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KATA PENGANTAR

    

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya 

yang begitu “deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa 

kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, 

agama, ras antar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang ingkar.

 

Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus di-ejawentahkan (dilaksanakan) 

dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan 

tenteram. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di 

madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikelompokkan menjadi 

beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya. 

 

Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan 

madrasah dimulai dari jenjang  Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan 

Keagamaan, Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu 

Bahasa dan Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). 

Al-Quran Hadis, b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

 

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan 

dikembangkan kajian khusus  mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis 

ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya 

mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta 

didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa Arab. 

 

Sebagai komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak shaleh dan shalihah, mulai 

tahun ajaran 2014-2015 seluruh madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama RI 

telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, maka secara legal 

formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) 

tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah 2013, Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.   

 

Pada  saat  yang  sama  sebagai  panduan implementasi kurikulum madrasah  2013, 

Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, 
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menerbitkan  buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadiran buku di tangan 

peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Madrasah 

2013. 

 

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib” (suatu 

kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, 

maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung 

perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah satu di antaranya buku ajar. 

Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini disusun dengan 

pendekatan ilmiah (scientific approach) yang terangkum dalam proses 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan cita-

cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara umum yakni 

membentuk manusia kaffah (utuh) yang tidak saja memiliki kecerdasan intelektual, 

namun kecerdasan sosial di tengah kompleksitas kehidupan umat manusia. Amien.

Jakarta,    April 2015

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA

NIP: 196901051996031003
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Semester 1
Pelajaran JUDUL KI KD
I ADZAN DAN IQAMAH KI 1

KI 2 
KI 3
KI 4

1.1  dan 1.2
2.1  dan 2.3
3.1  dan 3.2
4.1  dan 4. 2

II KETENTUAN SHALAT FARDU KI 1
KI 2
KI 3
KI 4

1.3 dan 1.4
2.2
3.3 dan 3.4
4.3

III SHALAT BERJAMAAH KI 1
KI 2
KI 3
KI 4

1.1
2.1
3.1,  3.2 dan 3.3

IV DZIKIR DAN DOA KI 1
KI 2
KI 3
KI 4

1.2 dan 1.3
2.2. 2.3
3.4. 3.5, 3.6, 3.7
4.2,  4.3 , 4.4, 4.5

PEMETAAN  MATERI FIQIH MADARSAH IBTIDAIYAH KELAS II

BAB JUDUL KI KOMPETENSI  DASAR
1 ADZAN DAN 

IQAMAH
KI 1 1.1 Menghayati hikmah adzan.

1.2 Merasakan hikmah berdoa setelah adzan.

K2
2.1 Membiasakan penerapan nilai-nilai adzan dan 

iqamah dalam kehidupan sehari-hari. 

2.3 Terbiasa menyegerakan shalat ketika ada panggilan 

adzan.

KI3
3.1 Membaca dengan benar lafal adzan dan iqamah

3.2 Mengetahui manfaat dari panggilan adzan.

KI4
4.1 Menghafal bacaan adzan dan iqamah

4.2 Mempraktikkan adzan dan iqamah.



viii Buku Siswa Kelas II MI

II KETETNTUAN 
SHALAT 
FARDU

KI 1 1.3 Meyakini bahwa shalat merupakan perintah Allah 

Swt.. dan Rasul-Nya.

1.4 Menghayati hikmah shalat fardu.

Ki2 
2.2 Membiasakan penerapan nilai-nilai shalat dalam 

kehidupan sehari-hari

KI3
3.3 Memahami ketentuan shalat fardu

3.4 Mengidentifiakasi hikmah shalat fardu

KI4
4.3 Mempraktikkan gerakan shalat fardu

III SHALAT  
BERJAMAAH

KI1
1.1 Meyakini hikmah shalat berjamaah.

KI2
2.1 Membiasakan penerapan nilai-nilai shalat 

berjamaah dalam kehidupan sehari-hari.

KI3
3.1 Memahami ketentuan shalat berjamaah.

3.2 Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi 

kesempurnaan shalat berjamaah

3.3 Mengetahui hikmah shalat berjamaah

KI4
Mensimulasikan tata cara shalat berjamaah.

IV DZIKIR DAN 
DOA

KI1 
1.2 Meyakini hikmah dzikir setelah shalat fardu.

1.3 Meyakini hikmah  doa setelah shalat fardu.

KI2
2.2 Membiasakan dzikir setelah shalat fardu.

2.3 Membiasakan  berdoa setelah shalat fardu

KI3
3.4 Memahami lafal dzikir setelah shalat fardu

3.5 Mengetahui manfaat dzikir setelah shalat fardu.

3.6 Memahami lafal doa setelah shalat fardu

3.7 Mengidentifikasi manfaat doa setelah shalat fardu.

KI4
4.2 Menghafal lafal dzikir setelah shalat fardu

4.3 Mempraktikkan dzikir setelah shalat fardu.

4.4 Menghafal lafal doa setelah shalat fardu

4.5 Mempraktikkan doa setelah shalat fardu.
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PELAJARAN 1

INDAHNYA PANGGILAN 
ALLAH

Sebelum memulai pelajaran marilah kita terlebih dahulu  berdoa

Amati  gambar berikut ini!

Apa yang Haidar lakukan sebelum shalat fardu?

Apakah kamu sudah pernah melafalkan adzan?
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A. Lafal Adzan

Amati gambar di bawah ini

Apa yang kamu lakukan setelah mendengar suara adzan

Kita sering mendengarkan adzan baik melalui masjid, mushalla, radio atau 

televisi , adzan adalah panggilan untuk melaksanakan shalat secara berjamaah, 

secara syariat adzan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan 

shalat, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Sedangkan 

orang yang mendengarkan adzan disebut dengan mustami’.

Syarat orang yang mengumandangkan adzan (muadzin), harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut.

1. Beragama Islam

2. Laki-laki 

3. Mumayyiz ( dapat membedakan yang baik dan buruk)

Sedangkan sunah yang dilakukan muadzin ketika mengumandangkan adzan 

adalah sebagai berikut.

1. Suci dari segala macam hadas

2. Menghadap ke kiblat

3. Berdiri

4. Dengan suara nyaring dan merdu
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Dan ketika kaum muslimin mendengar adzan sebagai pertanda waktu 
shalat, semua kegiatan sementara untuk segera dihentikan untuk memenuhi 
panggilan Ilahi yaitu mendirikan shalat di awal waktu.
Adzan dikumandangkan ketika akan melaksanakan shalat, kita harus bisa 
mengumandangkan adzan, adapun lafal adzan adalah sebagai berikut:

Bacaan adzan Arti

 x۲    ُْكَب
َ
ُ أ ْكَبُ  الَلّٰ

َ
ُ أ اللّٰ Allah Maha Besar

x۲   ُ ْن آل إِلَٰه إِلَّ اللّٰ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ Saya bersaksi tidak ada tuhan yang  

berhak disembah selain Allah

هللاُ َأْكبـَُر َاهللُ َأْكبـَرُ       هللاُ َأْكبـَُر َاهللُ َأْكَب
َل ِإَلَه ِإلَّ هللُا        َل ِإَلَه ِإلَّ هللُا
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 x۲ ِ ًدا رَُسْوُل اللّٰ نَّ ُمَمَّ
َ
اَْشَهُد أ Saya Bersaksi Bahwa Muhammad 

Utusan Allah

 x۲      ِاَلة َحّيَ َعَ الصَّ Marilah kita mendirikan shalat

 x۲      َحيَّ َعَ الَْفاَلِح Marilah kita meraih kemenangan

x۲     اَلةُ َخْيٌ ِمَن انلَّوِْم اَلصَّ
(khusus untuk shalat subuh)

Shalat lebih baik dari pada tidur

ْكَبُ
َ
ُ أ للّٰ

َ
ْكَبُ  أ

َ
ُ أ الَلّٰ Allah maha besar

 ُ آلإِلَٰه إِلَّ اللّٰ Tidak ada tuhan yang berhak disembah 
selain Allah

Ketika adzan dikumandangkan orang yang mendengar disunahkan menjawab 
bacaan adzan, adapun lafalz jawaban adzan adalah sebagai berikut:

Jawaban adzan Bacaan adzan
ْكَبُ

َ
ُ أ ْكَبُ  الَلّٰ

َ
ُ أ الَلّٰ  x۲   ُْكَب

َ
ُ أ ْكَبُ  الَلّٰ

َ
ُ أ الَلّٰ

ُ ْن آل اِلَٰه إِلَّ اللّٰ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ x۲    ُ ْن آل إِلَٰه إِلَّ اللّٰ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ِ ًدا رَُسْوُل اللّٰ نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ  x۲    ِ ًدا رَُسْوُل اللّٰ نَّ ُمَمَّ

َ
اَْشَهُد أ

ِ الَْعِظيِْم ِ الَْعِلّ َل َحْوَل َوَل قُوَّةَ إِلَّ بِاللّٰ  x۲          ِاَلة َحيَّ َعَ الصَّ
ِ الَْعِظيِْم ِ الَْعِلّ َل َحْوَل َوَل قُوَّةَ إِلَّ بِاللّٰ  x۲      َحّيَ َعَ الَْفاَلِح

اهِِدْيَن نَا َعَ َذالَِك ِمَن الشَّ
َ
َصَدقَْت َوَبَررَْت َوأ x۲     اَلةُ َخْيٌ ِمَن انلَّوِْم اَلصَّ

(khusus untuk shalat subuh)

ْكَبُ
َ
ُ أ ْكَبُ  الَلّٰ

َ
ُ أ الَلّٰ ْكَبُ

َ
ُ أ ْكَبُ  الَلّٰ

َ
ُ أ الَلّٰ

ُ آل إِلَٰه إِلَّ اللّٰ  ُ اللّٰ آلإِلَٰه إِلَّ
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Ketika adzan telah usai kita juga disunahkan untuk berdoa, adapun bacaan 
doa adzan adalah sebagai berikut :

َسّيِِدنَا  آِت  الَْقآئَِمةِ،  اَلةِ  َوالصَّ ةِ،  اتلَّآمَّ ْعَوةِ  ادلَّ ٰهِذهِ  َربَّ  اَللُّٰهمَّ 
الرَّفِيَْعَة  الَْعاِلََة  رََجَة  َوادلَّ ََف  َوالشَّ َوالَْفِضيْلََة  الْوَِسيْلََة  ًدا  ُمَمَّ
الِْميَْعاَد  ُتْلُِف  َل  إِنََّك  وََعْدتَُه  ِْى  الَّ َمُْموًْدا  َمَقاًما  َوابَْعثُْه 

اِحِْيَ يَآاَرَْحَم الرَّ
"Allahumma rabba hadzihid da'watit tammah, was shalatil qaimah, ati Sayyidana 
Muhammadanil wasilata walfadilah, wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar-
rafi'ah, wab'as hu maqamam mahmuda allazi wa'ad tah innaka la tukhliful 
mi'ad, ya arhamar rahimin."

Artinya:
“Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan shalat 
yang akan didirikan ini, berilah junjungan kami nabi Muhammad wasilah, 
keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi serta angkatlah dia pada 
kedudukan terpuji. Sesungguhnya Engkau tidak pernah ingkar janji, wahai 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." 

Insya Allah Aku bisa 

Berilah tanda (√) di kolom ya atau tidak
No Uraian Ya Tidak
1 Aku suka panggilan adzan
2. Mengumandangkan adzan dengan suara pelan
3. Adzan berkumandang saya ke masjid 
4. Saya shalat lima waktu dengan tepat waktu

 Sikapku   
Bila mendengar suara adzan saya segera ke masjid untuk melaksanakan shalat
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Ayo  menjawab

Berilah nomor pada tabel di bawah sesuai dengan urutan adzan yang benar

Bacaan adzan Nomor 

x۲   ُ ّٰ َّ ا ِ ْن ل إِلَٰه إ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

x۲   َِح َ الَْف َ   َحَّ 
x۲    ُْكَب

َ
ُ أ ّٰ َ ْكَبُ  ا

َ
ُ أ ّٰ َ ا

 x۲      َِة َ الصَّ َ َحَّ 
ُ ّٰ َّ ا ِ ل إِلَٰه إ

x۲    ِ ّٰ ًدا رَُسْوُل ا نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ْكَبُ
َ
ُ أ ّٰ َ ْكَبُ  ا

َ
ُ أ ّٰ َ ا

Catatan orang Tua : Tanda Tangan Orang Tua

 
B. Lafal Iqamah

Apa yang dilakukan sebelum melaksanakan shalat?
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Iqamah adalah seruan bahwa shalat berjamaah akan segera didirikan, setelah 

iqamah dikumandangkan jamaah segera mengambil barisan dan meluruskan 

shafnya, membaca iqamah hukumnya sunah. Adapun bacaan iqamah adalah 

sebagai berikut:

Bacaan Iqamah Jawaban Iqamah

ْكَبُ
َ
ُ أ ّٰ َ ْكَبُ ا

َ
ُ أ ّٰ َ ا ْكَبُ

َ
ُ أ ّٰ َ ْكَبُ  ا

َ
ُ أ ّٰ َ ا

ُ ّٰ َّ ا ِ ْن ل إِلَٰه إ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ ُ ّٰ َّ ا ِ ْن ل إِلَٰه إ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ِ ّٰ ًدا رَُسْوُل ا نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ ِ ّٰ ًدا رَُسْوُل ا نَّ ُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

َةِ   َ الصَّ َ َحَّ  ِ الَْعِظيْم ِ الَْعِلّ ّٰ  بِا
َّ ِ َ قُوَّةَ ا َ َحْوَل َو

َِح َ الَْف َ َحَّ  ِ الَْعِظيِْم ِ الَْعِلّ ّٰ  بِا
َّ ِ َ قُوَّةَ ا َ َحْوَل َو

x۲ ..... َةُ قَْد قَاَمِت الصَّ مَواُت  ُ َواََداَمَها َماَداَمِت السَّ ّٰ اَقَاَمَها ا
اِلِْيَ َرُْض وََجَعلَِن ِمَن الصَّ َوا

ْكَبُ
َ
ُ أ ّٰ َ ْكَبُ  ا

َ
ُ أ ّٰ َ ا ْكَبُ

َ
ُ أ ّٰ َ ْكَبُ  ا

َ
ُ أ ّٰ َ ا

ُ ّٰ َّ ا ِ ل إِلَٰه إ ُ ّٰ َّ ا ِ ل إِلَٰه إ
Insya Allah Aku bisa 

Mengumandangakan lafalz iqamah 

Sikapku 

Jangan shalat dulu, iqamah belum dikumandangkan

 

  



8 Buku Siswa Kelas II MI

 Ayo  menjawab

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat dengan memilih jawaban yang telah 

disediakan dibawah ini 

_______________________________________________________________

Sunah    shalat    menjawab  

   iqamah   adzan

_______________________________________________________________

1.  Perintah untuk menyegerakan shalat  disebut ……

2. Bacaan Iqamah hampir sama dengan bacaan …

3. Ketika mendengar iqamah  kita harus segera melaksanakan ….

4. Hukum melafalkan iqamah adalah …

5.  Ketika mendengar bacaan iqamah kita disunahkan untuk …

Catatan orang Tua : Tanda Tangan Orang Tua

Rangkuman

1. Adzan adalah seruan atau panggilan kepada kaum muslimin untuk 

mendirikan shalat.

2. Iqamah adalah seruan akan dimulainya shalat

3. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin

4. Orang yang mendengar adzan harus menghentikan kegiatanya sementara 

waktu

5. Ketika adzan dikumandangkan disunahkan untuk menjawab dan setelah 

selesai berdoa

6. Saf adalah barisan rapat dan lurus dalam shalat berjamaah
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Ayo berlatih 

A. Berilah tanda silang (X)  pada huruf a, b, dan c  yang merupakan jawaban yang 

benar!

1.  Orang yang mengumandangkan  adzan disebut …

 a.  imam    

 b.  makmum   

 c.  muadzin 

2.  Mengumandangkan adzan disunahkan menghadap …

 a.  jamaah   

 b.  kiblat    

 c.  atas   

3.  Sahabat rasul yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah  …

a.  Umar bin Khaththab, ra.  

b.  Abu bakar Ash-Shidiq, ra. 

c.  Bilal bin Rabah, ra.

ْكَبُ  .4
َ
ُ أ ّٰ َ ... lafal tersebut dibaca dalam adzan sebanyak    ا

  a.  Empat   

  b.  Lima  

  c.  Enam     

5. ِ َة َ الصَّ َ ... lafal, diatas artinya َحَّ 

a.  Marilah berjamaah   

b.  Marilah ke masjid

c.  Marilah shalat    

6.  Mengumandangkan adzan sebaiknya dengan suara ...

a.  pelan     

b.  nyaring

c.  merdu     
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7.  Dalam iqamah bacaan syahadat dibaca sebanyak ... kali

 a.  satu   

 b.  tiga  

 c.  dua  

8.  Mengumandangkan adzan dalam shalat berjamaah hukumnya ...

 a.  wajib    

 b.  makruh  

 c.  sunnah

َةُ َخْيٌ ِمَن الَّوِْم .9 اَلصَّ
  Lafal tersebut dibaca ketika adzan pada shalat ...

 a.  Subuh   

 b.  Magrib  

 c.  Isya

10.  Di antara syarat muadzin adalah …

 a.  Islam 

 b.  Suara bagus 

 c. Suci     

B. Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Seruan untuk  melaksanakan shalat disebut ...

2. Bilal bin Rabah, ra. dimerdekakan oleh ...

3. Lafalz adzan yang pertama diucapkan adalah ...

4. Sesudah adzan disunahkan membaca ...

5. Menjawab adzan hukumnya ...

6. Iqamah dibaca sebagai tanda akan dimulainya ...

7. Bacaan iqamah dikumandangkan dengan suara ...

8. Dalam iqamah bacaan takbir dibaca sebanyak ...
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َةُ .9 ... dibaca pada waktu   قَْد قَاَمِت الصَّ

10. Iqamah secara bahasa berarti ...

C. Tentukan sikapmu

Berilah tanda (√) pada kolom dibawah ini

No. Pernyataan Sikapku

SS S R TS STS

1. Ketika adzan dukumandangan saya segera 

pergi ke masjid  

2. Karena masih asyik bermain terdengar 

suara adzan saya melanjutkan permainan

3 Saya tidak perlu menghafal bacaan adzan,  

hanya perlu menjawab bacaan adzan

4. Saya mengumandangkan adzan dengan 

suara yang pelan

5 Ketik iqamah dikumandangkan, kita segera 

melaksanakan shalat

Keterangan  : 

SS   :  Sangat setuju

S   :  Setuju

R   :  Ragu – ragu

TS    :  Tidak setuju

STS  :  Sangat tidak setuju
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D.  Ayo Praktikkan 

 1.  Praktikkan bacaan adzan dihadapan temanmu

 2.  Praktikkan bacaan iqamah dihadapan temanmu

Hari/Tanggal Nilai Komentar Guru Tanda Tangan

Guru Orang Tua
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PELAJARAN 2

TEGAKKAN SHALAT

Sebelum memulai pelajaran marilah kita terlebih dahulu  berdoa

Amati  gambar berikut ini!

Sudahkah kamu melaksanakan shalat?

Shalat apa saja yang sudah kamu kerjakan?
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A. Syarat Shalat       

Sebelum melaksanakan shalat, kita diwajibkan untuk mengetahui syarat-syarat 

shalat. Syarat shalat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan 

shalat. 

1. Syarat Wajib Shalat

a. Beragama Islam

Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan 

diwajibkan melaksanakan shalat fardu 5 (lima) 

waktu dalam sehari semalam.

b. Dewasa

Orang dewasa atau sudah baligh 

diwajibkan untuk melaksanakan 

shalat.

Anak-anak belum diwajibkan 

shalat, namun perlu belajar shalat, 

supaya shalat menjadi kebiasaan. 

Ketika sudah dewasa nanti shalat 

menjadi kebutuhan mereka sehari-

hari. 
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c. Berakal Sehat

Orang yang memiliki akal sehat 

diwajibkan shalat, sedang bagi 

orang yang tidak sehat akalnya tidak 

diwajibkan shalat.  

2. Syarat Sah Shalat

Dalam menjalankan shalat, diperintahkan dulu untuk memenuhi syarat-

syarat sahnya shalat. Tujuanya supaya shalat kita benar-benar bisa diterima 

oleh Allah. Apabila di antara syarat-syarat tersebut tidak dilakukan, maka 

shalat yang dikerjakan tidak sah. 

     Syarat sah shalat antara lain sebagai berikut:

a. Suci dari hadas besar dan hadas kecil

b. Suci badan, pakaian, dan tempat  dari najis.

      Badan dan pakaian, dan tempat untuk shalat harus bersih dan suci

c. Menutup aurat. Aurat lak-laki dan perempuan yaitu :

 1).  Aurat laki-laki itu antara lutut sampai pusar.

 2).  Aurat perempuan itu seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak 

tangan. 

d. Menghadap kiblat

 Kiblat atau arah shalat itu tertuju pada Ka'bah yang ada di Makkah.

e. Sudah masuk waktu shalat

Shalat itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Setiap shalat mempunyai 

waktu tersendiri.
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f.   Sudah mengetahui cara-cara shalat

Dalam mengerjakan shalat, kita harus mengetahui tata cara shalat, baik 

gerakan shalat sampai bacaan dalam shalat.  

Insya Allah Aku bisa 

Berilah tanda (√) di kolom ya atau tidak

No Uraian Ya Tidak

1 Aku bisa menyebutkan syarat wajib shalat 

2. Aku bisa menyebutkan syarah sah shalat

Sikapku   

Aku belum memenuhi syarat wajib untuk shalat tapi aku selalu mengerjakan 

shalat

Ayo  menjawab

Pasangkanlah pernyataan pada lajur kiri dengan lajur kanan
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Catatan Orang Tua : Tanda Tangan Orang Tua

 
B. Rukun Shalat 

Amati gambar di bawah ini !

Apa yang dilakukan anak pada gambar diatas?

Gerakan apa saja yang dilakukan saat shalat?

Bacaan apa saja yang dibaca saat shalat?

 Rukun shalat ada 13 yaitu : 

1. Niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan shalat karena Allah Swt.. 

Niat merupakan awal dalam mengerjakan shalat, tanpa niat shalat tersebut 

tidak akan sah.  

2. Berdiri bagi yang mampu. 

Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh mengerjakan shalat 

dengan duduk, berbaring atau dengan isyarat
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3. Takbiratul ihram.

 Takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar di awal shalat 

4. Membaca surat al-Fatihah.

5. Ruku’ dan thuma’ninah. 

6. I’tidal dengan thuma’ninah. 

7. Sujud dua kali dengan thuma’ninah

8. Duduk di antara dua sujud dengan thuma’ninah

9. Duduk tasyahud akhir.

10. Membaca tasyahhud pada waktu duduk akhir.

11. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw. pada duduk tasyahhud akhir 

setelah membaca tasyahhud.

12. Mengucapkan salam 

13. Tertib.  Maksudnya ialah melaksanakan ibadah shalat secara berututan, dari 

rukun yang pertama sampai yang terakhir.

C.  SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Ketika melaksanakan shalat ada hal-hal sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. 

Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak 

berdosa.

Adapun sunnah-sunnah shalat adalah sebagai berikut:

1.  Ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan 

2.  Mengangkat kedua tangan ketika rukuk, berdiri dari rukuk, dan berdiri dari 

tasyahhud awal

3.  Bersedekap ketika berdiri

4.  Mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud

5.  Membaca doa qunut dalam shalat subuh pada rakaat kedua setelah i’tidal 

dengan thuma`ninah

6.  Bertasbih ketika rukuk dan sujud .
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7.  Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud

8.  Mengucapkan salam kedua 

D.  HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau memutuskan rukun sebelum 

sempurna dilakukan

2. Tidak memenuhi salah satu dari syarat shalat seperti berhadats, terbuka aurat

3. Berbicara dengan sengaja

4. Banyak bergerak dengan sengaja

5. Makan atau minum

6. Menambah gerakan shalat 

7. Tertawa. Akan tetapi kalau batuk, bersin tidaklah membatalkan shalat

8. Mendahului imam sebanyak 2 rukun, khusus bagi makmum

Insya Allah Aku bisa 

Berilah tanda (√) dikolom ya atau tidak

No Uraian Ya Tidak

1 Shalat diawali dengan bacaan niat

2. Untuk kesempurnaan shalat saya melaksanakan 

sunah shalat

3. Meningalkan salah satu rukun tidak membatal-

kan shalat

Ayo  menjawab

Tulislah hal-hal yang merupakan sunnah-sunnah shalat  dan yang membatalkan 

shalat. Apabila kamu kesulitan bisa meminta bantuan kepada bapak/ibumu di 

rumah.
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Catatan orang Tua : Tanda Tangan Orang Tua

E.  Ayo  Praktek  Shalat

Shalat adalah kewajiban bagi setiap muslim, melaksanakan shalat harus sesuai 

antara gerakan dan bacaan.

Mari kita praktekkan gerakan dan bacaan shalat di bawah ini

1. Berdiri tegak menghadap kiblat sambil niat

2.  Takbiratul Ihram

Sambil membaca Allahu Akbar 
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Disunnahkan membaca doa iftitah

بُْكَرةً  ِ ّٰ ا وَُسبَْحاَن   ، َكثًِيا   ِ ّٰ ِ َواْلَْمُد   ، َكبًِيا  ْكَبُ 
َ
أ  ُ ّٰ  ا

رَْض َحنِيًفا
َ
ٰمَواِت َوال ِى َفَطَر السَّ ْهُت وَْجِهَ لِلَّ ً إِّنِ وَجَّ ِصي

َ
 َوأ

َِت َونُُسِك َوَمَْياَي َوَمَماِت نَا ِمَن الُْمْشِكَِي . إِنَّ َص
َ
 ُمْسلًِما َوَما أ

نَا ِمَن الُْمْسلِِمَي
َ
ِمرُْت َوأ

ُ
َ َشِيَك َلُ َوبِٰذلَِك أ ُ َرّبِ الَْعالَِمَي،  ّٰ ِ

Atau 

الَْمْشِِق َبْيَ  بَاَعْدَت  َكَما  َخَطايَاَي  َوَبْيَ  بَيِْن  بَاِعْد   اَللُّٰهمَّ 
بَْيُض ِمَن

َ
 َوالَْمْغرِِب، اللُّٰهمَّ َنّقِِن ِمْن َخَطايَاَي َكَما ُيَنقَّ الَّوُْب ال
نَِس، اللُّٰهمَّ اْغِسلِْن ِمْن َخَطايَاَي بِالَّلِْج َوالَْماءِ َوالَْبَدِ الَّ

3. Membaca surat al-Fatihah.

Membaca surat al-Fatihah dan disunnahkan 

membaca surat pendek
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َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ٢ ٱلرَّ ٱلرَِّحيِم ٣    ِ ّٰ ِ ٱلرَّ ٱلرَِّحيِم ١ ٱۡلَۡمُد   ِ ّٰ  ٱ
َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ٦  يَّاَك نَۡسَتعُِي ٥ ٱۡهِدنَا ٱلّصِ َمٰلِِك يَۡوِم ٱّلِيِن ٤ إِيَّاَك َنۡعُبُد 

آّلَِي ٧  َ ٱلضَّ ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َو
َ
ِيَن أ ِصَرَٰط ٱلَّ

Surat pendek

ُۥ ُكُفًوا  َمُد ٢  لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ ٣  َولَۡم يَُكن لَّ ُ ٱلصَّ ّٰ َحٌد ١  ٱ
َ
ُ أ ّٰ قُۡل ُهَو ٱ

َحُدۢ ٤ 
َ
أ

4. Ruku’ dan thuma’ninah

ِ َ الَْعِظيـِم َوبَِحْمِده ُسبْـَحاَن َرّبِ

5. I’tidal dengan thuma’ninah

ُ لَِمْن َحَِدهُ َسِمَع ا
dilanjutkan 

ٍء َبْعُد رِْض،  َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َشْ
َ
َمَواِت َوال َربََّنا لََك اْلَْمُد ِمْلُء السَّ
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6. Dalam shalat subuh setelah i’tidal dengan thuma`ninah pada rakaat kedua 

disunnahkan membaca doa qunut.

فِيَمْن  َوتََولَِّن   ، َعَفيَْت  فِيَمْن  وََعفِِن   ، َهَديَْت  فِيَمْن  اْهِدِن  اللُّٰهمَّ 
ْعَطيَْت ، َوقِِن َشَّ َما قََضيَْت ، فَإِنََّك َتْقِض 

َ
ِ فِيَما أ َْت ، َوَبارِْك 

تََولَّ
َ يَعِزُّ َمْن َعَديَْت ، َ يَِذلُّ َمْن َواَلَْت ، َو نَُّه  َ ُيْقَض َعلَيَْك ،  َو
تُوُب 

َ
ْسَتْغفُِرَك َوأ

َ
َ َما قََضيَْت، أ َ َتَباَرْكَت َربََّنا َوَتَعاَلَْت، فَلََك اْلَْمُد 

َ آِلِ َوَصْحبِهِ وََسلََّم َ ِ َو ّ ّمِ
ُ
ِ اْل ِد الَِّبّ َ َسّيِِدنَا ُمَمَّ َ  ُ ّٰ إَِلَْك، َوَصلَّ ا

7.  Sujud dua kali dengan thuma’ninah

     Gambar anak sujud

 3x  َِوبَِحْمِده َ ْ
َ
َ اْل 3xُسبَْحاَن َرّبِ ِ وبِحمِده

8. Duduk di antara dua sujud dengan thuma’ninah

َرّبِ اْغفِْرِل َوارَْحِْن َواْجُبِْن َوارَْفْعِن َواْرزُقِْن َواْهِدِن وََعفِِن َواْعُف 
َعّنِ
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10. Membaca tasyahhud  akhir.

َها الَِّبُّ  يُّ
َ
َُم َعلَيَْك أ ِ ، اَلسَّ ّٰ ِ ّيَِباُت  لََواُت الطَّ الَِّحيَّاُت الُْمَباَرَكُت الصَّ

ْشَهُد 
َ
اِلَِي ، أ الصَّ  ِ ّٰ َ ِعَبادِ ا َ َُم َعلَيَْنا َو َوَبَرَكتُُه ، اَلسَّ  ِ ّٰ َورَْحَُة ا

َ َسّيِِدنَا  َ ِ. اللُّٰهمَّ َصّلِ  ّٰ ًدا رَُسوُل ا نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ ، َوأ ّٰ َّ ا ِ َ إَِلَ إ ْن 

َ
أ

َ آِل  َ َ َسّيِِدنَا إِبَْراهِيَم َو َ ٍد َكَما َصلَّيَْت  َ آِل َسّيِِدنَا ُمَمَّ َ ٍد َو ُمَمَّ
َكَما  ٍد  ُمَمَّ َسّيِِدنَا  آِل   َ َ َو ٍد  ُمَمَّ َسّيِِدنَا   َ َ َوَبارِْك   ، إِبَْراهِيَم  َسّيِِدنَا 
َ آِل َسّيِِدنَا إِبَْراهِيَم، ِف الَْعالَِمَي إِنََّك  َ َ َسّيِِدنَا إِبَْراهِيَم َو َ بَاَرْكَت 

َحِيٌد َمِيٌد
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11.  Salam

Gambar anak salam

ِ ُم َعلَيُْكْم َورَْحَُة ا َ ِاَلسَّ

Rangkuman

1. Syarat shalat ada dua yaitu syarat wajib dan syarat syah.

2. Syarat wajib shalat terdiri atas Islam, baligh dan berakal sehat.

3. Syarat syah shalat adalah suci, menutup aurat, masuk waktu, dan menghadap 

kiblat.

4. Rukun shalat adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam shalat.

5. Sunnah shalat adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak 

dikerjakan tidak berdosa.

6. Yang membatalkan shalat adalah meninggalkan salah satu syarat atau rukun 

dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam shalat.

Ayo berlatih 

A. Berilah tanda silang (X)  pada huruf a, b, dan c  yang merupakan jawaban yang 

benar!

1. Melaksanakan ibadah shalat hukumnya adalah ……

a. sunnah

b. wajib

c. makruh
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2. Bagi orang Islam yang mengerjakan shalat akan mendapatkan …..

a. pahala

b. dosa

c. pujian

3. Bagi orang Islam yang melakukan shalat, maka shalatnya harus ….

a. khusyu’

b. terburu-buru

c. tidak tenang

4. Dalam sehari semalam, umat Islam diwajibkan shalat sebanyak … waktu

a. 3

b. 4

c. 5

5. Diantara syarat sah shalat adalah ….

a. beragama Islam 

b. dewasa

c. menutup aurat

6. Suci dari hadast kecil maupun dari hadast besar merupakan ..…. shalat

a. syarat sah

b. sunnah-sunnah

c. syarat wajib

7. Ciri-ciri anak yang sudah baligh adalah …… 

a. pernah mimpi basah

b. ABG

c. punya teman banyak

8. Kiblat atau arah shalat yang digunakan shalat adalah menuju ke ……

a. Ka'bah

b. Madinah

c. Palestina
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9. Rukun shalat ada ….

a. 11

b. 12

c. 13

10. Di bawah ini merupakan hal-hal yang membatalkan shalat, kecuali ...

a. makan atau minum

b. banyak bergerak dengan sengaja

c. membaca doa pada tasyahhud akhir

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

1. Orang yang diwajibkan melakukan shalat adalah orang …

2. Shalat di awali dengan …

3. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka ia boleh mengerjakan shalat 

dengan …

4. Membaca surat al-Fatihah termasuk … shalat

5. Shalat diakhiri dengan bacaan …

C.  Tugas kelompok 

• Carilah lima teman dalam satu kelompok

• Diskusikan bersama, apa yang sebaiknya kamu lakukan apabila temanmu ada 

yang tidak melaksanakan shalat 

D. Ayo kita praktekkan 

Praktekkan gerakan shalat beserta bacaanya 

Hari/Tanggal Nilai Komentar Guru Tanda Tangan

Guru Orang Tua
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PELAJARAN 3

INDAHNYA KEBERSAMAAN

Sebelum memulai pelajaran marilah kita terlebih dahulu  berdoa

Amati  gambar berikut ini!

 Pernahkah kamu shalat berjamaah?

Shalat apa yang kamu kerjakan secara berjamaah?
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A. Pengertian shalat berjamaah       

Dari gambar di atas manakah yang sering kamu lakukan?

Apa beda shalat sendirian dan shalat berjamaah?

Shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama yang 

dikerjakan oleh dua orang  atau lebih. Shalat jamaah dipimpin oleh seorang 

imam dan diikuti oleh makmum.

B. Syarat  Sah Menjadi Imam dan Makmum 

1. Syarat Menjadi Imam

a.  Sehat akalnya

b. Fasih bacaan Al-Qurannya

c. Mengetahui tata cara mengerjakan shalat dan dapat melakukannya

d. Mengetahui hukum yang berkenaan dengan shalat seperti bersuci, syarat 

sah shalat, rukun shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat.
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Adapun orang yang tidak boleh menjadi  imam, yaitu sebagai berikut: 

a. Perempuan, apabila makmumnya laki-laki

b. Banci, apabila seluruh makmumnya laki-laki

c. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mempunyai 

pengetahuan tentang shalat, berkaitan syarat sahnya shalat, rukun shalat 

dan hal-hal yang membatalkan shalat.  

2. Syarat Menjadi Makmum

a. Niat untuk mengikuti imam dan mengikuti gerakan imam.

b. Berada satu tempat dengan imam.

c. Laki-laki dewasa tidak sah jika menjadi makmum imam perempuan.

d. Jika imam batal, maka seorang makmum maju ke depan menggantikan 

imam.

e. Jika imam lupa jumlah rakaat atau salah gerakan shalat, makmum 

mengingatkan dengan membaca “Subhanallah” dengan suara yang dapat 

didengar imam. Untuk makmum perempuan dengan cara bertepuk 

tangan.

f. Makmum dapat melihat atau mendengar imam.

g. Makmum berada di belakang imam.

h. Mengerjakan ibadah shalat yang sama dengan imam.

i. Jika datang terlambat, maka makmum akan menjadi masbuq yang boleh 

mengikuti imam sama seperti makmum lainnya, namun setelah imam 

salam. Makmum masbuq menambah jumlah rakaat yang tertinggal. 



31Fikih- Kurikulum 2013

3. Posisi imam dan makmum 

a. Apabila imam laki-laki  maka maka urutan yang menjadi makmum 

     laki- laki, anak – anak dan wanita 

b. Apabila imam perempuan maka makmumnya perempuan
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C. Cara Memberi Tahu Imam yang Lupa

Ceritakan gambar di atas. Apa yang kamu lakukan apabila imam lupa !

Dalam shalat jama‘ah apabila makmum mengingatkan imam yang sedang lupa 

dalam melakukan shalat hendaknya membaca Subhanallah bila laki-laki dan 

bertepuk tangan bila makmumnya wanita. 

Adapun cara bertepuk tangan adalah dengan mempertemukan antara telapak 

tangan yang satu dengan punggung telapak tangan yang lain. 

D. Keutamaan Shalat  Berjamaah

Adapun manfaat, keuntungan, kelebihan serta kebaikan shalat berjama’ah  di 

masjid/mushalla antara lain adalah:

a. Mendapatkan pahala/kebaikan dari Allah Swt. 27 derajat lebih tinggi 

daripada shalat sendiri.

b. Menambah syiar Islam 
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c. Berkomunikasi dan silaturahim dengan tetangga yang sesama muslim, 

bertanya tentang keadaan.

d. Bisa shalat di awal waktu sehingga kita tidak akan takut lupa shalat 

e. Melatih kedisiplinan dan ketaatan kita kepada Allah Swt.. 

f. Bagi para pemimpin, ia akan semakin dekat dengan yang dipimpinnya, 

karena bisa bertukar pikir  secara santai.

Insya Allah Aku bisa 

Berilah tanda (√) di kolom ya atau tidak

No Uraian Ya Tidak

1 Aku bisa menjadi imam 

2. Aku bisa mengingatkan imam yang lupa 

Sikapku   

Aku belum memenuhi syarat wajib untuk shalat tapi aku selalu mengerjakan 

shalat

Ayo  menjawab

Aku melaksanakan shalat jamaah setiap hari 

Masbuq

27 derajat

Berjamaah

Syariat Islam

Imam
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Catatan orang Tua : Tanda Tangan Orang Tua

Rangkuman

1. Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan bersama-sama dan dilakukan 

oleh dua orang atau lebih, yang satu jadi imam dan yang lain menjadi 

makmum.

2. Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri. Pahala shalat berjamaah 

27 derajat.

3. Jika imam lupa dalam shalat, maka makmum wajib untuk mengingatkannya.

4. Makmum masbuq adalah makmum yang ketinggalan shalat berjamaah.

5. Hukum shalat berjamaah adalah sunah muakkad

Ayo berlatih 

A. Berilah tanda silang (X)  pada huruf a, b, dan c  yang merupakan jawaban yang 

benar!

1. Shalat jamaah itu terdiri atas …..

a. imam dan makmum

b. anak-anak dan orang tua

c. ayah dan ibu 

2. Orang yang melakukan shalat di belakang imam dan mengikutinya disebut 

a. makmum

b. amil

c. muadzin

3. Shalat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh …..

a. satu orang

b. dua orang

c. tiga orang
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4. Seorang perempuan boleh  menjadi imam jika makmumnya …..

a. laki-laki

b. perempuan

c. anak-anak

5. Dibawah ini termasuk syarat menjadi imam, kecuali adalah ….

a. sehat akalnya 

b. fasih  bacaan al-Qurannya

c. tidak mengetahui cara shalat

6. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti ……

a. imam

b. dirinya sendiri

c. temannya

7. Sebutan makmum yang terlambat adalah makmum …..

a. masbuq

b. shalat

c. jamaah

8. Cara makmum mengingatkan imam ketika lupa dengan membaca …..

a. Allahu Akbar

b. Subhanallah

c. Innalillah

9. Keutamaan shalat berjamaah akan mendapat pahala ……. dari Allah dari 

pada shalat sendiri.

a. 7 derajat

b. 17 derajat

c.  27 derajat

10.  Shalat jamaah lebih utama dikerjakan di …...

a. rumah

b. masjid

c. lapangan
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat !

1. Pemimpin dalam shalat berjamaah disebut …

2. Barisan dalam shalat berjamaah disebut  …

3. Perempuan tidak boleh menjadi imam, jika makmumnya  …

4. Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat …

5. Melatih kedisiplinan adalah salah satu … jamaah

C.  Tentukan Sikapmu

No. Pernyataan Sikapku

SS S R TS ST

1. Karena malas ke masjid saya shalat 

di rumah

2. Karena tidak ada ayah Ali shalat 

jamaah di rumah dan yang menjadi 

imam ibunya 

3 Barisan terdepan dalam shalat 

jamaah adalah anak-anak

4. Saya  hanya shalat jamaah pada 

waktu shalat maghrib

5 Saya lebih senang shalat sendirian 

di rumah 

D. Ayo kita praktikkan 

Praktekkan shalat berjamaah bersama dengan temanmu

Hari/Tanggal Nilai Komentar Guru Tanda Tangan

Guru Orang Tua
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PELAJARAN 4

KEAGUNGANMU YA ALLAH

Sebelum memulai pelajaran marilah kita terlebih dahulu  berdoa

Amati  gambar berikut ini!

 Apa yang kamu lakukan setelah shalat?

Pernahkah kamu melafalkan dzikir?

Apa bacaan dzikir yang kamu ketahui?
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A. Dzikir Setelah Shalat Fardu

 Amati gambar dibawah ini

Apa yang dilakuakan orang pada gambar di atas

Bacaan apa yang biasa kamu lakukan

Kata "dzikir" menurut bahasa artinya ingat. Sedangkan dzikir menurut 

pengertian syariat adalah mengingat Allah Swt. dengan maksud untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya.  Dzikir biasanya kita lakukan sehabis shalat 

adapun bacaan dzikir adalah sebagai berikut

1.  ISTIGHFAR

َ الَْعِظيَم      ْسَتْغفُِر ا
َ
أ

Artinya : “Aku meminta ampunan kepada Allah 

Yang Maha Agung.” 

 (Dibaca  tiga kali).
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2.  Tasbih  

3.  Tahmid 

Setelah membaca istighfar, bacaan dzikir 

selanjutnya adalah membaca tasbih. Bunyi 

bacaan tasbih adalah

ِ ّٰ ُسبَْحاَن ا
Artinya : “Maha Suci Allah.”

 (Dibaca tiga puluh tiga kali)

Bacaan dzikir setelah tasbih, dilanjutkan 

dengan membaca tahmid. Bunyi bacaan 

tahmid  adalah

 ِ ّٰ ِ اَْلَْمُد 
Artinya : “Segala puji bagi Allah.” 

(Dibaca tiga puluh tiga kali)
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4. Takbir

Bacaan dzikir selanjutnya adalah membaca 

takbir. Dengan berdzikir kita mengingat 

keagungan Allah, bunyi bacaan takbir 

ْكَبُ
َ
ُ أ ّٰ َ ا

Artinya : “Allah Maha Besar.” 

(Dibaca tiga puluh tiga kali)

5. Tahlil  

Rangkaian dari bacaan dzikir adalah membaca 

tahlil. Bacaan tahlil adalah 

                                     ُ ّٰ َّ ا ِ َ إِلَٰه إ
Artinya  : "tiada tuhan yang berhak disembah 

selain Allah”

Setelah membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, kita melengkapinya  

dengan membaca :

ٍء قَِديٌْر ِ َشْ
َ ُكّ َ , َلُ الُْملُْك َوَلُ اْلَْمُد وَُهَو  َ َشِيَْك َلُ ُ وَْحَدهُ  ّٰ َّ ا ِ َ إِلَٰه إ

Artinya : “Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu bagi-

Nya, Dia memiliki segala kerajaan, dan pujian. Dan Dia Maha Berkuasa atas 

segala sesuatu.”



41Fikih- Kurikulum 2013

Ayo menyanyi

Membaca tasbih    2x

Subhanallah

Membaca tahmid  2x

Alhamdulillah

Membaca takbir  2x 

Allahu akbar

Membaca tahlil  2x

La ilaha illlah 

Tasbih, tahmid, takbir Allahu akbar

Tahmid, takbir, tahlil lailaha illallah

Insya Allah Aku bisa 

Berilah tanda (√) di kolom ya atau tidak

No Uraian Ya Tidak

1 Saya bisa mengucapkan bacaan istighfar

2. Saya bisa mengucapkan bacaan tasbih

3 Saya bisa mengucapkan bacaan takbir

4 Saya bisa mengucapkan bacaan tahlil

Sikapku   

Aku selalu berdzikir setelah shalat

Ayo  menjawab

Pasangkan pernyataan pada lajur kiri dengan lajur kanan
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Catatan orang Tua : Tanda Tangan Orang Tua

Rangkuman

1. Dzikir artinya mengingat Allah

2. Doa adalah permohonan kepada Sang Pencipta 

3. Setelah selesai shalat dianjurkan untuk  berdzikir dan berdoa

4. Bacaan dzikir istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil

Ayo berlatih 

A. Berilah tanda silang (X)  pada huruf a, b, atau c  yang merupakan jawaban yang 

benar!

1. Dzikir menurut bahasa artinya …..

  a. ingat

  b. dekat

  c. jauh

2. Kita diperintahkan berdzikir supaya … Allah

a. mengingat 

b. meninggalkan 

c. memusuhi
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3. Dengan selalu berdzikir  hidup kita akan selalu…….

a. susah

b. tentram

c. bingung

4. Membaca dzikir sesudah selesaai shalat hukumnya adalah ….

a. wajib

b. sunah

c. makruh

َ الَْعِظيَم .5 ّٰ ْسَتْغفُِر ا
َ
.… adalah bacaan أ

a.  tahlil

b.  tasbih

c. istighfar

6. ِ ّٰ ..… adalah bacaan ُسبَْحاَن ا

a. istighfar

b. tahmid

c. tasbih

7. ِ ّٰ ِ …  Artinya اَْلَْمُد 

a. Segala puji bagi Allah 

b. Allah Maha Besar

c. Maha Suci Allah 

ْكَبُ .8
َ
ُ أ ّٰ َ … : Artinya ا

a. Segala puji bagi Allah 

b. Allah Maha Besar

c.  Maha Suci Allah 
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat !

1. Dzikir menurut bahasa artinya …

2. Dengan berdzikir hidup kita akan menjadi …

3. Bacaan   الَْعِظيَم َ ّٰ ْسَتْغفُِر ا
َ
…  artinya أ

4. Allahu akbar artinya …

5. Bacaan istighfar, takbir tahmid dibaca sebanyak …

C. Tentukan Sikapmu

No. Pernyataan Sikapku

SS S R TS ST

1. Setelah shalat berdzikir akan menambah 

pekerjaan

2. Saya berdzikir hanya memuji kepada Allah

3 Karena masih kecil tidak perlu berdoa 

4. Saya hanya mendoakan untuk diri kita 

sendiri

5 Anak yang saleh anak yang tidak mendo-

akan orang kedua orang tua 

D. Ayo kita praktekkan 

Bacaan dzikir 

Hari/Tanggal Nilai Komentar Guru Tanda Tangan

Guru Orang Tua
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PELAJARAN 5

KEPADA-MU AKU MEMOHON

Sebelum memulai pelajaran marilah kita terlebih dahulu  berdoa.

Amati  gambar berikut ini!

Apa yang kamu lakukan setelah shalat?

Pernahkah kamu melafalkan doa?

Bacaan doa apa yang biasa kamu baca?
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A. Lafal Doa Setelah Shalat Fardu

Doa adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Swt. 

Dengan merendahkan diri dan tunduk kepada-Nya, pada setiap waktu dan 

setiap tempat, karena Allah Swt. selalu bersama hamba-hamba-Nya Allah telah 

berfi rman:

ْسَتِجْب لَُكْم 
َ
ْدُعوِن أ

ُ
 أ

Artinya : "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."

 (QS. Al-Mu'min : 60)

Bagi orang mukmin yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ada 

dua hal yang harus dilakukan, yaitu berusaha dan berdoa. Kedua cara tersebut 

harus ditempuh, karena di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak dapat 

dijangkau oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, di dalam memecahkan 

masalah kehidupan ini kedua cara ini harus ditempuh secara bersama-sama.

Adapun doa yang kita baca setelah selesai shalat antara lain :

1. Doa untuk kedua orang tua

Adapun bacaan doa untuk orang tua adalah sebagai berikut 

يَّ َوارَْحُْهَما َكَما َربََّياِن َصغًِيا َرّبِ اْغفِْرِل َولَِواِلَ
Rabbigfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.

Artinya :

“Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah 

mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil”.

2. Doa untuk kebahagian dunia dan akhirat

Adapun bacaan doanya adalah sebagai berikut

نَْيا َحَسَنًة َوِف اْلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب الَّارِ َربََّنا آتَِنا ِف الُّ
Rabbana atina fiddun-ya hasanah, wafil akhirati hasanah, waqina adzaban nar”

“Ya Tuhan kami berilah kami kebahagian di dunia dan kebahagiaan di akhirat 

dan periharalah kami dari siksa api neraka”.
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B. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa :

a. Memulai berdoa dengan membaca basmalah (karena malakukan perbuatan 

yang baik hendaknya dimulai dengan basmalah), 

b. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa dan mengusapkan kedua tangan 

pada wajah setelah selesai.

c. Ketika berdoa disertai dengan hati yang khusyu dan meyakini bahwa doa itu 

pasti dikabulkan Allah Swt..

d. Menggunakan suara yang lemah lembut 

e. Menggunakan lafazh-lafazh doa yang terdapat di dalam al-Quran atau yang 

terdapat dalam hadis, atau doa-doa yang diajarkan para ulama.

C. Waktu yang baik untuk berdoa

a.  Waktu tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir dan waktu setelah 

shalat lima waktu.

b. Pada hari Jumat.

c. Waktu antara adzan dan iqamah.

d. Waktu seseorang sedang berpusa.

Insya Allah Aku bisa 

Berilah tanda (√) di kolom ya atau tidak

No Uraian Ya Tidak

1 Saya bisa mengucapkan doa untuk orang tua 

2. Saya bisa mengucapkan doa untuk kebahagiaan 

dunia dan akhirat

Sikapku   

Aku selalu mendoakan kedua orang tua 

Ayo  menjawab

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat dengan memilih jawaban yang telah 

disediakan!
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_______________________________________________________________

Orang tua     Tengah malam     Memohon 

     Lembut      Basmalah

_______________________________________________________________

1. Doa artinya …

2. Memulai doa hendaknya membaca …

3. Waktu yang baik untuk berdoa adalah waktu antara …

4. Anak yang saleh selalu mendoakan …

5. Berdoa harus diucapkan dengan  suara  …

Rangkuman

Doa adalah permohonan kepada Sang Pencipta.

Doa yang dibaca adalah mendoakan kedua orang tua dan memohon kebahagian  

dunia akhirat. Hal yang perlu diperhatikan ketika berdoa adalah sebagai berikut

a. Membaca  basmalah, hamdalah dan shalawat

b. Mengangkat kedua tangan

c. Hati harus khusyuk

d. Suara lembut

e. Lafal yang terdapat al-Quran

Waktu yang baik untuk berdoa 

a. Sepertiga malam terakhir

b. Pada hari Jum at

c. Waktu antara adzan dan iqamah

d. Ketika berpuasa

E. Tugas kelompok 

Carilah lima teman dalam satu kelompok. Diskusikan bersama, apa yang 

sebaiknya kamu. Lakukan apabila setelah selesai shalat

D. Ayo kita praktekkan 

Bacaan doa kepada kedua orang tua 

Bacaan doa untuk keselamatan dunia akhirat 


