nabi Muhammad yang disebut Fathratul Wahyi.

2. Turunnya surah ad-Duhâ dapat menghibur, menyenangkan, dan menggembirakan 
hati Nabi Muhammad saw. yang sedang gelisah.

3. Secara umum, isi kandungan surah ad-Duhâ adalah sebagai berikut:

a. Allah tidak menurunkan  wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad, 
bukan berarti Allah swt. meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad saw.

b. Kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik dari pada hari-hari yang 
lalu.

c. Kehidupan di akhirat lebih baik (lebih utama) daripada kehidupan di dunia. 

d. Diantara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah mendapat 
perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau mengalami 
kebingungan dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan (miskin). 

e. Kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang 
meminta-minta..

f. Nikmat Allah swt. harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan 
sehari-hari.
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Ayo Berlatih !

A. Ayo memilih jawaban yang paling benar!  

1. Surah Ad-Duha terdiri dari ....... ayat.
a. 11     c.  13
b. 12     d.  14

2. Bacaan   ّتِيَْم
ْ ا ا .…………… Lanjutan  ayat tersebut  adalah  . فَاَمَّ

a. َفَهدى       c. َمااَْغنـي 
b. َوَماقَىل     d. فََال َيْقَهْر 

 3.  Surat ad-Duhâ  menempati urutan surat ke … dalam al-Qur’an
a. 92     c.  94
b.  93     d. 95

4. Surat ad-Duhâ  diturunkan setelah surat ….
a.  al-Nashr      c. al-Hijr
b.  al-Qadr    d. al-Fajr

.… lanjutan ayat tersebut adalah َما وَدََّعَك َربَُّك ..… .5

a. اِذاَ َسٰج    c.  َوَما قَىٰل 

b.   ٰ  .d       اْالُْو
ٰ  َفرَتْ

 lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah  َووََجَدَك... َفَهدٰى .6

a. 
َعآئًِال .c    َضآالًّ

b.  
يَتِيًما .d    َظآالًّ

َتِيَم .7
ْ ا - فََال - ا مَّ

َ
.… Susunan yang benar ayat tersebut adalah  َيْقَهْر - فَأ

       1            2        3         4
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a. 2-3-1-4    c. 3-1-2-4 
b.  4-2-1-3    d. 1-3-2-4

8.   Demi waktu matahari sepenggalahan naik, adalah arti dari …….

a.  ِْل َّ   .c      َوا
َوالضُّ

b. َربَُّك     d. َوَماقَىل     
  

9.   Kata ِْل َّ ………… artinya  َوا

a.  dan demi malam  c. dan demi waktu
b.  Tuhanmu   d. dan akhirat itu

آئَِل فََال َينَْهْر   .10 ا السَّ مَّ
َ
.… Ayat tersebut mengandung hukum bacaan  َوأ

a. ghunnah, al-syamsiyah, idzhar    c. ghunnah, al-syamsiyah, iqlab   
b.  ghunnah, al-qamariyah, idzhar    d. ghunnah, al-syamsiyah, ikhfa’  
 

ْدَك يَتِيًما فَاٰوٰى  .11 لَْم جَيِ
َ
.… tersebut merupakan surat ad-Duhâ  ayat ke  أ

a. 5      c. 7
b.  6      d. 8

12. Berikut ini yang merupakan lafal surat ad-Duhâ  ayat ke 10 adalah ….

a. آئَِل فََال َينَْهْر ا السَّ مَّ
َ
َتِيَم فََال َيْقَهْر .c  َوأ

ْ ا ا مَّ
َ
فَأ

b.  ْث ا بِِنْعَمِة َربَِّك فََحِدّ مَّ
َ
ْغىٰن .d  َوأ

َ
َووََجَدَك َعآئًِال فَأ

13. Lafal ٰ .… artinya adalah الضُّ

a. Waktu ketika matahari mulai redup
b. Waktu ketika matahari terbenam    
c. Waktu ketika matahari menampakkan sinarnya
d. Waktu ketika matahari naik sepenggalahan 

14. “… lalu Dia memberikan petunjuk” adalah terjemah dari ….

a.  فَاٰوٰى      c. ْغىٰن
َ
فَأ

b.    َفَهدٰى     d. 
ٰ َفرَتْ
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ْغىٰن .15
َ
.… terjemah ayat di samping adalah َووََجَدَك َعآئًِال فَأ

a. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu)
b. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan 

petunjuk 
c. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan 

kecukupan 
d. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang

16.  Diantara sebab turunnya surat  ad-Duhâ  adalah ucapan orang ka ir yang 
mengatakan bahwa nabi Muhammad telah ditinggalkan ….

 a. Tuhannya    c. istrinya
 b.  keluarganya   d. sahabatnya

َتِيَم فََال َيْقَهْر .17
ْ ا ا مَّ

َ
.… lafal yang bergaris bawah memiliki pengertian  فَأ

a. anak yang tidak memiliki ayah 
b. anak yang ditinggal mati ayah dan ibunya, sedang ia belum baligh
c.  anak yang ditinggal mati ayahnya,  sedang ia belum baligh 
d. orang yang ditinggal mati ayahnya, meskipun ia sudah baligh

18. Berikut ini termasuk pokok kandungan surat ad-Duhâ, kecuali …. 
a. Allah tidak meninggalkan dan tidak membenci Nabi Muhammad
b. kita tidak boleh mencampuradukkan aqidah kita dengan yang lainnya
c.  menceritakan masa lalu Nabi senbagi anak yatim, orang yang bingung dan 

orang yang kekurangan
d. kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita

19.  Surah ad-Duha diturunkan sesudah surah ………………..
a. Al-Lail     c. al-Fajr
b. Al-Insyirah    d. at-Tin

20.  Yang termasuk huruf  al-Qamariyah adalah ……….

a.  ي س ل ن    c.  ش  ض  د  ط
b. ك  غ  ت  ر    d.  خ  ك  و  ه
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B.  Ayo menjawab pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Terjemahankan ayat berikut ini!

ْث ا بِِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّ َواَمَّ
2. Jelaskan apa yang dimaksud Fathratul Wahyi!

3. Apa maksud ayat yang artinya “Dan terhadap orang yang meminta-minta, 
janganlah engkau menghardik(nya)”?

4. Sebutkan kandungan pokok surah ad-Duhâ!

5. Sebutkan nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad menurut surah 
ad-Duhâ!

Tugas Ku

1. Hafalkan  surah ad-Duhâ beserta terjemahannya di rumah! Dan tunjukkan 
hafalanmu kepada orang tuamu. Kemudian mintalah orang tuamu untuk 
memberikan penilaian atas hafalan kalian!

2. Buatlah tulisan kaligra i surah ad-Duhâ di kertas HVS! 
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PPPPeeeeellaaaaajjaaaarrraaaannnn 

Amati dan ceritakan gambar berikut!
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Ayo Bertanya

· Sudahkah   kalian memberi bantuan kepada sesama atau kepada peminta-minta 
yang datang ke rumah kalian?

· Bagaimana sikap kalian jika memberi sesuatu terhadap peminta-minta? 

 Kalian tentu sudah pernah memberi sesuatu kepada orang lain atau temanmu. 
Coba ceritakan kepada temanmu saat  kalian memberikan sesuatu kepada orang lain! 

Bagaimana letak tangan kalian ketika memberi,  di atas atau di bawah? Dan  di 
mana letak tangan orang yang kalian beri, tangannya di atas atau di bawah? Bagaimana 
komentar kalian  dari hal tersebut? 

Berkaitan dengan cerita kalian dan teman kalian tentang pemberian kepada orang 
lain, maka kali ini kita akan  belajar tentang hadits keutamaan memberi. Dalam belajar 
hadits ini diharapkan kalian dapat hafal, dapat menulis, dapat menterjemahankan 
dan menjelaskan isi kandungan hadits tersebut dengan baik. Di samping itu juga agar 
kita menjadi orang yang gemar memberi kepada orang lain. Untuk itu mari kita ikuti 
pelajaran berikut.

a.  Membaca dan Menghafal Hadits tentang Keutamaan Memberi 

Sebelum menghafal hadits tentang keutamaan memberi, mari kita baca dulu 
sambil mencermati tulisannya, jangan lupa awali dengan baca basmalah:

َُد  ْ نَّ رَُسوَل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل : ا
َ
َ اُهللا َقنُْه أ ِ  َقْن َقبِْد اِهللا ابِْن ُقَمَر َر

(َرَواُه  ائِلَُة.   السَّ ىِهَ  ْفىٰل  السُّ َو  الُْمنِْفَقُة  الُْعلْيَاىِهَ  َُد  ْ َوا ْفىٰل  السُّ َِد  ْ ا ِمَن  َخرْيٌ  الُْعلْيَا 
اْكَُخارِى َوُمْسِلٌم)
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Aku Hafal!

Sebelum kalian menghafal hadits tentang keutamaan memberi, baca dulu 
penggalan hadits  tentang keutamaan memberi beberapa kali, kalau sudah benar 
lanjutkan ke penggalan berikutnya secara berulang-ulang.

Kemudian praktikkan menghafal hadits  tentang keutamaan memberi dengan 
cara membaca atau menirukan bacaan orang lain. Lakukanlah secara berulang-ulang 
setiap penggalan hadits tersebut, jika sudah hafal lanjutkan ke penggalan berikutnya 
sehingga kalian hafal secara keseluruhan dengan lancar.

َ اُهللا َقنُْه ِ َقْن َقبِْد اِهللا ابِْن ُقَمَر َر
نَّ رَُسوَل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل 

َ
أ

ْفىٰل َِد السُّ ْ َُد الُْعلْيَا َخرْيٌ ِمَن ا ْ ا
َُد الُْعلْيَاىِهَ الُْمنِْفَقُة ْ َوا

ائِلَُة (َرَواُه اْكَُخارِى َوُمْسِلٌم) ْفىٰل ىِهَ السَّ َو السُّ

Ayo Mengecek Hafalan!

Untuk mengecek hafalan kalian, ajaklah teman kalian (secara berpasangan) untuk 
saling mencermati hafalan hadits  tentang keutamaan memberi secara bergantian 
dengan mengisi ceklis (√).

No. Lafal
Hafal

Sudah Belum

1 ُ َعنُْه ِ ابِْن ُعَمَر رَِضَ ا َعْن َعبِْد ا
2 ُ َعلَيْهِ وََسلََّم قَاَل ِ َصلَّ ا نَّ رَُسوَل ا

َ
أ

3 ْفٰل اْلَُد الُْعلَْيا َخْيٌ ِمَن اْلَِد السُّ
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4 َواْلَُد الُْعلَْياِهَ الُْمنْفَِقُة
5 ائِلَُة َرَواهُ اْلَُخارِى َوُمْسلٌِم ْفٰل ِهَ السَّ َوالسُّ

b. Mengartikan Hadits tentang Keutamaan Memberi

 Ayo Mencermati!

Cermati baik-baik arti mufradat di bawah ini! Pahami dan hafalkan! Arti mufradat 
ini dapat kalian pergunakan untuk berlatih menyusun terjemahan hadits tentang 
keutamaan memberi di atas.

Arti Mufradat

َعن Dari ِمَن Daripada

اّن Bahwasanya ْفىٰل السُّ di bawah

قَاَل berkata/ bersabda ىِهَ yaitu atau adalah

اْلَُد Tangan الُْمنِْفَقُة Orang yang member

الُْعلَْيا di atas ائِلَُة السَّ yang meminta/
peminta

َخْيٌ lebih baik

Kegiatan

 Ayo hafalkan arti mufradat hadits  tentang keutamaan memberi!
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Untuk mengecek hafalan arti mufradat hadits tentang keutamaan memberi, 
bertanya jawablah dengan teman pasanganmu secara bergantian!

Contoh :

No. Pertanyaan Jawaban

1 َُد الُْعلْيَا�   ْ    A  Apa arti lafalا

2   Yang artinya tangan di bawah adalah lafal?

3      A  Apa arti lafalالُْمنِْفَقُة   

4 Lafal apa yang artinya orang yang meminta?

5  apa artinya? dst,  Lafalَخرْيٌ

 
 Setelah hafal, coba susunlah terjemahan hadits  tentang keutamaan memberi 

dengan kalimatmu sendiri! Awas jangan melihat terjemahan yang sudah ada

Terjemahan Lafal

................................................ ُ َعنُْه ِ ابِْن ُعَمَر رَِضَ ا َعْن َعبِْد ا

................................................ ُ َعلَيْهِ وََسلََّم قَاَل ِ َصلَّ ا نَّ رَُسوَل ا
َ
أ

................................................ ْفٰل اْلَُد الُْعلَْيا َخْيٌ ِمَن اْلَِد السُّ

................................................ َواْلَُد الُْعلَْياِهَ الُْمنْفَِقُة
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................................................ ائِلَُة ْفٰل ِهَ السَّ َوالسُّ

................................................ َرَواهُ اْلَُخارِى َوُمْسلٌِم
 Bandingkan terjemahan hadits  tentang keutamaan memberi dari hasil susunanmu 

dengan teks terjemahan yang berikut! 

Terjemahan hadits  tentang keutamaan memberi

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata, bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda, 
“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah 
yang mena kahkan (memberi) dan tangan di bawah adalah yang meminta”.  (HR. 
Bukhari dan Muslim).

 
 Sudah samakah terjemahan yang kalian susun dengan terjemahan yang sudah 

ada? Kalau belum,  sesuaikan dengan terjemahan yang sudah ada, kemudian 
pahami betul teksnya lalu hafalkan terjemahan hadits  tentang keutamaan 
memberi tersebut.

Ayo Menghafal

 Buatlah kelompok terdiri dari 3 anak , tulis nama dan nomor absennya pada blanko 
berikut, satu orang dari kelompok menghafal lafal dan terjemahan hadits  tentang 
keutamaan memberi tersebut, dua orang yang lain mendengarkan lalu memberi 
penilaian dengan memberi tanda ( √ ) lakukan secara bergantian sampai ketiga – 
tiganya hafal. 
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No.
Abs. Nama Siswa

Hafalan lafal hadits  Hafalan terjemahan
hadits Nilai

hafal belum Hafal Belum

 Laporkan hasil hafalan kelompok kalian kepada Bapak/Ibu guru, agar teman 
kalian  yang belum hafal lafal dan terjemahan hadits  tentang keutamaan memberi 
mendapat bimbingan Bapak/Ibu guru.

 
c.  Memahami Isi Kandungan Hadits tentang Keutamaan Memberi

Agar kalian dapat mengetahui isi kandungan hadits  tentang keutamaan memberi, 
ayo kita ikuti uraian berikut

Ayo Amati !

Hadits tentang keutamaan memberi tersebut di atas menjelaskan bahwa harta 
yang diberikan oleh Allah SWT, harus kita sisihkan sebagian untuk disedekahkan, 
kitapun diharuskan untuk menjadi orang yang dermawan, yaitu suka memberi bantuan 
atau pertolongan kepada orang yang lemah atau tidak mampu. Sebab orang yang suka 
memberi lebih baik daripada orang yang yang meminta.  Tangan di atas itu lebih baik 
daripada tangan yang di bawah. Maksud tangan di atas ialah orang yang memberi, 
sedangkan tangan di bawah ialah orang yang meminta/pengemis. 

Nabi Muhammad SAW sangat menyukai orang yang gemar memberi dan tidak 
menyukai orang yang gemar meminta. Bahkan Nabi mencela orang yang meminta-
minta karena malas bekerja. Apalagi dengan berpura-pura mengenakan baju yang 
kumal, dan meminta-minta ke setiap orang, padahal dia masih mampu untuk bekerja.  
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Orang yang suka meminta-minta itu sangat rendah di hadapan orang lain, 
maka hindarilah menjadi peminta-minta. Berusahalah dengan sekuat tenagamu 
untuk bekerja, karena Nabi SAW sangat memuji orang yang mencari na kah dengan 
tangannya sendiri.  Jadi hadits tersebut mengajarkan bahwa memberi itu lebih utama 
daripada meminta-minta. Hadits Nabi tersebut mengandung pengertian yang sangat 
luas, diantaranya perintah untuk suka member, rajin  bekerja, dan rajin belajar. 

 
1. Suka Memberi

Memberi atau bersedekah sangat dianjurkan dalam Islam. Senang memberi 
kepada orang lain merupakan akhlak terpuji. Senang memberi hanya dimiliki oleh 
orang-orang yang mempunyai sifat pemurah.  Janganlah menahan diri untuk memberi 
hadiah kepada tetangganya karena menganggap kecil dan remeh hadiah yang akan 
diberikan. Sedikit lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jangan ia menganggap 
tiada berarti apa yang ada pada dirinya. Bahkan hendaknya ia menghadiahkan apa 
yang mudah baginya. Karena Allah Subhanahu wa ta’ala telah ber irman:

ا يََرُه ( الزلزلة : ٧ )    ٍة َخرْيً َفَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
Artinya :“Siapa yang mengerjakan kebaikan walau seberat dzarrah (semut yang sangat 
kecil) niscaya nanti ia akan melihat (balasan)nya. (Al-Zalzalah: 7)

Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam pun bersabda:

فَايَُّقوا اجَّاَر َولَْو بِِشِقّ َيْمَرٍة
Artinya : “Maka jagalah diri kalian dari neraka walaupun 
dengan bersedekah sepotong belahan kurma.” (HR. Al-
Bukhari dan Muslim)

Dalam ajaran Islam banyak sekali perintah atau 
dorongan agar umat Islam banyak memberi, misalnya 
memberikan sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu 
atau siapa saja yang membutuhkan. Memberikan ilmu 
kepada orang yang membutuhkan. Dalam Al-Qur’an dan 
hadis banyak sekali perintah atau dorongan agar umat 
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Islam suka memberi, diantaranya irman Allah dalam surat al-Maun ayat 1-3:

 ٰ َ َ َ َيُضُّ  ِي يَُدعُّ ٱۡلَتِيَم ٢  َو ُب بِٱّلِيِن ١  فََذٰلَِك ٱلَّ ِي يَُكّذِ رََءيَۡت ٱلَّ
َ
أ

تِِهۡم َساُهوَن ٥   َ ِيَن ُهۡم َعن َص َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِي ٣ فََوۡيٞل ّلِۡلُمَصّلَِي ٤ ٱلَّ
ِيَن ُهۡم يَُرآُءوَن ٦  َوَيۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعوَن ٧ ٱلَّ

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang 
menghardik anak yatim, dan tidak meganjurkan memberi makan orang miskin”( Qs. Al-
Maun: 1-3)

Ayat ini menyuruh kita untuk memberikan bantuan kepada anak yatim dan fakir 
miskin. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan orang yang tidak mau menyuruh 
memberi makan orang miskin termasuk orang yang mendustakan agama.

Seorang yang dermawan tidak saja memperoleh pahala di sisi Allah, akan tetapi 
ia pun akan mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat.  Masyarakat akan 
menghormatinya. Tetapi janganlah ia  mendermakan hartanya untuk tujuan duniawi, 
seperti ingin mendapat pujian dan penghormatan. Lawan dermawan (pemurah) 
adalah bakhil (kikir). Rasulullah sebagai orang yang paling pemurah diantara orang 
yang pemurah selalu menganjurkan umatnya bermurah hati, dan melarang mereka  
mempunyai sifat kikir. Orang yang kikir hanya memikirkan nasibnya sendiri, ia tamak, 
yang dipikirkan hanyalah bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. 
Keuntungan orang yang pemurah dan kerugian orang yang kikir dijelaskan oleh 
Rasulullah melalui sabdanya :

اِهللا  ِمَن  قَِريٌْب   ُّ ِ السَّ قَاَل:  وََسلََّم  َعلَيِْه  اُهللا  َصىلَّ   ّ يِبِ
اجَّ َعِن  ُهَريَْرَة  اىَِب  َقْن 

قَِريٌْب ِمَن اجْلَنَِّة قَِريٌْب ِمَن اجَّاِس بَِعيٌْد ِمَن اجَّاِر َواْكَِخيُْل بَِعيٌْد ِمَن اِهللا بَِعيٌْد 
ِمَن اجْلَنَِّة بَِعيٌْد ِمَن اجَّاِس قَِريٌْب ِمَن اجَّاِر (رواه الرتمذى)

Artinya :“Orang yang dermawan (pemurah) itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, 
dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Sedangkan  orang yang bakhil (kikir) 
itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia,  dan dekat dengan api neraka”  
(HR. At-Tirmidzi)
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Tentu kalian ingin menjadi orang pemurah bukan? Untuk menjadi orang yang 
pemurah dapat kita tempuh dengan melatih diri bersikap pemurah, dengan cara 
sebagai berikut :
a. Membiasakan diri untuk memberi kepada orang lain, terutama yang sangat 

membutuhkan,
b. Menyadari bahwa harta adalah amanat Allah, yang didalamnya ada hak orang lain 

yang harus kita serahkan kepada mereka yang berhak,
c. Meyakini bahwa memberi lebih utama daripada meminta-meminta dan akan 

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

2. Bekerja keras
Dengan bekerja keras  dapat merubah 

kehidupan seseorang menjadi kaya atau setidaknya 
berkecukupan. Dengan hidup berkecukupan kita 
dapat terhindar dari perbuatan meminta-minta. 

Disamping itu, dengan hidup yang cukup 
dapat menambah kekhusukan kita dalam 
beribadah. Bahkan jika ada kelebihan rizki kita 
dapat memberikan sedekah kepada orang lain yang 
membutuhkan. Rasulullah SAW.  bersabda :

قَال   : قَاَل  ِعنُْه  اُهللا   َ ِ َر ُهَريَْرَة  اىَِب  َقْن 
رَُسْوُل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: اَْن حَيْتَِطَب 
َل 

َ
ُ ِمْن اَْن يَْسأ َ اََحُدُكْم ُحْزَمًة بَلَ َظْهِرهِ َخرْيٌ 

اََحًدا َفيُْعِطيَُه اَْوَيـْمنََعُه (متفق عليه)
Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: ‘Sekiranya salah seorang dari 
kamu pergi mencari kayu dan dipikul di atas punggungnya, maka hal demikian itu lebih 
baik daripada meminta-minta pada orang lain, yang terkadang diberi dan terkadang 
ditolak.’” (H.R. Bukhari Muslim)
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Oleh karena itu jadilah orang yang suka bekerja keras, jangan menjadi orang yang 
berpangku tangan atau pemalas. Dalam hadits lain Nabi bersabda :

ـُْحرَتَِف (رواه الطربا عن ابن عمر) ِانَّ اَهللا حُيِبُّ الُْمْؤِمَن امْل
Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang memiliki mata 
pencaharian. (HR.Thabrani dari Ibnu Umar)

 Pada hadits lainnya, Nabi juga bersabda : 

ُكَل ِمْن َقَمِل يَِدهِ (رواه اكخارى)
ْ
َمااََكَل اََحٌد َطَعاًما َقطُّ َخرْيٌ ِمْن اَ ْن يَأ

Artinya : Tidaklah seorang itu memakan makanan apapun yang lebih baik dari makanan 
hasil kerja tangannya sendiri.(HR. Bukhari)

Jelaslah disini, ketiga hadits tersebut di atas mendorong kepada umat Islam 
untuk rajin bekerja. Bagaimana kita dapat memberi kalau tidak ada harta. Dari mana 
datangnya harta kalau tidak berusaha.

Kegiatan

· Ayo ungkapkan isi kandungan hadits tentang keutamaan memberi yang sudah kalian 
pelajari. 

· Coba diskusikan dengan kelompok kalian: 

1.  Apa manfaat/keuntungan menjadi orang pemurah?

2. Bagaimana pedapat kalian jika ada seorang pemuda yang berbadan sehat, tetapi 
menjadi peminta-minta?
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Hikmah

نْبَتَْت َسبَْع َسنَابَِل ىِف لُكِّ ُسنْبُلٍَة 
َ
ْمَوالَُهْم ىِف َسِبيِْل اِهللا َكَمثَِل َحبٍَّة أ

َ
ْفَن ُفنِْفُقْوَن أ ِ

َّ َمثَُل ا
ِمائَُة َحبٍَّة َواُهللا يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء َواُهللا َواِسٌع َعِليٌْم (اكقرة : ٢٦١)

Artinya : Perumpamaan (na kah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang mena kahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa 
yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.(Qs. Al-
Baqarah : 261)

Aku Bisa !

Aku suka memberi bantuan kepada teman yang membutuhkan

Hati-hati

ُ ِرئَاَء اجَّاِس  َ ِى ُفنِْفُق َما 
َّ َذى اَك

َ
ْفَن آَمنُْوا َال ُيبِْطلُْوا َصَدقَاتُِكْم بِالَْمنِّ َواْأل ِ

َّ َها ا فُّ
َ
يَاك

َكُه  َفرَتَ َوابٌِل  َصابَُه 
َ
فَأ تَُراٌب  َعلَيِْه  َصْفَواٍن  َكَمثَِل  َفَمثَلُُه  اْآلِخِر  َْوِم  َوا بِاِهللا  يُْؤِمُن  َوَال 

ا َكَسبُْوا َواُهللا َال َفْهِدى الَْقْوَم الاَْكفِِريَْن. (اكقرة : ٢٦٤) ا َال َفْقِدُرْوَن بَلَ َشيٍْئ ِممَّ َصْتً
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan (pahala) 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti 
orang yang mena kahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin 
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yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu 
itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. 
Dan Allah tidak  member petunjuk kepada orang-orang ka ir. (Qs. Al-Baqarah : 264)

d. Mari Menulis Hadits tentang Keutamaan Memberi  

Tulislah kembali hadits tentang keutamaan memberi  pada kolom yang tersedia 
dengan menyalin lafal di sebelahnya sebagaimana berikut.

Latihan menulis Lafal

.................................................. َ اُهللا َقنُْه ِ َقْن َقبِْد اِهللا ابِْن ُقَمَر َر

.................................................. نَّ رَُسوَل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل
َ
أ

.................................................. ْفىٰل َِد السُّ ْ َُد الُْعلْيَا َخرْيٌ ِمَن ا ْ ا

.................................................. َُد الُْعلْيَاىِهَ الُْمنِْفَقُة ْ َوا

.................................................. ائِلَُة (َرَواُه اْكَُخارِى َوُمْسِلٌم) ْفىٰلىِهَ السَّ َوالسُّ

Kalau sudah bisa menulis dengan menyalin, cobalah menulis tanpa melihat teks 
hadits tentang keutamaan memberi  di dalam kotak berikut ini. Insyaallah kalian bisa.
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Rangkuman

1. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. 

2. Tangan di atas maksudnya adalah orang yang suka memberi, dan tangan di bawah 
maksudnya adalah orang yang meminta.

3. Dalam memberikan sesuatu hendaklah dengan ikhlas dan tidak menyebut-
nyebutnya serta tidak menyakitkan hati orang yang menerima.

4. Sifat pemurah termasuk akhlak terpuji dan dianjurkan dalam Islam. Cara agar 
menjadi orang yang pemurah, diantaranya:

1) Membiasakan diri untuk memberi kepada orang lain, terutama yang sangat 
membutuhkan,

2) Menyadari bahwa harta adalah amanat Allah, yang didalamnya ada hak orang 
lain yang harus kita serahkan kepada mereka yang berhak,

3) Meyakini bahwa memberi lebih utama daripada meminta-meminta dan akan 
mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

5. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Lebih baik jadi orang yang suka memberi 
daripada suka meminta-minta”.

6. Orang yang suka memberi (dermawan/pemurah) memiliki keberuntungan, 
diantaranya :

· Akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda.

· Akan menjadi tolak balak (bencana).

· Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari 
neraka.

7. Kerugian orang yang bakhil/kikir adalah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh 
dari surge dan dekat dengan neraka 

8. Kita harus memiliki sifat iffah, artinya sikap menjaga diri dari meminta-minta.

9. Hendaklah kita menjadi orang yang suka bekerja keras. Karena suka bekerja 
keras memungkinkan untuk menjadi berkecukupan yang dapat menghindarkan 
diri dari sikap meminta-minta.
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Ayo Berlatih !

A. Ayo memilih jawaban yang paling benar!  

1. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan ......................

a. Di bawah   c. Dipegang
b. Di atas    d. Di belakang

2. Memberikan sesuatu kepada orang lain, sebaiknya . . .
a.   masih di pakai  c.    sudah rusak
b.   tidak dipakai   d.   masih baik atau bagus

3. Potongan hadis   َدُّ اْلُعلْيَا ْ . . . artinya adalah     ا

a.   Tangan di atas  c.   tangan di samping
b.   Tangan di bawah  d.   telunjuk

4. Perilaku dan sifat kita terhadap anak yatim adalah  . . .

a.   menghina   c.   menyanjungnya
b.   baik dan santun  d.   biasa saja

5. Ahmad memiliki kebiasaan  suka membantu temannya yang kesusahan, ahmad 
disebut . . .

a.   Dermawan   c.   Pembantu
b.   Penolong   d.   Perhatian

6. Orang yang pelit tidak disenangi oleh Allah SWT. kelak dihari kemudian dimasukan  
ke dalam  . . .

a.   neraka    c.   liang lahad
b.   surga    d.   air yang mendidih   

7. Sesungguhnya harta yang kita infaqkan akan…

a.  bertambah    c. sama saja  
b. berkurang     d. hilang

8. .... اُهللا   َ ِ َر ُقَمَر  ابِْن  اِهللا  َقبِْد   lanjutan sanad hadits tentang keutamaan َقْن 
memberi tersebut adalah ....

a. َقنَْها     c.  ََّقنُْهن
b.  َقنُْه    d.  َقنُْهْم 
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9. Lafal potongan hadits tentang keutamaan memberi berikut ini yang benar adalah  ….

a. ْفىٰل َِدالسُّ ْ ِمَن ا َُدالُْعلْيَاَخرْيٌ ْ َُدالُْعلْيَا  .c ا ْ ِمَن ا ْفىٰل َخرْيٌ َُدالسُّ ْ  ا
b.  َُدالُْعلْيَا ْ ِمَن ا َُدالُْعلْيَاَخرْيٌ ْ ْفىٰل  .d ا َِدالسُّ ْ ِمَن ا ْفىٰل َخرْيٌ َُدالسُّ ْ  ا

10. .... ىِهَ ْفىٰل   lafal yang tepat untuk melengkapi potongan hadits tentang  َوالسُّ
keutamaan memberi tersebut adalah  ….

a.  الُْمنِْفَقُة    c.  ائِلَُة السَّ
b.   اجََّفَقٌة    d.  اْلَمْساَءلَُة

11. Lafal yang mempunyai arti lebih baik adalah ….

a. ْفىٰل َُد  .c    السُّ ْ  ا
b. الُْعلْيَا    d. ٌَخرْي

12. Maksud lafal َُد الُْعلْيَا ْ َ .… pada hadits tentang keutamaan memberi adalah ا

a. orang yang menyerah     
b. orang yang menjadi penadah    
c.  orang yang meminta
d.  orang yang memberi

13. Lafal berikut yang mempunyai arti “orang yang meminta”  adalah ….

a. الُْمنِْفَقُة    c. اجََّفَقٌة
b. ائِلَُة اْلَمْساَءلَُة  .d    السَّ

َُد الُْعلْيَا ىِهَ الُْمنِْفَقة  .14 ْ .… arti potongan hadits di samping adalah  َوا

a. Tangan  di bawah lebih baik daripada tangan di atas  
b. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah
c. Tangan di atas ialah orang yang memberi   
d. Tangan di bawah ialah orang meminta  

15. “Tangan di bawah” adalah terjemah dari ….

a. َُد ْ ْفىٰل ا  ىِهَ الُْمنِْفَقُة  .c     َوالسُّ
b. َُد الُْعلْيَا ْ ْفىٰل ىِهَ  .d   َوا  السُّ

16.    artinya lebih  ….
a. Tinggi      c. Rendah
b. Berbahaya   d. baik
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17. Yang dimaksud “tangan di bawah” pada hadits tentang keutamaan memberi 
adalah ….

a. orang yang memberi      c. orang yang kelaparan 
b. orang yang meminta-minta     d.  orang yang kesusahan

18. Apabila kita bersedekah,   yang lebih utama kita dahulukan adalah .... 

a. yang masih ada hubungan kerja
b. yang masih ada hubungan persahabatan
c. yang menjadi tanggungannya 
d. orang yang paling kita senangi

19. Berikut ini yang termasuk orang yang kita boleh iri kepadanya adalah ….
a. dermawan       c.  wartawan
b. hartawan      d.  rupawan

20. Agar terhindar dari perbuatan meminta-minta, kita perlu ….
a. makan sederhana     c.   bekerja seperlunya 
b. bekerja keras     d.   puasa terus menerus

B.  Ayo menjawab pertanyaan dengan benar!

1. Terjemahankan hadits di bawah ini!

ائِلَُة ْفىٰل ىِهَ السَّ َُد الُْعلْيَاىِهَ الُْمنِْفَقُة َو السُّ ْ ْفىٰل َوا َِد السُّ ْ َُد الُْعلْيَا َخرْيٌ ِمَن ا ْ ا
2. Apa yang dimaksud dengan tangan di atas?
3. Bagaimana akibat orang yang memilki sifat bakhil?
4. Mengapa Nabi tidak suka terhadap orang yang suka meminta-minta?
5. Sebutkan golongan orang yang kita boleh iri kepadanya!

Tugas Ku  

 Carilah dan tulis kisah keteladanan yang berkaitan dengan keutamaan memberi! 
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PPPPeeeeellaaaaajjaaaarrraaaannnn 

                       

Agar bacaan dan hafalan kalian fasih dan benar, terapkanlah kaidah ilmu tajwid 
dalam membaca dan menghafal Al-Qur’an. Kita harus membiasakan membaca Al-
Qur’an dengan menggunakan ilmu Tajwid. Ilmu Tajwid adalah ilmu yang mempelajari 
tata cara membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Bagaimana cara membaca idhâr, 
idgham bighunnah, idgham bilaghunnah, iqlab, ikhfa’, qalqalah, dan mad.

 Dengan ilmu tajwid, kita selalu membaca Al-Qur’an dengan baik. Membaca Al-
Qur’an dengan bacaan yang baik merupakan ibadah kepada Allah SWT. Akan tetapi bila 
kita membaca Al-Qur’an tidak menggunakan ilmu tajwid, kita akan berdosa. 

Sudahkah kalian memahmi bacaan mad? Untuk memahami bacaan mad mari 
belajar tentang bacaan mad.
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a. Memahami Hukum Bacaan MAD

 

Amati lafal-lafal dalam gambar berikut ini!

Coba salah satu dari kalian membaca lafal tersebut di atas, dan yang lain 
memberi  komentar tentang bacaan temanmu. 

Kegiatan

 Ayo telaah uraian tentang hukum bacaan mad berikut!

1. Pengertian Mad

Menurut bahasa, mad artinya panjang. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, 
Mad adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al Qur’an karena bertemu salah 
satu huruf mad. 
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Huruf mad ada 3 (tiga) macam, yaitu : 

a. Alif ( ا ) yang didahului  oleh baris atas (fathah)
b. Wawu mati/sukun (ْو) yang didahului baris dhammah (depan)  
c. Ya’ mati (sukun) (ْي) yang didahului baris bawah (kasrah)

 

2. Macam – macam Mad

Secara garis besar mad  dibagi menjadi 2 macam, yang terdiri dari :

a.  Mad Asli  

Mad asli atau yang dikenal dengan mad tabi’i. Yang dinamakan mad Tabi’i 
ialah fathah diikuti alif ( ا ), kasrah diikuti ya’ sukun  ( ْي   ) dan dhammah 
diikuti wawu sukun  ( ْو   ). Cara membaca mad asli atau mad tabi’i adalah dua 
harakat atau satu alif.  Contoh :

ـِْن َ َطَعاِم الِْمْسِكي َ َ َيُضُّ  َو
فِيَْها ُكُتٌب َقّيَِمٌة   
فَالُْمْورَِياِت قَْدًحا 

b.  Mad Far’i ( mad cabang ) 

Mad far’i adalah cabang dari mad asli, yaitu bacaan panjang yang bacaannya 
melebihi mad asli atau mad tabi’i. Panjang bacaannya 2 sampai 6 harakat. 

Mad far’i  terbagi menjadi 14 macam, yaitu : 
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Adapun yang akan kita pelajaran pada bab ini adalah Mad Wajib Muttasil dan Mad 
Ja’iz Munfasil. 

1) Mad Wajib Muttasil (َمْد َواِجْب ُمتَِّصل) 
Mad Wajib Muttasil adalah apabila ada mad tabi’i yang diikuti huruf  hamzah 

 dalam satu kata / lafal. Panjang bacaannya empat harakat (2 alif), lima harakat  (ء)
(2,5 alif), atau enam harakat ( 3 alif).

Perhatikan contoh berikut dan bacalah dengan benar 
ِ َوالَْفتُْح   إَذا َجآَء نَْصُ ا

يِْف َتآءِ َوالصَّ َفِِهْم رِْحلََة الِشّ ْ   إِي
ْوَن َ ُيبِْصُ ُ بُِنْورِهِْم َوتََرَكُهْم ِف ُظلَُماٍت  َضآَءْت َما َحْوَلُ َذَهَب ا

َ
آ أ فَلَمَّ

2) Mad Ja’iz Munfasil (َمْد َجائز ُمنَْفِصل)
Mad Jaiz Munfasil adalah apabila ada mad  tabi’i yang  diikuti huruf  hamzah 

 dalam dua kata / lafal yang terpisah.  Panjang  bacaannya  dua  harakat  (1  ( ء )
alif), empat harakat (2 alif), atau limaharakat ( 2,5 alif)

Perhatikan contoh – contoh berikut :

ُهْم -  َآل إِغَّ
َ
ْغُفَسُهْم  - قَالُوآ إِغََّما أ

َ
إِآلَّ أ

Ayo Mencoba

Lafal  Nama bacaan mad Alas an

ِْيَن ُهْم يَُرآُءْوَن اَلَّ
كَّ  ِْي يُْؤِت َماَلُ َيَتَ اَلَّ
َوَهَدْيَناهُ الَّْجَديِْن
ِْيَن اََمُنْوا اَلَّ
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ْوَن ََتَآضُّ َو
َرُْض َدكًّ َدكًّ ْ ِت ا َكَّآإَِذا ُدكَّ

ا ا َصفًّ َصفًّ
َعلَيْهِ رِزْقَُه َفَيُقْوُل
فِيَْها َعْيٌ َجارَِيٌة

ُة الُْكْبَى آمَّ فَإَِذا َجاَءِت الطَّ

Ayo Mencoba

Praktikkan! Setelah kalian mempelajari bacaan Mad Tabi’i, Mad Wajib Muttasil 
dan Ja’iz Munfasil dan contoh-contohnya. Mari kita terapkan hukum bacaan tersebut 
dalam Al-Qur’an surah Abasa,

Ingat :

 Ayo dibaca dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid!

 Sebutkan lafal yang mengandung hukum bacaan mad tabi’i, Wajib Muttasil dan 
Jaa’iz Munfasil, beserta alasannya!

يَْطاِن الرَِّجيِْم   ِۢ ِهللا الرَّمْحِٰن الرَِّحيِْم ُعوُْذ بِاِهللا ِمَن الشَّ
َ
أ

َكالَّ   (٣) خُمْتَِلُفْوَن  ِفيِْه  ُهْم  ِى 
َّ اَ  (٢) الَْعِظيِْم  اجَّبَــإِ  َعِن   (١) يَتََسآَءلُْوَن  َقمَّ 

بَاَل اَْوتَاًدا  َسيَْعلَُمْوَن (٤) ُعمَّ َكالَّ َسيَْعلَُمْوَن (٥) اَلَْم جَنَْعِل اْالَرَْض ِمَهاًدا (٦) َواجْلِ
َْل ِكَاًسا (١٠)  َّ (٧) وََخلَْقنَاُكْم اَْزَواًجا (٨) وََجَعلْنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا (٩) وََجَعلْنَا ا
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ابًا  اًجا َوهَّ وََجَعلْنَا اجََّهاَر َمَعاًشا (١١) َوَبنَيْنَا فَْوقَُكْم َسبًْعا ِشَداًدا (١٢) وََجَعلْنَا رِسَ
َّاًجا (١٤)  ِجُْخِرَج بِِه َحبًّا َوَغبَاتًا (١٥) وََجنَّاٍت 

َ
اِت َمآًء جث (١٣) َواَنَْزْجَا ِمَن الُْمْعرِصَ

تُْوَن اَفَْواًجا 
ْ
ْوِر َفتَأ اَلَْفافًا (١٦) ِانَّ يَْوَم الَْفْصِل اَكَن ِميَْقاتًا (١٧) يَْوَم ُفنَْفُخ ىِف الصُّ

إِنَّ  ابًا (٢٠)  رَسَ فَاَكنَْت  بَاُل  اجْلِ َِت  وَُسريِّ اَبَْوابًا (١٩)  فَاَكنَْت  َمآُء  السَّ َوفُِتَحِت   (١٨)
َال   (٢٢) ْحَقابًا 

َ
أ ِفيَْهآ  َالبِثِنْيَ   (٢٢) َمئَابًا  لِلَطاِلنْيَ   (٢١) ِمرَْصاًدا  اَكنَْت  َجَهنََّم 

ُهْم  اقًا (٢٤) َجَزآًء ِوفَاقًا (٢٥) إِغَّ يًْما وََغسَّ ابًا (٢٣) إِالَّ مَحِ يَُذْوقُْوَن ِفيَْها بَرًْدا َوَالرَشَ
ْحَصيْنَاُه ِكتَابًا 

َ
ابًا (٢٧) َولُكَّ َشيٍْئ أ بُوا بِايَاتِنَا ِكذَّ اَكنُْوا َال يَرُْجوَن ِحَسابًا (٢٦) َوَكذَّ

(٢٨) فَُذْوقُوا فَلَْن نَِزيَْدُكْم إِالَّ َعَذابًا (٢٩) 
  

Hikmah

Rasulullah bersabda :

َرِة (رواه ومسلم) فَرِة الِْكَراِم الرَْبَ اَلَْماِهُر بِالُْقْراَِن َمَع السَّ
Artinya : Orang yang mahir membaca al-Qur’an akan bersama para malaikat yang 
mulia di surga(HR. Muslim)

Aku Bisa !

 Aku mampu menerapkan bacaan  mad dalam membaca al-Qur’an.
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Hati-Hati

Kita membaca al-Qur’an harus hati-hati, agar tidak salah membacanya. Allah 
ber irman :

َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَْرِييًْال  (املزمل : ٤)
Artinya : “Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan”(Qs. Al-Muzammil : 4)

  
Rangkuman

1. Menurut bahasa mad artinya panjang. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid 
adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al Qur’an karena bertemu 
salah satu huruf mad. 

2. Mad dibagi menjadi 2 yaitu Mad asli  atau kita kenal dengan yaitu mad tabi’i dan 
Mad far’i ( bagian ) yang terbagi menjadi 14 macam. 

3. Mad Wajib Muttasil terjadi apabila ada mad tabi’i yang diikuti huruf  hamzah   ( ء  ) 
dalam satu kata/lafal, dengan ketentuan panjang bacaannya lima harakat atau 
dua setengah alif.

4. Mad Jaa’iz Munfasil terjadi apabila ada mad tabi’i yang diikuti dengan huruf  ( ء  )  
tetapi tidak dalam satu kata/lafal, dengan ketentuan panjang bacaannya boleh dua, 
empat atau lima harakat.
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Ayo Berlatih !

I. Ayo memilih jawaban yang tepat!

  
1. Hukum bacaan mad ada ………..

a. 2  macam    c.  4  macam
b. 3  macam    d.  5  macam

2. Bacaan mad tabi’i dibaca ……………………
a. 2  ketukan    c. 4  ketukan
b. 3  ketukan    d. 5  ketukan

ارِِق  .3 َمآءِ َوالطَّ ..… lafal yang bergaris bawah tersebut bacaan   َوالسَّ

a. mad tabi’i    c. mad wajib muttasil
b. mad jaiz munfasil  d. qalqalah kubra

رُِق  .4 ..… lafal yang bergaris bawah tersebut bacaan   َوَما اَْدَراَك َما الطَّ

a. mad tabi’i    c. mad wajib muttasil
b. mad jaiz munfasil  d. qalqalah kubra

5. Apabila ada mad tabi’i bertemu dengan huruf hamzah ( ء   ) dalam satu kata 
disebut ……..
a. Mad jaiz munfasil  c. mad tabi’i
b. Mad arid lissukun  d. mad wajib muttasil

6. Memanjangkan suara ( bacaan )  apabila terdapat salah satu huruf mad atau tanda 
mad dalam bacaan Al Qur’an disebut hukum bacaan ….
a. qalqalah    c.  waqaf  
b. mad     d.  washal

7. Berikut ini yang tidak termasuk huruf mad adalah ….
a. Alif ( ا  ) yang didahului harakat kasrah  

b. Alif sukun ( ْا  ) yang didahului harakat fathah  
c. Wawu sukun ( ْو ) yang didahului harakat dlammah  
d. Ya’ sukun ( ْي ) yang didahului harakat kasrah   
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8. Berikut ini yang merupakan pembagian mad secara garis besar adalah ….
a. mad jaiz munfasil dan mad tabi’i
b. mad wajib muttasil dan jaiz munfasil  
c. mad asli dan mad far’i
d. mad asli dan mad tabi’i 

9. Apabila ada mad tabi’i yang diikuti huruf  hamzah ( ء  )  di lain kata, maka hukum 
bacaannya disebut ….
a. mad asli    c.   mad wajib muttasil  
b. mad tabi’i    d.   mad jaiz munfasil

10.  Apabila ada mad tabi’i yang diikuti huruf  hamzah ( ء  )  di satu kata, maka hukum 
bacaannya disebut ….
a. mad asli    c.   mad wajib muttasil  
b. mad tabi’i   d.   mad jaiz munfasil

11.  Cara membaca mad tabi’i adalah dipanjangkan  ….
a. dua harakat    c.   dua alif  
b. lima harakat   d.   dua setengan alif
  

ْغٰن .12
َ
ً فَأ ِ  lafal yang bergaris bawah tersebut merupakan contoh bacaan  َووََجَدَك َعآئ

mad ….
a. tabi’i    c.  mad wajib muttasil  
b. asli     d.  mad jaiz munfasil

13. Cara membaca huruf  mim ( م) pada  lafal   ارِِق َمآءِ َوالطَّ  adalah dibaca َوالسَّ
sepanjang …
a. dua harakat atau satu alif
b. tiga harakat atau satu setengah alif
c. panjang bacaannya boleh dua, empat atau lima harakat
d. lima harakat atau dua setengah alif

14. Lafal yang bergaris bawah berikut ini yang  merupakan contoh bacaan mad tabi’i 
adalah ….

a. ْفَن ِفيَْهآ أبًَدا آئَِل فََال َينَْهْر  .c   رُٰخِتِ ا السَّ مَّ
َ
  َوأ

b.  ْي َفنىْٰه ِ
َّ َال اَْقبُُد َماَيْعبُُدْوَن  .d   اََريَْت ا

َْعبُُدْوااَهللا .15 ِ  lafal yang bergaris bawah termasuk contoh mad jaiz munfasil َوَمآاُِمُرْوااِل 
karena ada ….

a. mad thabii bertemu dengan hamzah di lain kata
b. mad thabii bertemu dengan hamzah dalam satu kata
c. alif jatuh sesudah harakat fathah
d. wawu mati jatuh sesudah harakat dlummah 
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16. Huruf –huruf di bawah ini yang termasuk huruf mad adalah ………..

a. ب ج د ك ق    c. خ ح ط ت ع 
b. ا و ي    d. م ل ي ق

17. Mad tabi’i  sama dengan 
a. Mad panjang   c. mad asli
b. Mad utama   d. mad far’i

18. Mad  far’i sama dengan mad ………
a. Asli     c.  mad
b. Cabang    d.  bacaan mad

19. Jumlah mad far’i terdiri dari .....................
a. 14  macam    c. 15  macam
b. 11  macam    d. 12  macam

.………………… adalah bacaan  َذالَِك الِْكَتاُب .20
a. Asli mad    c. mad lazim
b. Mad asli    d. mad far’i

II. Ayo menjawab pertanyaan dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan pengertian mad menurut  bahasa dan menurut istilah!

2. Jelaskan pembagian mad secara garis besarnya!

3. Apakah yang dimaksud mad wajib muttasil? Jelaskan!

4. Bagaimana cara membaca mad jaiz munfasil? Jelaskan!

5. Bacaan apa yang terjadi bila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua 
kalimah yang terpisah?

Tugas Ku

Agar kalian dapat mempelajari mad far’i yang lain, mintalah penjelasan kepada 
guru ngaji kalian!
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PPPPeeeeelaaaaajjaaaarrraaaannnn 

Anak-anak, tahukah kalian surat al-Bayyinah? Apakah kalian sudah sering 
membacanya? Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang surat al-Bayyinah. 
Bagaimana cara membacanya yang benar? Bagaimana menghafalkannya dengan 
mudah? Bagaimana cara menuliskannya?

Amati dan ceritakan gambar diatas !
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Ayo, ikuti pelajaran berikut!

Apa kelebihan al-Qur’an dibanding kitab- kitab suci sebelumnya? Agama Islam 
adalah agama yang diturunkan oleh Allah  kepada Nabi Muhammad saw. dan menjadi 
agama penyempurna dari agama-agama Allah sebelumnya.  

Dalam surat al-Bayyinah ini, Allah menerangkan bahwa ajaran Nabi Muhammad 
adalah ajaran yang benar. Agama yang dibawanya adalah agama yang lurus dan 
mencakup pokok-pokok  ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu.  

Sebagai seorang muslim, tentunya kalian ingin dapat membacanya dengan baik, 
dapat menghafalkannya dengan mudah, dan dapat menuliskannya dengan benar. Nah, 
untuk itu mari kita ikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh.

a. Mari Membaca Surat Al Bayyinah

Surat al-Bayyinah adalah surat yang ke 98 dari 114 surat dan terletak pada juz 
30 atau dikenal dengan Juz ‘Amma. Surat al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat dan termasuk 
surat Madaniyah artinya surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad saw. Hijrah ke 
Madinah. Surat al-Bayyinah diturunkan sesudah surat Ath Thalaq.  Al-Bayyinah artinya 
bukti yang nyata, kata al-Bayyinah diambil dari perkataan Al Bayyinah yang terdapat 
pada ayat pertama surat ini. 

Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar membaca dan menghafal surat al-
Bayyinah, untuk itu mari kita ikuti kegiatan berikut.

Kegiatan

Ayo membaca surat al-Bayyinah dengan baik dan benar! 
Agar bacaan baik dan benar perhatikan rambu-rambu berikut:

1. Amati cara gurumu melafalkan surat al- Bayyinah. 
2. Perhatikan gerak mulut dan panjang-pendek bacaan ketika melafalkannya,
3. Cermati tulisannya. 
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 Ayo, baca surat al- Bayyinah berikut, dengan sungguh-sungguh, jangan lupa awali 
dengan baca Ta’awudz dan  basmalah. 

يَْطاِن الرَِّجيِْم   ِۢ ِهللا الرَّمْحِٰن الرَِّحيِْم ُعوُْذ بِاِهللا ِمَن الشَّ
َ
أ

ِييَُهُم اْكَيِّنَُة (١) 
ْ
َّ تَأ نْيَ َح ِكنْيَ ُمنَْفكِّ ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ

َ
ْفَن َكَفُرْوا ِمْن أ ِ

َّ لَْم يَُكِن ا
ْوتُْوا 

ُ
ْفَن أ ِ

َّ َق ا َرًة (٢) ِفيَْها ُكتٌُب َقيَِّمٌة (٣) َوَما َيَفرَّ رَُسْوٌل ِمَن اِهللا َفتْلُْوا ُصُحًفا ُمَطهَّ
 ُ َ خُمِْلِصنْيَ  اَهللا  َْعبُُدْوا  ِ إِآلَّ  ِمُرْوا 

ُ
أ َوَما   (٤) اْكَيِّنَُة  َجآَءْيُهُم  َما  َنْعِد  ِمْن  إِالَّ  الِْكتَاَب 

ْفَن َكَفُرْوا  ِ
َّ اَكَة وََذالَِك ِدْفُن الَْقيَِّمِة (٥) إِنَّ ا َالَة َوُيْؤتُوا الزَّ ْفَن ُحنََفآَء َوُيِقيُْموا الصَّ ِّ ا

يَِّة (٦) إِنَّ  وَحَِك ُهْم رَشُّ الرَْبِ
ُ
ْفَن ِفيَْها أ ِ ِ ِكنْيَ ىِف نَاِر َجَهنََّم َخا ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ

َ
ِمْن أ

يَِّة (٧) َجَزآُءُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنَّاُت  وَحَِك ُهْم َخرْيُ الرَْبِ
ُ
احِلَاِت أ ْفَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ ا
َ اُهللا َقنُْهْم َورَُضْوا َقنُْه َذلَِك لَِمْن  ِ بًَدا َر

َ
ْفَن ِفيَْها أ ِ ِ ْغَهاُر َخا

َ
َعْدٍن جَتِْرى ِمْن حَتِْتَها اْأل

َ َربَُّه (٨) [ اكينة : ١-٨] ِ َخ

Agar lancar membaca surat al- Bayyinah, bacalah dengan pelan -pelan dan hati-
hati, dengan berulang-ulang. mintalah bantuan kepada Bapak / Ibu gurumu apabila 
masih mengalami kesulitan, pasti kamu lancar membacanya.

Ayo mencari hukum bacaan tajwid!

Bacalah lafal-lafal dari penggalan surat al- Bayyinah berikut ini dengan fasih 
sesuai makhraj dan tajwidnya, kemudian  sebutkan hukum bacaan tajwidnya beserta 
alasannya pada lafal yang bergaris bawah!

Lafal  Nama hukum
bacaan alasan

ِكنْيَ ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ
َ
ِمْن أ

ِييَُهُم اْكَيِّنَُة
ْ
َّ تَأ نْيَ َح ُمنَْفكِّ

َرًة رَُسْوٌل ِمَن اِهللا َفتْلُْوا ُصُحًفا ُمَطهَّ
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ِفيَْها ُكتٌُب َقيَِّمٌة
إِالَّ ِمْن َنْعِد َما َجآَءْيُهُم اْكَيِّنَُة

َْعبُُدْوا اَهللا خُمِْلِصنْيَ ِ  
ِمُرْوا إِآلَّ

ُ
َوَما أ

َالَة ْفَن ُحنََفآَء َوُيِقيُْموا الصَّ ِّ ُ ا َ

ِة يَّ وَحَِك ُهْم رَشُّ الرَْبِ
ُ
أ

َجَزآُءُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن
بًَدا

َ
ْفَن ِفيَْها أ ِ ِ ْغَهاُر َخا

َ
جَتِْرى ِمْن حَتِْتَها اْأل

Dengan menyebutkan hukum bacaan tajwid tersebut, tentu kalian akan mengingat 
materi pelajaran tajwid pada pelajaran sebelumnya.  

b. Mari Menghafal Surat Al Bayyinah

Ayo Menghafal  surat al- Bayyinah!

Untuk menghafal surat al- Bayyinah tidak sulit, jangan menghafal secara 
keseluruhan tapi hafalkan sedikit  demi sedikit (ayat-perayat), ulangi beberapa 
kali sampai hafal, setelah hafal lanjutkan ayat berikutnya  lalu ulangi dari ayat yang 
sebelumnya, tentu sangat mudah menghafalnya, bila kamu sungguh-sungguh.  

Untuk mengecek kemampuan hafalan diri sendiri isilah blanko kemampuan 
hafalan berikut ini dengan memberi tanda  ( √ )

Ayat  surat al Bayyinah
Kemampuan

hafal belum

نْيَ  ِكنْيَ ُمنَْفكِّ ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ
َ
ْفَن َكَفُرْوا ِمْن أ ِ

َّ لَْم يَُكِن ا
ِييَُهُم اْكَيِّنَُة (١)

ْ
َّ تَأ َح
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َرًة (٢) رَُسْوٌل ِمَن اِهللا َفتْلُْوا ُصُحًفا ُمَطهَّ

ِفيَْها ُكتٌُب َقيَِّمٌة (٣)
ْوتُْوا الِْكتَاَب إِالَّ ِمْن َنْعِد َما َجآَءْيُهُم اْكَيِّنَُة 

ُ
ْفَن أ ِ

َّ َق ا َوَما َيَفرَّ
(٤)

ْفَن ُحنََفآَء َوُيِقيُْموا  ِّ ُ ا َ َْعبُُدْوا اَهللا خُمِْلِصنْيَ  ِ  
ِمُرْوا إِآلَّ

ُ
َوَما أ

اَكَة وََذالَِك ِدْفُن الَْقيَِّمِة (٥)  َالَة َوُيْؤتُوا الزَّ الصَّ
ِكنْيَ ىِف نَاِر َجَهنََّم  ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ

َ
ْفَن َكَفُرْوا ِمْن أ ِ

َّ إِنَّ ا
يَِّة (٦) وَحَِك ُهْم رَشُّ الرَْبِ

ُ
ْفَن ِفيَْها أ ِ ِ َخا

يَِّة (٧) وَحَِك ُهْم َخرْيُ الرَْبِ
ُ
احِلَاِت أ ْفَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ إِنَّ ا

ْغَهاُر 
َ
َجَزآُءُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتِْرى ِمْن حَتِْتَها اْأل

 َ ِ َ اُهللا َقنُْهْم َورَُضْوا َقنُْه َذلَِك لَِمْن َخ ِ بًَدا َر
َ
ْفَن ِفيَْها أ ِ ِ َخا

َربَُّه (٨) 

Ayo bergantian menghafal  dengan teman 

Buatlah kelompok terdiri dari 3 anak , tulis nama dan nomor absennya pada 
blangko berikut, satu orang dari kelompok menghafal ayat - per ayat dua orang yang 
lain mendengarkan lalu memberi penilaian dengan memberi tanda ( √ ) lakukan secara 
bergantian sampai ketiga – tiganya hafal.

 No.
Absen Nama Siswa

Kon irmasi hafalan
Nilai

hafal belum
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c.  Mari  Menulis Surat Al Bayyinah

Kalian tentu sudah bisa membaca dan menghafal surat al Bayyinah. Agar kalian 
dapat menulis lafal surat al Bayyinah dengan benar, maka perlu berlatih menulisnya.  

Ayo menulis surat al Bayyinah!

Untuk berlatih menulis lafal surat al Bayyinah dengan benar, maka langkah 
pertama kita menulis lafal surat al Bayyinah tersebut dengan melihat lafal ayat di 
sebelahnya. Ingat dalam menulis kamu harus cermat huruf perhuruf agar tulisanmu 
benar!

Hasil latihan menulis Lafal

ْهِل 
َ
ْفَن َكَفُرْوا ِمْن أ ِ

َّ لَْم يَُكِن ا
 َّ نْيَ َح ِكنْيَ ُمنَْفكِّ الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ

ِييَُهُم اْكَيِّنَُة (١)
ْ
تَأ

َرًة (٢) رَُسْوٌل ِمَن اِهللا َفتْلُْوا ُصُحًفا ُمَطهَّ
ِفيَْها ُكتٌُب َقيَِّمٌة (٣)

ْوتُْوا الِْكتَاَب إِالَّ ِمْن 
ُ
ْفَن أ ِ

َّ َق ا َوَما َيَفرَّ
َنْعِد َما َجآَءْيُهُم اْكَيِّنَُة (٤)

 ُ َ َْعبُُدْوا اَهللا خُمِْلِصنْيَ  ِ  
ِمُرْوا إِآلَّ

ُ
َوَما أ

َالَة َوُيْؤتُوا  ْفَن ُحنََفآَء َوُيِقيُْموا الصَّ ِّ ا
اَكَة وََذالَِك ِدْفُن الَْقيَِّمِة (٥)  الزَّ

ْهِل الِْكتَاِب 
َ
ْفَن َكَفُرْوا ِمْن أ ِ

َّ إِنَّ ا
ْفَن ِفيَْها  ِ ِ ِكنْيَ ىِف نَاِر َجَهنََّم َخا َوالُْمرْشِ

يَِّة (٦) وَحَِك ُهْم رَشُّ الرَْبِ
ُ
أ

احِلَاِت  ْفَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ إِنَّ ا

يَِّة (٧) وَحَِك ُهْم َخرْيُ الرَْبِ
ُ
أ
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َجَزآُءُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتِْرى 
بًَدا 

َ
ْفَن ِفيَْها أ ِ ِ ْغَهاُر َخا

َ
ِمْن حَتِْتَها اْأل

َ اُهللا َقنُْهْم َورَُضْوا َقنُْه َذلَِك لَِمْن  ِ َر
َ َربَُّه (٨)  ِ َخ

Kalau sudah bisa menulis dengan menyalin, mencobalah menulis tanpa melihat 
teks surat al Bayyinah pada kolom di bawah ini. Insyaallah kalian bisa.

Ayat ke Hasil Menulis Lafal surat al Bayyinah

1 ..........................................................

2 ..........................................................

3 ..........................................................

4 ..........................................................

5 ..........................................................

6 ..........................................................

 
Hikmah

Rasulullah bersabda :

ِ يَْوَم الِْقيَاَمِة َشِفيًْعا ِالَْصَحابِِه (رواه ومسلم) ِاقَْرائُواالُْقْراََن فَاِءنَُّه يَاْء
“Bacalah oleh kalian al-Qur’an. Karena ia (al-Qur’an) akan datang pada hari 
kiamat kelak sebagai pemberi syafa’at bagi orang-orang yang rajin membacanya” 
(HR. Muslim) 
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Aku Bisa !

 Aku akan membiasakan diri membaca surat al- Bayyinah dalam shalat. 

Hati-Hati

Nabi Muhammad saw. bersabda:

رُبَّ قاَ ِرِئ الُْقْرآَن،َوالُْقْرآُن يَلَْعنُُه 
Artinya : banyak orang yang membaca Al-Qur’an, tapi Al-Qur’an ( yang dibaca 
tersebut) malah melaknatinya.

Rangkuman

1. Surat al-Bayyinah adalah surat yang ke 98 dari 114 surat dan terletak pada juz 30 
atau dikenal dengan Juz ‘Amma. Surat al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat dan termasuk 
surat Madaniyah artinya surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad saw. Hijrah 
ke Madinah. Surat al-Bayyinah diturunkan sesudah surat Ath Thalaq.  Al-Bayyinah 
artinya bukti yang nyata, kata al-Bayyinah diambil dari perkataan Al Bayyinah yang 
terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat ini secara garis besar berisi tentang:

a. Orang-orang ka ir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak goyah kepercayaannya  
dan berselisih pendapat sesudah datangnya Nabi Muhammad saw.

b. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mendirikan 
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shalat, dan mengeluarkan zakat yang merupakan ajaran agama yang lurus.

c. Ancaman terhadap orang-orang ka ir itu ialah akan dimasukkan ke dalam neraka 
Jahannam.

d. Balasan terhadap terhadap orang beriman dan beramal shalih ialah akan 
dimasukkan ke dalam surga dan mendapat ridla Allah.

e. Mengerjakan shalat, puasa, dan zakat berhubungan dengan gerak lahir dan 
batin harus dilakukan dengan ikhlas dan takwa untuk mencapai balasan yang 
disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih.

f. Ibadah tidak akan diterima, jika tidak didasari dengan keikhlasan. 

2. Cara membaca surat dapat dilakukan dengan:

a. Mencermati pelafalan ayat per ayat, dan

b. Menirukan secara berulang-ulang.

3. Untuk bisa menghafal bacaan surat al- Bayyinah, dapat dilakukan dengan :

a. Membaca lafal-lafal suratnya per penggalan ayat secara berulang-ulang, hingga 
hafal keseluruhan ayatnya;  

b. Menirukan bacaan suratnya secara berulang-ulang

4. Untuk bisa menuliskan bacaan surat al- Bayyinah dapat dilakukan dengan:

a. Mencermati cara menulis penggalan suratnya;

b. Menyalin tulisan suratnya.

Tugas Ku

A. Ayo memilih jawaban yang paling benar!  

1. Surat al- Bayyinah terdiri dari … ayat
 a. 7     c. 10
      b. 8     d. 11
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2. Surat al- Bayyinah menempati urutan surat ke … dalam al-Qur’an.
 a.  93        c. 96
 b.  94     d. 98

3.  Surah Al-Bayyinah di dalam Al-Qur’an terletak pada juz ......
 a.   1     c.  20
 b.  10     d. 30 

4.  Al-Bayyinah artinya ………………
 a.  bukti yang nyata   c. bukti perbuatan
 b. bukti kenabian  d. perilaku nabi dan rasul

5.  .... ِكنْيَ ِذْفَن َكَفُرْوا ِمْن اَْهِل اْلِكٰتِب َواْلُمرْشِ  lanjutan ayat tersebut adalah لَْم يَُكِن الَـّ
….

     a. ْفَن ِفيَْها ينَُة  .c  يِفْ نَاِر َجَهنََّم ٰخِتِ ـِّ ِييَُهُم اَْك
ْ
ّٰ تَأ نْيَ َح  ُمنَْفِكّ

     b. ٰلَِك ِدْفُن اْلَقِيَّمُة�َو            d.  َماَجآَءْيُهُم اَْكِيّنَُة 

ْفَن ِفيَْها  .6 ِكنْيَ يِفْ نَاِر َجَهنََّم ٰخِتِ .… ِمْن اَْهِل اْلِكٰتِب َوالُْمرْشِ
Lafal yang mengawali  ayat tersebut adalah ….

a. ِذْفَن َكَفُرْوا ِذْفَن يُْؤِمنُْوَن  .c  ِانَّ الَـّ  ِانَّ الَـّ
b.  ِذْفَن ٰاَمنُْوا ِذْفَن قُِتلُْوا .d  ِانَّ الَـّ ِانَّ الَـّ

.… Terdapat pada surah  ِمْن اَْهِل الِْكتَاِب .7
 a. Al-Bayyinah ayat 1           c.  Al-Bayyinah ayat 3
 b. Al-Bayyinah ayat 2   d. Al-Bayyinah ayat 4

 tersebut yang bergaris bawah mengandung hukum bacaan ِاالَّ ِمْن َنْعِد َماَجآَءْيُهُم اَْكِيّنَُة���� .8
….

 a. iqlab       c. izhar,   
 b.  idzgham bighunnah     d. ikhfa’   

9. Lafal terakhir dalam surah Al-Bayyinah adalah ........

 a. َق  َربَُّه .c    َوَما َيَفرَّ
 b.  لَْم يَُكِن      d. اْكَِيّنَُة
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َق اَّلـِذْفَن اُْوتُوااْلِكٰتَب ِاالَّ ِمْن َنْعِد َماَجآَءْيُهُم اَْكِيّنَُة .10   َوَما َيَفرَّ
 Lafal tersebut merupakan surat al- Bayyinah ayat ke ….

 a. 3     c. 5
 b. 4     d. 6

11. Berikut ini yang mendapat julukan sebaik-baik makhluk menurut  surat al- Bayyinah 
adalah ….

 a. Orang yang beriman dan beramal shalih 
 b. Orang ka ir dari ahli kitab
 c. Orang muna ik dan orang ka ir
 d. Orang mukmin yang menjadi ka ir

َجَزآُثُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنَّاُت ...... .12
 a. َعْدٍن جَتِْرْي   c. َذلَِك لَِمْن
 b.  ْفَن ِفيَْها َ َربَُّه .d    َخِتِ ِ َخ

13. Berikut ini hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kepada orang ka ir dalam surat 
al- Bayyinah, kecuali ….

 a. menyembah Allah  c. berkurban
 b.  mendirikan shalat  d. menunaikan zakat

14. Surah Al-Bayyinah diturunkan di …………………
 a. Mekkah              c.  Arafah
 b. Kufah              d. Madinah

15. Surah Al-Bayyinah diturunkan sesudah surah …………………
 a. Al-Fajr              c. Ad-Duha
 b. At-Talaq              d. At-Tariq

.… potongan ayat tersebut  artinya  اُْوتُْوا الِْكتَاَب    .16
 a. didatangkan kitab           c.  kedatangan kitab
 b. membacakan kitab           d. kitab-kitab yang lurus

.… potongan ayat tersebut artinya  ُكتٌُب قَِيَّمُة   .17
 a. didatangkan kitab      c.  kedatangan kitab
 b. membacakan kitab           d. kitab-kitab yang lurus
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18. Di antara huruf izhar syafawi adalah ………………….

 a. س ش ي ب ل   c.   ح خ ع غ ب  
 b.  ص ض ط ظ ك   d. ط م ن ت ل    
           

.…  pada lafal di samping terdapat bacaan  ُكتٌُب قَِيَّمُة   .19
 a.  idgham bighunnah          c. iqlab
 b. idgham bilaghunnah         d. ikhfa’

20. Al-Qur’an diturunkan Allah Swt. kepada …………..
 a. Nabi Muhammad        c. Nabi Musa a.s.
 b. Nabi Isa a.s.          d. Nabi Nuh a.s.

  
III.  Ayo menjawab pertanyaan dengan singkat dan tepat!

1. Tuliskan ayat ke  2  surat al- Bayyinah lengkap dengan syakalnya!
2. Susunlah lafal-lafal dari surat al- Bayyinah di bawah ini agar menjadi susunan 

ayat yang benar!

لٰـئِـَك ُهْم 
ُ
لٰحِت- أ يَِّة - وََعِملُْواالصّٰ ِذْفَن ٰاَمنُْوا- َخرْيُ اْلرَبِ ِانَّ الَـّ

ْفَن ِفيَْهآ أبًَدا   .3 نْٰهرُٰخِتِ
َ
َجَزآُؤُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنُّٰت َعْدٍن خَتِْرى ِمْن حَتِْتَها اْأل

 Sebutkan hukum bacaan yang terdapat pada potongan ayat tersebut di atas, 
minimal 4 hukum bacaan!

4. Sebutkan identitas surat al- Bayyinah  (jumlah ayat, golongan surat, urutan   
surat dalam al-Qur’an)!

5. Sebutkan 3  isi kandungan pokok surat al- Bayyinah  ! 

Tugas Ku

1. Bacalah surat al-Bayyinah dalam bacaan sholat! 

2. Mintalah ayah atau ibumu menyimak dan mengomentari hafalan surat al Bayyinah 
yang telah kalian kuasai! 

3. Pelajari arti dan isi kandungan surat al-Bayyinah!
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Amati dan ceritakan gambar diatas !
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Ayo Bertanya

Semua manusia di dunia pasti akan meninggal dunia. Ketika sudah meninggal 
mereka tidak bisa lagi melakukan kegiatan amal ibadah. Semua kegiatan amal ibadah 
terhenti. Tapi meskipun mereka tidak bisa melakukan kegiatan amal ibadah, mereka 
ada yang masih mendapatkan aliran pahala dari amal shalih mereka. Tahukah kamu 
amal apa yang tidak pernah putus pahalanya walaupun orangnya telah meninggal 
dunia? Untuk mengetahuinya mari kita ikuti pelajaran berikut ini.  

A. Membaca dan Menghafal Hadis tentang Amal Shalih

Sebelum menghafal hadis tentang amal shalih kita baca dulu sambil mencermati 
tulisannya, jangan lupa awali dengan baca basmalah:

َ اُهللا َقنُْه قَاَل : قَاَل رَُسْوُل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِاذاَ ماََت  ِ ْ ُهَريَْرَة َر ِ
َ َقْن ا

َصاِلٍح  ٍ
َ اَْوَو بِِه  يُنْتََفُع  اَوِْعلٍْم  َجاِرَيٍة  َصَدقٍَة   : ثََالٍث  ِاالَِّمْن  َقَملُُه  ِاْغَقَطَع  ٰاَدَم  اْنُن 

.  ( َرواَُه ُمْسِلٌم )  ُ َ يَْدُعْو

Kegiatan

Ayo menghafal!

 Coba praktikkan menghafal hadis  tentang amal shalih dengan cara membaca 
atau menirukan bacaan orang lain. 

 Lakukanlah secara berulang setiap penggalan hadits, jika sudah hafal, lanjutkan 
penggalan berikutnya sehingga kamu hafal secara keseluruhan.
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ـَي اُهللا َقنُْه قَاَل ْ ُهـَريْـَرَة رَِض ِ
َ َقْن ا

قَاَل رَُسْوُل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم
ِاذاَ ماََت اْنُن ٰاَدَم ِاْغَقَطَع َقَملُُه ِاالَِّمْن ثََالٍث

َصَدقٍَة َجاِرَيٍة
اَوِْعلٍْم يُنْتََفُع بِِه

. َرواَُه ُمْسِلٌم ُ َ َصاِلٍح يَْدُعْو ٍ
َ اَْوَو

Ayo mengecek hafalan!

Untuk mengecek hafalanmu mintalah kepada temanmu (secara berpasangan) 
untuk saling mencermati hafalan hadits  tentang amal shalih secara bergantian dengan 
mengisi ceklis (√).

No. �����
Hafal

Sudah Belum

1 ـَي اُهللا َقنُْه قَاَل ْ ُهـَريْـَرَة رَِض ِ
َ َقْن ا

2 قَاَل رَُسْوُل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم
3 ِاذاَ ماََت اْنُن ٰاَدَم ِاْغَقَطَع َقَملُُه ِاالَِّمْن ثََالٍث
4 َصَدقٍَة َجاِرَيٍة
5 اَوِْعلٍْم يُنْتََفُع بِِه
6 . َرواَُه ُمْسِلٌم ُ َ َصاِلٍح يَْدُعْو ٍ

َ اَْوَو
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B. Mari Mengartikan Hadis tentang Amal Shalih

Arti Mufradat

Cermati baik-baik arti kosa kata (mufradad) di bawah ini!

Arti mufradad ini dapat kamu pergunakan untuk berlatih menyusun terjemah 
hadits di atas!

َقْن dari ِاالَّ Kecuali

قَاَل telah bersabda ِمْن ثََالٍث tiga perkara

َ ِاذا  apabila َصَدقٍَة  sedekah

ماََت  Mati/meninggal
 dunia َجاِرَيٍة Mengalir

اْنُن ٰاَدَم  anak Adam
(manusia) ِعلٍْم يُنْتََفُع بِِه ilmu yang bermanfa’at

ِاْغَقَطَع terputuslah َصاِلٍح ٍ
َ َو anak yang salih

َقَملُُه  amalnya ُ َ يَْدُعْو  yang mendo’akan
orang tuanya

Kegiatan

 Ayo hafalkan arti mufradat hadits tentang amal shalih tersebut di atas!

 Untuk mengecek hafalan arti mufradat hadits  tentang amal shalih, lakukan kegiatan 
berikut ini!
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Ayo memberi arti mufradat!

ماََت اْنُن ٰاَدَم ِاْغَقَطَع َقَملُُه
………………. …………………. …………………. ………………….

ِاالَّ ثََالٍث يُنْتََفُع يَْدُعْو
………………. …………………. …………………. ………………….

 Setelah hafal, coba susunlah terjemah hadits  tentang amal shalih dengan 
kalimatmu sendiri!

 Awas jangan melihat terjemah yang sudah ada.

Salinan �����
....................................................... ِ اُهللا َقنُْه قَاَل ْ ُهَريَْرَة َر ِ

َ َقْن ا
...................................................... قَاَل رَُسْوُل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم
...................................................... ِاذاَ ماََت اْنُن ٰاَدَم ِاْغَقَطَع َقَملُُه ِاالَِّمْن ثََالٍث
...................................................... َصَدقٍَة َجاِرَيٍة
...................................................... اَوِْعلٍْم يُنْتََفُع بِِه

...................................................... . َرواَُه ُمْسِلٌم ُ َ َصاِلٍح يَْدُعْو ٍ
َ اَْوَو

 Bandingkan arti hadits tentang amal shalih dari hasil susunanmu dengan teks 
terjemah yang berikut! 

 Terjemah hadits tentang amal shalih

“Dari Abi Hurairah r.a,ia berkata,Rasulullah SAW.bersabda :Apabila anak Adam 
(manusia) telah meningal dunia terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, 
yaitu sedekah jariyah ilmu yang bermanfa’at, dan anak shalih yang mendo’akan 
kedua orang tuanya” ( HR.Muslim )
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 Sudah samakah terjemah yang kamu susun dengan terjemah di atas? Kalau belum,  
sesuaikan dengan terjemah di atas, kemudian pahami betul teksnya, lalu hafalkan 
terjemah hadits  tentang amal shalih tersebut.

Ayo menghafal  hadis dengan teman 

 Buatlah kelompok terdiri dari 3 anak , tulis nama dan nomor absennya pada blanko 
berikut, satu orang dari kelompok menghafal lafal dan terjemah hadits  tentang amal 
shalih tersebut, dua orang yang lain mendengarkan lalu memberi penilaian dengan 
memberi tanda ( √ ) lakukan secara bergantian sampai ketiga – tiganya hafal. 

No.
Abs. Nama Siswa

Hafalan lafal hadits Hafalan terjemah hadits
Nilai

hafal belum hafal Belum

C. Kandungan Hadis tentang Amal Shalih

Agar kamu dapat mengetahui isi kandungan hadits  tentang amal shalih baik 
penggalan perpenggalan maupun secara keseluruhan, ayo kita ikuti uraian berikut.

Ayo mencermati!

Kehidupan di dunia ini tidak kekal. Hidup di dunia akan berakhir apabila datang 
kematian. Apabila datang kematian, maka berakhirlah kesempatan beramal. Oleh 
karena itu kita harus memanfaatkan kesempatan hidup sebelum datangnya kematian 
dengan beramal sebanyak-banyaknya. Sebab amal itu menjadi bekal untuk hidup di 
akhirat. 

 Rasulullah menjelaskan bahwa apabila manusia itu sudah mati, seluruh amalnya 
terputus pahalanya kecuali tiga amal salih. Ketiga amal shalih yang pahalanya tidak 
terputus ketika seseorang telah meninggal dunia tersebut adalah sedekah jariyah, ilmu 
yang bermanfaat, dan anak shalih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. 
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1.  Sedekah Jariyah
Sedekah berasal dari kata “shodaqatun” artinya sedekah, derma atau pemberian. 

Sedangkan jariyah artinya mengalir. Dengan demikian sedekah jariyah adalah 
memberikan harta/benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara 
terus menerus dengan niat  ikhlas semata-mata karena Allah swt. 

Berdasarkan pengertian di atas, sedekah jariyah harus memiliki syarat-syarat 
sebagai berikut.
      a).  Niat yang ikhlas

      b).  Berupa barang atau benda yang mempunyai sifat awet atau tahan lama

      c).  Barang atau benda tersebut mempunyai manfaat untuk kepentingan umum

      d).  Barang atau benda tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kebaikan 

Banyak sekali contoh perbuatan yang termasuk sedekah jariyah. Misalnya 
mewaka kan tanah atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, 
mushalla, rumah sakit, jalan dan  lain sebagainya. Orang yang menyumbangkan 
hartanya untuk bangunan seperti itu akan terus menerus menerima pahalanya selama 
bangunan itu  dimanfaatkan. Pahala terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia.

 

2.    Ilmu yang Bermanfaat

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu  
bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Lebih-lebih 
orang yang telah kita ajari tersebut mau mengamalkan dan mengajarkannya kepada 



68 QQur''aan HHadddiss Kuurrikkulluum 2201013

orang lain juga. Karena itu, ilmu dikatakan bermanfaat jika memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut.

a) Mengamalkan ilmu tersebut

b) Mengajarkannya kepada orang lain

c)  Ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan

d) Ilmu tersebut tidak bertentangan dengan agama

Sebagaimana menuntut ilmu dan mengamalkannya, mengajarkan ilmu juga 
merupakan kewajiban orang Islam. Seseorang yang mempunyai ilmu, kemudian ia 
mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dan orang lain itu memanfaatkannya, maka ia 
akan memperoleh pahala yang tidak ada henti-hentinya. Pahala terus mengalir selama 
ilmu tersebut diamalkan dan dikembangkan, walaupun ia sendiri telah meninggal 
dunia.

Sebaliknya orang  yang mempunyai ilmu tetapi ia menyembunyikan ilmunya, 
tidak mau mengajarkan kepada orang lain, maka kelak ia akan mendapat siksa yang 
berat. Nabi bersabda :

َمارَُجٍل اَتَاُه اُهللا ِعلًْمافََكتََمُه اجَْلََمُه اُهللا يَْوَم اْلِقيَاَمِة بِِلَجاٍم ِمَن اجَّاِر اَفُّ
 �������    ( (رواه الطربا

Barang siapa yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian ia menyembunyikannya, maka 
Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan tali   kekang (yang terbuat) 
dari api (neraka). (HR. Thabrani) 

3.   Anak shalih yang Mendoakan Kedua Orang Tuanya

Kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah berbakti kepada keduanya, 
berkata yang sopan dan membantu meringankan pekerjaan mereka. Namun jika kedua 
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atau salah satunya telah meninggal dunia, maka seorang anak dapat berbakti kepada 
orang tuanya dengan cara mendoakannya.

Beruntunglah orang tua yang mempunyai anak shalih dan mau mendoakannya. 
Karena doa anak yang shalih merupakan salah satu amal yang pahalanya tiada terputus 
ketika orang telah meninggal dunia. Siapakah anak shalih itu? Anak shalih adalah 
anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan suka berbuat baik 
terhadap sesama. Anak salih termasuk anak yang berakhlak mulia. Karena itu, anak 
salih yang mau mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dicatat oleh Allah 
sebagai amalan yang tiada terputus pahalanya.

Agar menjadi anak shalih kamu dapat mendoakan orang tuamu baik ketika 
mereka  masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal, supaya mereka diampuni 
dosanya oleh Allah. Doa tersebut dapat kamu lakukan kapan saja terutama setiap kali 
selesai melaksanakan salat lima waktu. Lafal doa untuk kedua orang tua adalah : 

ا    يَّ َوارَْحُْهَماَكَماَربََّياِنْ َصغِْيً اَلّلُهمَّ اْغفِْرِلْ َولَِواِلَ
Artinya “Ya Allah! ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya 
sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil”

Mendoakan kedua orang tua merupakan perbuatan yang sangat mulia. Orang 
tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang tualah yang memelihara, 
mengasuh dan mendidik kita. Orang tualah yang menyayangi, kita ketika masih kecil. 
Dan orang tualah yang memenuhi keperluan kita sampai  kita menginjak dewasa. 
Mengenai keutamaan mendoakan orang tua Nabi bersabda:

يلىم) ْزُق (رواه ا يِْن فَاِءنَُّه َفنَْقِطُع َقنُْه الِرّ َ ِ َخَء لِلَْوا ُّ ِاَذاتََرَك الَْعبُْدا
 Artinya : Apabila seseorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya,
terputuslah rizki dari padanya.(HR. Dailami)

Oleh karena itu, camkan baik-baik hadits tersebut di atas, bila kita ingin hidup 
bahagia baik di dunia maupun di akhirat.
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Kegiatan

Ayo, ceritakan!

 Mana contoh yang termasuk sedekah dan contoh yang termasuk sedekah jariyah?

 Apa yang sudah kamu lakukan dari ilmu yang telah kamu peroleh? 

 Bagaimana sikap  hormat dan patuhmu  kepada orang tua? 

Hikmah

َ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة َوَجَْجِزَينَُّهْم  ْغ
ُ
ْو أ

َ
َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكٍر أ

ْحَسِن َما اَكنُْوا َفْعَملُْوَن
َ
ْجَرُهْم بِأ

َ
أ

Artinya :“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(Qs. 
An-Nahl : 97)

Aku Bisa !

Aku berani maju ke depan kelas untuk menghafalkan dan menerjemah hadis 
tentang amal shalih di depan teman-temanku.
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Hati-Hati

Rasulullah bersabda : 

َويٌْل لَِمْن َالَفْعلَُم َوَويٌْل لَِمْن َعِلَم ُعمَّ َال َفْعَمُل (رواه ابونعيم)
Artinya :  Celaka bagi orang yang tidak berilmu, dan celaka bagi orang yang berilmu, 
tetapi tidak mengamalkan ilmunya. (HR. Abu Nu’aim)

D.  Menulis hadits tentang amal shalih

Tulislah hadits tentang amal shalih pada kolom yang tersedia dengan menyalin 
lafal di sebelahnya pada tabel berikut.

 

Salinan Lafal

....................................................... ِ اُهللا َقنُْه قَاَل ْ ُهَريَْرَة َر ِ
َ َقْن ا

...................................................... قَاَل رَُسْوُل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم

...................................................... ِاذاَ ماََت اْنُن ٰاَدَم ِاْغَقَطَع َقَملُُه ِاالَِّمْن ثََالٍث

...................................................... َصَدقٍَة َجاِرَيٍة

...................................................... اَوِْعلٍْم يُنْتََفُع بِِه

...................................................... . َرواَُه ُمْسِلٌم ُ َ َصاِلٍح يَْدُعْو ٍ
َ اَْوَو
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Kalau sudah bisa menulis dengan menyalin, mencobalah menulis tanpa melihat 
teks hadits tentang amal shalih pada kolom berikut. Insyaallah kamu bisa.

Rangkuman

1. Apabila sesorang telah meninggal maka putuslah semua amalnya 
2. Ada 3 amal yang tidak akan putus  pahalanya walaupun sudah meninggal dunia 

yaitu
a. Sedekah jariyah
b. Ilmu yang bermanfa’at
c. Anak shalih yang selalu mendo’akan orang tuanya

3. Sedekah jariyah adalah memberikan harta/benda untuk kepentingan umum 
yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan niat  ikhlas semata-mata 
karena Allah SWT. 

4. Ilmu  bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. 
Ilmu tersebut bermanfaat bagi kehidupan dan tidak bertentangan dengan agama.

5. Anak shalih adalah anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam ibadah, 
dan suka berbuat baik terhadap sesama.

6. Semua amal yang kita lakukan baik besar maupun kecil, baik maupun buruk akan 
mendapat balasannya.



73BBukku SSiisswwa Keellas 666

Ayo Berlatih !

A. Ayo memilih jawaban yang paling benar!  

َقنُْه .1 اُهللا   َ ِ َر  ...  sanad yang tepat dari hadits tentang amal shalih tersebut َقْن 
adalah ....

a. َقبِْد اِهللا ابِْن ُقَمَر   c. َحِكيِْم ابِْن ِحَزاٍم
b. ُهَريَْرَة ْ ِ

َ  َخئَِشة  .d    ا

 lafal yang tepat untuk melengkapi potongan hadits tentang tentang  ِاذاَ ... اْنُن ٰاَدَم .2
amal shalih tersebut adalah  ….

a. َموَْت     c. ماََت
b. ماَِت     d. َمَت

3. ُ َ يَْدُعْو  ...  lafal yang tepat untuk melengkapi potongan hadits tentang amal  اَْو 
shalih tersebut adalah  ….

a.  َصاِلٍح ٍ
َ اَصاِلٍح .c    َو ً َ  َو

b.  َصاِلٌح ٍ
َ َصاِلٍح  .d     َو ٌ َ َو

4. Perhatikan tabel berikut!

1 2 3 4 5

ِاْغَقَطَع ِاذاَ ماََت َقَملُُه اْنُن ٰاَدَم ِاالَِّمْن ثََالٍث
 Lafal-lafal  pada tabel di atas bila diurutkan menjadi potongan hadits tentang mal 

shalih yang benar  ditunjukkan dengan nomor ....
a. 2-1-3-4-5    c. 2-3-4-1-5 
b. 2-3-1-4-5           d. 2-4-1-3-5
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5. Lafal ِاْغَقَطَع pada hadits tentang amal shalih mempunyai arti ….

a. terputuslah                                    c. terpupuslah 
b. terhapuslah    d. terhentilah

6. Maksud lafal   اْنُن ٰاَدَم pada hadits tentang amal shalih adalah ….

a. semua manusia   c. putra Nabi Adam
b. umat Nabi Adam   d. Habil dan Qabil

7. Lafal berikut yang mempunyai arti “mendoakan”  adalah ….

a. يُنْتََفُع     c. ِاْغَقَطَع

b. يَْدُعْو     d.  َجاِرَيٍة

.… arti lafal yang bergaris bawah adalah َصَدقٍَة َجاِرَيٍة .8

a. sungai     c. mengalir
b. selokan     d. berjalan

.… arti potongan hadits tentang amal shalih tersebut adalah اَوِْعلٍْم يُنْتََفُع بِِه .9

a. ilmu yang dimanfaatkan
b. terputuslah semua amalnya
c. sedekah jariyah
d. kecuali tiga perkara

10. “Anak shalih yang selalu mendoakannya” adalah terjemah dari ….

a. ُِاْغَقَطَع َقَملُه    c. اَوِْعلٍْم يُنْتََفُع بِِه
b. َصَدقٍَة َجاِرَيٍة    d. ُ َ َصاِلٍح يَْدُعْو ٍ

َ اَْوَو

11. Apabila manusia itu mati, maka putuslah semua ………
a. Keluargaya   c. amalnya
b. Kemauannya   d. kebaikannya

12. Sedekah yang diterima oleh Allah Swt. adalah sedekah yang ………
a. Banyak    c. besar
b. Ikhlas    d. sedikit
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13. Bekal yang hendak diberikan orang tua terhadap anak agar menjadi anak yang 
salih adalah …………
a. Harta yang melimpah c. ilmu dan budi pekerti
b. Jabatan yang tinggi  d. warisan

14. Sedekah yang akan selalu mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah 
telah meninggal dunia adalah sedekah …….
a. Barang    c. uang
b. Jariyah    d. harta

15. ُ َ ٍ َصاِلٍح يَْدُعْو
َ .… Lafal yang bergaris bawah artinya  اَْو َو

a. mengalir
b. terputuslah semua amalnya
c. mendo’akan orangtuanya
d. bermanfaat

16. Ikut membantu dalam bentuk uang untuk pembangunan masjid termasuk ......
a. Zakat     c. Wakaf
b. Dermawan    d. Sedekah jariyah

17. Sedekah sebaiknya dilakukan menurut ........
a. Keperluan masing-masing c. Kemampuan masing-masing
b. Status orang yang diberi  d. Keumuman masyarakat

18. Yang termasuk ciri anak yang salih adalah ..........
a. tidak pernah minta uang jajan c. Prestasi belajarnya meningkat
b. mendoakan kedua orang tunya d. Selalu rajin belajar

19. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan ..........
a. Dihayati    c. Dihormati
b. Disebarluaskan   d. dihafal

20. Anak yang salih dapat menyebabkan orang tuanya ...........
a.  masuk surga   c. Terhambat masuk surga
b.  sengsara    d. Masuk neraka
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B.  Ayo menjawab pertanyaan yang  benar!

1. Terjemahkan hadits berikut ini!

  ٍ
َ ِاذاَ ماََت اْنُن ٰاَدَم ِاْغَقَطَع َقَملُُه ِاالَِّمْن ثََالٍث : َصَدقٍَة َجاِرَيٍة اَوِْعلٍْم يُنْتََفُع بِِه اَْو َو

. (َرواَُه ُمْسِلٌم) ُ َ َصاِلٍح يَْدُعْو
2.  Sebutkan tiga amal shalih yang tidak akan putus pahalanya!
3. Jelaskan pengertian sedekah jariyah! Dan berikan 3 contoh!
4. Siapakah anak shalih itu? Jelaskan dan berikan 3 contoh perilaku anak shalih!
5. Bagaimana  ciri ilmu yang bermanfaat itu? Jelaskan!

Tugas Ku

- kandungan hadits tentang amal shalih di perpustakaan / internet untuk 
mengembangkan pengetahuanmu!

- Buatlah tulisan kaligra i hadits tentang amal shalih!



77BBukku SSiisswwa Keellas 666

DDAAAFTAAAAR PPUUUSTTAAKKKAA

Ismail SM. 2011. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. Semarang: Ra-
sail Cetakan ke-16.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional (SNP)

Kementerian Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No-
mor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No-
mor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuday-
aan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidi-
kan.



78 QQur''aan HHadddiss Kuurrikkulluum 2201013

CATATAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


