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-- Jakarta:

Kata Pengantar
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur al-hamdulillah kehadlirat Allah Swt., yang menciptakan, mengatur dan
menguasai seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan
limpahan rahmat dan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada
Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarganya yang telah membimbing manusia
untuk meniti jalan lurus menuju kejayaan dan kemuliaan.
Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga
kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, dan ditujukan
untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati,
dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.
Untuk merespons beragam kebutuhan masyarakat modern, seluruh elemen dan
komponen bangsa harus menyiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui
beragam ikhtiyar komprehensif. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi generasi dapat
tumbuh kembang menjadi hamba Allah yang dengan karakteristik beragama secara
baik, memiliki cita rasa religiusitas, mampu memancarkan kedamaian dalam totalitas
kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang
tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak yang
terjadi dalam diri seseorang dalam beragam dimensinya.
Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus diajarkan dan
diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya kehidupan
yang damai dan tenteram. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan
Islam di Madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikemas menjadi
beberapa mata pelajaran yang secara linear akan dipelajari menurut jenjangnya.
Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan Madrasah
dikelompokkan sebagai berikut; diajarkan mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, serta Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK) meliputi; a) Al-Qur’an-Hadis b) Akidah Akhlak c) Fikih d) Sejarah Kebudayaan
Islam. Pada jenjang Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan
kajian khusus mata pelajaran yaitu: a) Tafsir-Ilmu Tafsir b) Hadis-Ilmu Hadis c) FikihUshul Fikih d) Ilmu Kalam dan e) Akhlak. Untuk mendukung pendalaman kajian ilmu-
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ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.
Sebagai panduan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah, Kementerian
Agama RI telah menyiapkan model Silabus Pembelajaran PAI di Madrasah dan
menerbitkan BukuPegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru. Kehadiran buku bagi
siswa ataupun guru menjadi kebutuhan pokok dalam menerapkan Kurikulum 2013 di
Madrasah.
Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, mālā yatimmu al-wājibu illā bihī fahuwa
wājibun, (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi
pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Atau menurut kaidah Ushul Fikih
lainnya, yaitu al-amru bi asy-syai’i amrun bi wasāilihī (perintah untuk melakukan sesuatu
berarti juga perintah untuk menyediakan sarananya).
Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyedikan sarana
pendukungnya, salah satu diantaranya Buku Ajar. Karena itu, Buku Pedoman Guru dan
Buku Pegangan Siswa ini disusun dengan Pendekatan Saintifik, yang terangkum dalam
proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.
Keberadaan Buku Ajar dalam penerapan Kurikulum 2013 di Madrasah menjadi
sangat penting dan menentukan, karena dengan Buku Ajar, siswa ataupun guru dapat
menggali nilai-nilai secara mandiri, mencari dan menemukan inspirasi, aspirasi, motivasi,
atau bahkan dengan buku akan dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan berkreasi
yang bermanfaat bagi masa depan.
Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan cetakan pertama, tentu masih
terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu sangat terbuka untuk terus-menerus
dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kami berharap kepada berbagai pihak untuk
memberikan saran, masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan
di masa-masa yang akan datang.
Atas perhatian, kepedulian, kontribusi, bantuan dan budi baik dari semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku-buku ini, kami mengucapkan terima
kasih. Jazākumullah Khairan Kasīran.
Jakarta, 02 April 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam

iv
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pelajaran 1

rukun iman

perhatikan gambar berikut ini
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 bagaimanakah pendapatmu tentang gambar di
atas?
 apakah yang kamu ketahui tentang rukun iman!

a. arti rukun iman
rukun artinya dasar atau pondasi
iman artinya yakin atau percaya
rukun iman artinya dasar-dasar kepercayaan
kita sebagai orang muslim.
orang yang beriman disebut mukmin.
sebagai orang islam kita harus beriman kepada
allah swt.

2
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b. rukun iman
rukun iman ada 6 yaitu:
1. iman kepada allah

2. iman kepada malaikat

3. iman kepada kitab-kitab
allah
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4. iman kepada rasul

5. iman kepada hari akhir

6. iman kepada qada' dan qadar

4
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tepuk rukun iman
Rukun iman ***
satu *** allah
dua *** malaikat
tiga *** kitab
empat *** rasul
lima *** hari akhir
enam *** qada' dan qadar

 aku percaya bahwa hanya allah swt saja yang
patut disembah.
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 hafalkan keenam rukun iman di rumahmu !

1. jumlah rukun iman.
m

a

n

e

2. rukun iman yang kelima.
a

i

a

r

h

k

r

i

a

p

e

a

l

i

h

3. arti iman.
r

a

c

y

4. rukun iman yang kedua
a

k

a

m

t

5. rukun iman yang keenam
q

6
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pelajaran 2

syahadat

perhatikan gambar berikut ini !

gambar seseorang yang menyatakan diri masuk islam
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 apakah yang dibaca oleh seseorang yang akan
memeluk agama islam?

syahadat adalah rukun islam yang pertama
syahadat artinya persaksian
kalimat syahadat ada dua
yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul
dua kalimat syahadat itu disebut syahadatain

8
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a. syahadat tauhid

asyhadu allâ ilâha illallâh
artinya : saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan
selain allah.
b. syahadat rasul

asyhadu anna muhammadar rasûlullâh
artinya : saya bersaksi bahwa nabi muhammad
utusan allah
waktu mengucap syahadat
1. ketika seseorang akan masuk islam
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2. azan dan iqamah ketika bayi baru lahir

3. waktu shalat

4. akan meninggal dunia

10
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5. adzan dan iqamah

 aku bisa mengucap syahadat dengan baik.

 hafalkan syahadat dengan baik beserta artinya
di rumahmu.
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a. isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat !
1. syahadat terdiri dari .... macam.
2. nabi muhammad utusan allah adalah arti dari
syahadat ....
3. dua kalimat syahadat disebut ....
4. tuhan kita semua adalah....
5. arti syahadat adalah ....
b. berilah tanda ( b ) untuk pernyataan yang benar
dan tanda (s) untuk pernyataan yang salah.
1. (

) syahadat ada dua macam.

2. (

) selesai makan kita mengucap syahadat.

3. (

) ketika shalat seseorang harus mengucap
syahadat.

12
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4. (

) bersaksi adanya allah adalah arti
syahadat rasul.

5. (

) nabi kita adalah muhammad saw.
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pelajaran 3

asmaul husna

perhatikan gambar di bawah ini!

blog.ub.ac.id

14
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 bagaimanakah pendapatmu tentang gambar di
atas?
 alam semesta siapakah yang menciptakan?
 bisakah manusia membuat alam yang indah ini?

allah mempunyai
banyak nama
nama-nama allah yang
baik disebut asmaul
husna
asmaul husna berjumlah
99
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a. al-ahad
al-ahad artinya allah maha
esa
esa artinya satu
tidak ada tuhan selain allah
allah tidak mempunyai
anak
allah tidak mempunyai orang tua
hanya allah yang wajib disembah

b. al-khâliq
al-khâliq artinya allah maha pencipta
allah menciptakan langit beserta isinya
allah menciptakan manusia
allah menciptakan hewan dan tumbuhan
allah menciptakan malaikat dan setan
16
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allah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk
manusia.
manusia boleh memanfaatkan semua untuk
beribadah kepada allah swt.

c. kisah nabi ibrahim as
anak-anak diantara 25
nabi ada yang bernama
ibrahim
nabi ibrahim putranya
azar
azar adalah pembuat patung dan penyembah
berhala
nabi ibrahim hidup pada
zaman raja namrudz
raja namrud terkenal
sebagai penyembah
Akidah Akhlak - Kurikulum 2013
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berhala dan sebagai raja yang sangat kejam
semua rakyat raja namrudz menyembah berhala
meskipun ayahnya penyembah berhala dan
pembuat patung, nabi ibrahim tidak ikut
menyembah berhala
nabi ibrahim mempunyai pendirian yang
berbeda dengan masyarakat lainnya
beliau tidak pernah mengikuti acara
penyembahan berhala yang dilakukan oleh
orang lain
nabi ibrahim tidak percaya bahwa patung
buatan ayahnya dijadikan sebagai tuhan
nabi ibrahim
berusaha
menemukan siapa
sesungguhnya tuhan
itu
18
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apakah bintang bulan atau matahari
ketika melihat bintang beliau berpikir inilah
tuhanku
tetapi ketika melihat bulan yang lebih besar
beliau berfikir inilah tuhanku

karena ini lebih besar
ketika pagi matahari muncul dan nampak lebih
besar
nabi ibrahim pun berfikir inilah tuhan yang
dicarinya
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ketika malam ternyata tuhan matahari tersebut
hilang
akhirnya nabi ibrahim tahu bahwa tuhan yang
sebenarnya adalah yang menciptakan alam
semesta
tuhan yang menciptakan bulan dan bintang
juga tuhan yang menciptakan matahari
sejak saat itu nabi ibrahim menyembah allah
swt
beliau menentang orang yang menyembah
berhala

 aku hafal arti al-khâliq dan al-ahad
 aku akan menjaga lingkungan sekitar kita.

20

Buku Siswa Kelas l Ml

 amatilah pemandangan alam di malam hari dan
bayangkan allah swt yang menciptakan alam
semesta ini!

a. tulislah (b) jika pernyataan benar dan tulislah
(s) jika pernyataan salah!
1. (

) al-khâliq artinya allah maha esa

2. (

) pekerjaan ayah nabi ibrahim adalah
pembuat patung

3. (

) allah yang menciptakan alam semesta

4. (

) nabi ibrahim termasuk penyembah berhala

5. (

) al-ahad artinya allah maha esa
Akidah Akhlak - Kurikulum 2013
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b. isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
1. al-ahad artinya allah maha ....
2. tuhan yang harus disembah adalah ....
3. raja yang berkuasa pada masa nabi ibrahim
bernama ....
4. barang yang dibuat oleh ayah nabi ibrahim
adalah ....
5. yang menciptakan alam semesta adalah ....

22
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pelajaran 4

hidup bersih,
kasih sayang,
dan hidup rukun

perhatikan gambar berikut ini
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 bagaimanakah pendapatmu tentang gambar di
atas ?

akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik
islam sangat mencintai ke bersihan
kebersihan adalah sebagian dari iman
a. hidup bersih
1. kebersihan badan
badan harus dijaga
dengan cara mandi dua
kali sehari
supaya selalu bersih dan
segar
24
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menggosok gigi dengan teratur
sebelum tidur dan sesudah makan
rambut yang kotor dikramasi
juga disisir
supaya rapi
kuku yang
panjang harus
dipotong
supaya tidak menjadi sarang penyakit
telinga juga harus dibersihkan
2. kebersihan pakaian
pakaian yang kita kenakan harus bersih
jika kotor dicuci bersih
dengan menggunakan
sabun
lalu disetrika supaya rapi
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3. kebersihan rumah
rumah adalah tempat
tinggal kita
supaya nyaman rumah
harus dibersihkan
kamar tidur dirapikan.
lantai yang kotor disapu
dan dipel.
kaca yang kotor juga
dibersihkan dengan
menggunakan lap kain.
sampah dibuang ke
tempat sampah
halaman yang kotor
dibersihkan dengan
sapu lidi.

26
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4. kebersihan sekolah
lingkungan sekolah harus dijaga
kebersihannya
dinding tidak boleh dicoret-coret
lantai yang kotor disapu
jendela dibersihkan
sampah selalu dibuang ke tempatnya
kalau kelas bersih kita menjadi semangat
belajar
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5. kebersihan tempat ibadah
orang yang akan
shalat harus suci
badan, pakaian dan
tempatnya.
supaya ibadah shalat
kita diterima allah
selain tempat, badan dan pakaian harus suci
dari najis
sajadah, mukena, sarung juga pakaian semua
harus suci
6. hidup dengan kasih sayang
semua orang memerlukan
kasih sayang
kasih sayang yang tulus
akan membuat bahagia
orang lain
28
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sesama teman harus saling menyayangi
supaya teman kita juga menyayangi
dengan anggota keluarga juga saling
manyayangi
saling menolong,
membantu dan
mangasihi
berbicara lemah
lembut dengan
orang tua
menghormati guru termasuk bukti rasa sayang
anak yang tidak mempunyai kasih sayang
akan mudah marah
anak yang suka marah akan dijahui oleh
temannya
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7. hidup rukun
hidup rukun berarti suka
bergaul dengan siapa
saja
tidak pilih-pilih teman
jika temannya salah dimaafkan
menolong temanya yang membutuhkan
pertolongan
berbagi makanan dengan teman
menghibur teman yang mendapatkan musibah

30

Buku Siswa Kelas l Ml

jika ada seorang anak yang berkelahi
kita harus mencegah mereka
karena perkelahian tidak ada gunanya
berkelahi hanya menambah kesengsaraan
saja

 aku akan rukun dengan siapapun.
 aku akan senang memafkan teman yang
bersalah kepadaku.
 aku selalu menjaga kebersihan badan,
lingkungan dan pakaian.

 jika menemukan sampah buanglah pada tempatnya
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a. isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
1. kebersihan sebagian dari ....
2. bila ingin disayang kita harus ....
3. apabila ada teman yang berkelahi maka sikap
kita adalah ....
4. salah satu cara membersihkan badan adalah
dengan ....
5. (....) berguna melindungi tubuh kita dari udara
panas dan dingin

32
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b. jodohkanlah pernyataan sebelah kiri dengan
pernyataan sebelah kanan !
1. orang yang mengajari kita di

(a) tempat
sampah

sekolah....
2. jika menemukan sampah

(b) ikhlas

dibuang di ....
3. orang yang melahirkan kita ....

(c) sabun

4. kita mandi dengan

(d) guru

menggunakan ....
5. menolong orang dilakukan

(e) ibu

dengan ...

Akidah Akhlak - Kurikulum 2013

33

pelajaran 5

adab mandi
dan berpakaian

amatilah gambar berikut ini !

34
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 apakah pendapatmu terhadap gambar di atas?
 diskusikan dengan teman sebangkumu tentang
gambar tersebut!

a. adab mandi
mengapa kita harus mandi ?
berapa kali sebaiknya kita mandi ?
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salah satu cara menjaga kebersihan badan
adalah dengan mandi
agar badan tidak mudah terserang penyakit
mandi dilakukan dua kali sehari
diwaktu pagi dan sore hari

tata cara mandi
1. berdoa sebelum masuk kamar mandi

2. masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri

36
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3. mendahulukan anggota badan bagian kanan

4. menggunakan sabun mandi dan shampo

5. menyikat gigi
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6. mandi dengan air suci dan bersih
7. menghemat air
8. mandi sendiri tidak dengan orang lain
9. keluar kamar mandi mendahulukan kaki
kanan

doa akan masuk kamar mandi

allahumma inni a’udzubika minal hubutsi wal
khobaitsi

doa keluar kamar mandi

alhamdulillahilladzi adzhaba annil adza wa’afani
38
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adab buang air besar atau kecil.
1. buang air besar ditempat tertutup
2. dilakukan dengan jongkok
3. tidak membelakangi atau menghadap arah
kiblat
4. di dalam kamar mandi tidak boleh membaca
ayat al quran
5. bersuci dengan tangan kiri
6. menyiram sampai bersih

b. adab berpakaian
pakaian berguna untuk melindungi tubuh kita
dari panas dan dingin.
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pakaian sebagai hiasan tubuh kita agar terlihat
lebih sopan

adab memakai pakaian
1. memakai pakaian yang bersih
2. berdoa sebelum memakai pakaian
3. mendahulukan anggota badan sebelah kanan

doa memakai pakaian

bismillahi allahumma inni as aluka min khoirihi
wakhoirima huwa lah wa a’udzubika min
syarrihi wasyarrima huwa lah
artinya:

dengan nama allah wahai tuhanku
sesungguhnya aku mohon kepadamu dari
kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada
padanya dan aku berlindung kepadamu dari
40
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kejahatan pakaian ini dan kejahatan apa yang
ada padanya
doa melepas pakaian

bismillahilladzi lailaha illahuwa
artinya:

dengan menyebut nama allah tidak ada tuhan
selain dia

adab melepas pakaian:
1. mengucap bismillahirrahmanirrahim
2. mendahulukan bagian kiri
3. melepas baju dengan tenang dan tidak
tergesa-gesa
4. membaca doa melepas pakaian
5. melatakkan baju pada tempatnya
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 aku terbiasa berdoa sebelum dan sesudah
berpakaian
 aku terbiasa beradab secara islami ketika mandi

 hafalkan doa memakai pakaian dan melepas

 seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian
menyerupai wanita dan sebaliknya
 laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari
bahan sutera dan perhiasan emas
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a. susunlah huruf-huruf berikut ini menjadi kata
yang benar !
1. agar bersih, kita mandi memakai ....
a

s

n

u

b

2. keluar kamar mandi mendahulukan kaki .....
n

a

k

a

n

3. supaya rapi, pakaian hendaknya di ....
t

e

k

i

r

a

s

4. agar terhindar dari penyakit, kita harus
memakai pakaian yang …
r

i

s

h

b

e

5. akibat jika tidak mandi kulit kita jadi ....
t

a

g

l

a
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b. isilah titik-titik di bawah ini!
1. menggosok gigi dengan ..................
2. membersihkan rambut dengan ..................
3. waktu mandi membersihkan badan dengan
..................
4. mengeringkan badan dengan ..................
5. mandi dengan cara mengguyurkan ..................
ke badan.
6. memasang kancing baju secara ..................
7. memakai baju dengan membaca ..................
8. memakai baju mendahulukan tangan
..................
9. mandi main busa jika kena mata akan terasa
..................
10.setelah berpakaian rapi tidak lupa menyisir
..................
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pelajaran 6

hidup kotor

amatilah dua gambar berikut ini:
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 bagaimana pendapatmu tentang kedua gambar
di atas ?
 gambar yang manakah yang menurutmu lebih
bagus ?

a. hidup kotor
allah tidak menyukai akhlak tercela
sifat tercela dapat merugikan diri sendiri dan
orang lain
salah satu contoh akhlak tercela adalah hidup
kotor
hidup kotor harus kita hindari agar disayang
allah swt.
46
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akhlak tercela disebut akhlak madzmumah
lawan akhlak madzmumah adalah akhlak
mahmudah
arti akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji

berikut contoh hidup kotor:
1. membuang sampah sembarangan

2. tidak suka mandi
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3. malas gosok gigi

4. tidak mencuci tangan sebelum makan

5. membiarkan ruangan berantakan
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b. akibat hidup kotor
hidup kotor bisa merugikan diri sendiri dan
orang lain.
berikut ini akibat hidup kotor :
1. mudah terserang penyakit

2. dijauhi teman

3. dibenci allah
4. disenangi setan
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beberapa cara menghindari hidup kotor
1. membiasakan mandi dua kali sehari

2. rajin gosok gigi

3. membersihkan lingkungan sekitar
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4. membeli makanan di tempat yang bersih

5. buang air kecil di tempat yang tepat

 aku bisa menghindari hidup kotor
 aku selalu menjaga kebersihan baik badan
pakaian maupun lingkungan sekitar
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 kebiasaan hidup kotor harus kita hindari
 allah mencintai hambanya yang suka kebersihan

a. lengkapilah kotak-kotak di bawah ini sesuai
dengan pernyataan!
1. akibat hidup kotor
p

y

k

2. nama lain akhlak tercela
m

d

u

h

3. lawan dari sakit
s

a

4. binatang penyebar penyakit
n

a

k

5. hal yang harus dilakukan agar mulut kita bersih
g
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o

k

g

b. jawablah pertanyaan di bawah ini
1. apakah akibat seorang anak yang tidak
menjaga kebersihan ?
2. mengapa kita harus menggosok gigi ?
3. apakah akibat jarang mandi ?
4. bagaimanakah sikapmu jika menemukan
sampah berserakan ?
5. bagaimana cara menjaga kebersihan
lingkungan ?
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pelajaran 7

kalimat thayyibah
basmalah

amatilah gambar di bawah ini
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 apakah yang harus dilakukan ketika seseorang
akan memulai pekerjaan yang baik ?

a. kalimat basmalah

bu guru akan memulai pelajaran
setiap kita akan memulai pekerjaan yang baik
hendaknya dimulai dengan mengucap
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basmallah
basmallah termasuk kalimat thayyibah

bismillâhirrahmânirrahîm
artinya:
dengan menyebut nama allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang

b. penggunaan kalimat basmalah
beberapa kesempatan yang dianjurkan untuk
mengucap basmalah adalah:
1. ketika akan makan
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2. memulai belajar

3. memakai baju

4. memulai doa
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c. hikmah mengucap basmalah
1. mendapat ridha allah swt.
2. terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat
3. kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah
4. dijaga oleh allah swt.
5. mendapat berkah dari allah

d. akibat tidak mengucap basmalah
1. pekerjaan tidak diberkahi allah
2. mudah tergoda syetan
3. tidak mendapat ridha allah
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 aku selalu mengucap basmalah ketika akan
memulai suatu kegiatan.
 aku mampu mengucapkan basmalah beserta
artinya.
kegiatan di rumah
 siswa didampingi orang tua menghafalkan
kalimat thayyibah basmalah beserta artinya.
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a. tulislah ( b ) jika pernyataan benar dan ( s ) jika
pernyatan salah !
1. (

) sulaiman akan memakai sepatu dan dia
mengawali dengan mengucap basmalah.

2. (

) kalimat thayibah adalah kalimat yang
sia-sia saja.

3. (

) seseorang akan melakukan kejahatan
dan dia mengucap basmalah agar
usahanya berhasil.

4. (

) jika kita mengucap basmalah setiap
akan memulai pekerjaan maka allah swt.
akan memberkahi.

5. (

) kebiasaan baik harus kita lakukan sejak
kecil.
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b. beri tanda ( √ ) pada pernyataan-pernyataan di
bawah ini sesuai dengan sikap kamu yang sebenarnya, kemudian beri alasannya !
No

Pernyataan

1

Memakan
daging ayam
yang mati
tertabrak
truk.

Setuju

Kurang
Setuju

Tidak
Setuju

Alasan

2 Membaca
basmalah
sebelum
melakukan
suatu
pekerjaan.
3 Membaca
basmalah
sebelum
membohongi
orang tua
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4 Allah Maha
Pengasih
dan Penyayang kepada
sebagian
makhlukNya
5 Membaca
hamdalah
setelah
melakukan
suatu
pekerjaan

62

Buku Siswa Kelas l Ml

tulislah lafadz bismillâhirramânirrahîm dengan
lengkap beserta artinya !
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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pelajaran 8

asmaul husna
ar-rahman, ar-rahim, as-sami'

perhatikan gambar berikut ini
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 bagaimanakah pendapatmu tentang gambar di
atas ?
 mengapa kita harus mengasihi orang lain ?
 siapa yang menumbuhkan rasa kasih sayang
sesama makhluk ?

 asmaul husna artinya nama-nama allah yang
baik
 jumlah asmaul husna ada 99

a. ar-rahman
allah swt mengasihi semua
makhluknya
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allah swt bersifat arrahman
ar-rahman artinya allah
maha pengasih
allah swt mengasihi semua
manusia, binatang pun
dikasihi oleh allah swt
allah swt memberi kita makan, minum, anggota
badan yang lengkap, memberi penglihatan,
memberi semua yang kita butuhkan

b. ar-rahim
ar-rahim artinya allah
maha penyayang.
semua orang beriman
disayang oleh allah swt.
jika kita taat beribadah
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maka allah swt juga akan sayang kepada kita.
supaya allah swt sayang kepada kita, maka
kita harus mentaati semua perintahnya dan
menjauhi larangannya.

c. as-sami’
as-sami’ artinya allah maha mendengar
semua suara baik itu yang keras
maupun hanya berupa bisikan allah swt bisa
mendengarnya.
semua makhluk allah swt
bisa di dengar suaranya
oleh allah swt.
termasuk suara hewan
dan makhluk yang sangat
kecil.
allah swt juga mendengar
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apa yang diucapkan dalam hati.
allah swt mendengar doa semua hamba dan
orang-orang yang memuji-nya.

 aku akan menyayangi sesama.
 aku hafal asmaul husna beserta artinya.
 aku bisa meneladani sifat allah swt yang ada
dalam asmaul husna.

 aku bisa menulis asmaul husna dalam bahasa
arab beserta artinya

 kita harus menghindari mengucapkan hal-hal
yang tidak baik karena allah maha mendengar
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kegiatan di rumah
 siswa menghafalkan asmaul husna dengar
artinya didampingi oleh orang tua.

a. isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
1. ar-rahman artinya allah maha .....................
2. ar-rahim artinya allah maha .....................
3. asmaul husna berjumlah .....................
4. as-sami’ artinya allah maha .....................
5. terhadap makhluk lain kita harus .....................
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b. berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai
dengan pernyataannya!
no
1

pernyataan
ar-rahman artinya allah maha
mendengar.
kita harus berbuat baik hanya

2 kepada orang yang baik dengan
kita.

3

allah mengasihi semua makhluknya.

tanda sayang kita kepada allah
4 adalah dengan melaksanakan
salat.

5
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allah mampu mendengar suara
binatang yang sangat kecil.
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benar

salah

c. beri tanda (√) pada pernyataan-pernyataan di
bawah ini sesuai dengan sikap kamu yang sebenarnya, kemudian beri alasannya!
no

pernyataan

setuju

1.

allah tetap
mengasihi orang
yang jahat.

2.

allah tidak mengasihi
semua makhluk-nya.

tidak
setuju

alasan

allah maha
3. penyayang kepada
orang beriman saja.

4.

allah menyayangi
semua makhluk-nya.

allah tidak bisa
5. mendengar suara
semut .
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pelajaran 9

adab belajar dan bermain

marilah kita amati gambar berikut ini

72
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 bagaimanakah pendapatmu tentang gambar di
atas ?
 gambar manakah yang lebih menarik untuk
dilihat ?

a. adab belajar
belajar sangat dianjurkan oleh agama islam.
dengan belajar kita tahu
semuanya.
belajar harus dilakukan
dengan rajin.
umat islam wajib belajar.
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belajar termasuk
ibadah.
belajar pangkal
pandai.
malas pangkal
bodoh.
belajar harus kita niatkan hanya karena allah
swt.
allah swt. akan menyayangi anak yang rajin
belajar.
belajar dimulai sejak lahir
hingga meninggal dunia
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adab belajar
1. berdoa sebelum mulai belajar (tulis arab :
rabbi zidni ilma war zuqni fahman)
2. selesai belajar merapikan buku dan tempat
belajarnya
3. membaca hamdalah

hal yang perlu diperhatikan ketika belajar di
sekolah
1. datang tepat waktu dan tidak terlambat
2. berdoa sebelum belajar
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3. mendengarkan penjelasan dengan baik
4. membawa peralatan lengkap
5. tenang selama mendengar penjelasan guru
6. berdoa selesai belajar

b. adab bermain
kita semua senang bermain
ketika waktu istirahat tiba
semua siswa keluar kelas
menuju halaman untuk bermain

ada yang bermain bola
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bermain berantai

bermain petak umpet

bermain congklak

Akidah Akhlak - Kurikulum 2013

77

bermain tepuk

hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bermain.
1. menyelesaikan tugas terlebih dahulu
2. bermain di tempat yang aman
3. tidak menggunakan bahan yang berbahaya
4. dalam permainan harus jujur
5. tetap menjaga kebersihan pakaian
6. tidak mencelakakan orang lain
7. saling tolong-menolong
8. berhenti jika waktu shalat datang
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 aku akan bermain dengan jujur
 dalam permainan aku tidak boleh lupa waktu
belajar dan beribadah

 hafalkan doa sebelum belajar dan artinya !
 praktikkan adab belajar dan bermain di
rumahmu!

kegiatan di rumah
 orang tua mengecek kesiapan siswa dan
kelengkapan belajar siswa ketika akan
berangkat sekolah
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a. jodohkanlah pernyataan sebelah kiri dengan
sebelah kanan !
1. menuntut ilmu hukumnya

(a) bodoh

2. rajin pangkal

(b) jujur

3. sebelum belajar terlebih dahulu

(c) wajib

4. dalam permainan harus

(d) berdoa

5. malas pangkal

(e) pandai

b. berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai !
no

pernyataan
berlaku curang dalam

1
permainan
berdoa sebelum memulai
2
kegiatan belajar
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setuju

tidak
setuju

bermain kejar-kejaran di jalan
3
raya
selesai belajar bukunya
4
dibiarkan berantakan
menyelesaikan tugas terlebih
5
dahulu baru kemudian bermain

6

bermain sampai larut malam

berbuat gaduh ketika guru
7
menjelaskan materi pelajaran
tidak memperdulikan
8

panggilan orang tua karena
sibuk bermain

9

tidur di dalam kelas
bermain kejar-kejaran di dalam

10
masjid
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pelajaran 10

adab makan dan minum

amatilah gambar di bawah ini !

82
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 bagaimanakah pendapatmu terhadap gambar di
atas ?
 diskusikan dengan teman sebangkumu tentang
gambar tersebut!

a. adab makan dan minum
setiap hari kita makan dan minum.
allah swt. memberi
rizki kepada semua
makhluknya
allah swt. menyuruh
kita makan dan minum
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makanan sangat diperlukan oleh tubuh kita
ketika akan makan, kita harus yakin bahwa
makanan yang kita makan adalah makanan
yang halal.

adab makan dan minum :
1. mencuci tangan terlebih dahulu
2. duduk dengan baik
3. baca basmalah
4. membaca doa sebelum
makan
5. menggunakan tangan kanan
6. boleh pakai sendok tetapi
jangan berisik
7. mengambil makanan
secukupnya
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9. makan dengan tenang dan tidak
menumpahkan makanan dan minuman di
meja atau lantai

10.berdoa sesudah makan
12.mencuci tangan hingga bersih
13.berkumur-kumur atau menyikat gigi

b. hal-hal yang tidak boleh dilakukan
1. makan sambil berdiri
2. berebut makanan
3. makan sambil berjalan
4. mencela makanan
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5. makan sambil tergesa-gesa
6. menyisakan makanan
doa akan makan

allahumma bariklana fima razaqtana waqina
adzabannar
artinya :

ya allah berkahilah rezeki dari-mu dan selamata
kanlah kami dari siksa api neraka

doa selesai makan

alhamdulillahilladzi athamana wasaqana
waja’alana minal muslimin
artinya :

segala puji bagi allah yang memberikan kami
makan dan minum dan menjadikan kami gok
longan orang-orang yang berserah diri.
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 aku akan makan dan minum sesuai dengan
adab islami.
 sebelum dan sesudah makan aku akan berdoa
terlebih dahulu.
 aku hanya akan makan makanan yang halal.

 jika aku membeli makanan kemasan aku akan
mengecek label halal di bungkusnya.

belajar di rumah
 orang tua mendampingi siswa untuk menghafal
doa akan makan dan doa selesai makan.
 selalu mempraktikkan adab makan dan minum
islami dimanapun berada.
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a. berilah tanda centang (9) pada gambar yang
tepat di bawah ini !

88

(...............)

(...............)

(...............)

(...............)

(...............)

(...............)
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b. susunlah huruf-huruf berikut ini menjadi kata
yang benar !
1. kita harus makan makanan yang ....
l

a

l

a

h

2. kalau makan harus menggunakan tangan ....
n

a

k

a

n

3. agar mulut bersih, selesai makan hendaknya
....
m

e

r

b

u

k

u

r

4. sebagai rasa syukur kepada allah swt, yang
telah memberi makan dan minum maka
selesai makan kita ....
r

a

b

o

d

e

5. kita harus menghindari makan sambil ....
e

r

i

d

r

i

b
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c. isilah titik-titik di bawah ini !
1. dzat yang memberi rizki kepada kita
sesungguhnya adalah ....
2. ketika makan kita harus menggunakan
tangan sebelah ....
3. selesai makan sebaiknya kita ....
4. jika ada makanan yang tidak kita sukai meka
sikap kita sebaiknya ....
5. sebelum makan kita terlebih dahulu harus ....
tangan.

aktivitas mandiri
 hafalkan di depan kelas doa sebelum dan
sesudah makan dan minum beserta artinya !
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pelajaran 11

ramah dan sopan santun
kepada orang tua dan guru

Akidah Akhlak - Kurikulum 2013

91

 apakah pendapatmu tentang gambar di atas ?
 mengapa kita harus ramah dan sopan kepada
orang tua ?
 mengapa juga kita harus ramah dan sopan
kepada guru ?

a. sopan terhadap orang tua
orang tua adalah orang
yang sangat berjasa
ibu melahirkan kita

mengasuh kita sejak bayi
hingga saat ini
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orang tua membesarkan
kita dengan penuh kasih
sayang
orang tua menyiapkan
semua yang kita butuhkan
mulai membelikan pakaian
memberikan perlengkapan sekolah
merawat kita ketika sakit

orang tua selalu
mendoakan kita
mendoakan kita agar
menjadi anak sholeh
serta menjadi anak
yang pintar
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contoh sikap ramah dan sopan kepada orang tua:
1. berbicara dengan sopan
2. menaati nasehatnya
3. membantu meringankan tugas orang tua
4. tidak membantah perintahnya

 aku akan berperilaku sopan kepada orang tua.
 aku akan membahagiakan kedua orang tuaku

b. sopan terhadap guru
orang yang berjasa kepada kita selain orang tua
adalah guru.
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guru mendidik kita
setiap hari
guru meluangkan
waktunya untuk
mengajari kita
guru mengajari
bagaimana cara menulis yang baik
cara berperilaku yang baik
mengajari kita berhitung
bertutur kata yang baik
seseorang bisa menjadi pintar
bisa meraih cita-cita yang diinginkannya
karena bimbingan seorang guru
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beberapa alasan kita harus bersikap ramah dan
sopan kepada guru
1. orang yang mendidik kita
2. mengajari kita tentang kebaikan
3. menjadikan kita anak pintar
4. selalu mendoakan kita agar menjadi anak
yang baik

 aku akan bersikap baik dan sopan terhadap
guru
 aku akan senantiasa mematuhi nasehat guru
 aku akan menjaga ketertiban di sekolah

 praktikkan berbicara yang baik dan lemah
lembut kepada guru dan orang tuamu
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a. lengkapilan pernyataan di bawah ini dengan
memilih kata-kata yang tersedia !
semua orang - memenuhinya – mematuhi –
sopan - berpamitan
1. anak yang baik akan selalu .................. nasehat
orang tuanya.
2. sebelum berangkat sekolah kita ..................
kepada orang tua.
3. jika orang tua memanggil kita, maka sikap
kita .......................
4. berbicara ................ termasuk contoh sikap
baik kepada guru..
5. bersikap ramah harus kita lakukan kepada
......................
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b. berilah tanda centang (9) pada kolom yang sesuai!
no

pernyatan

1

tidak menghiraukan panggilan
orang tua

2

berbicara dengan sopan kepada
guru

3

berpamitan kepada orang tua
ketika akan berangkat sekolah

4

keluar kelas tanpa minta ijin
kepada guru

5

tidak mau menjaga kebersihan di
rumah

6

menjalankan nasehat orang tua
dengan sepenuh hati

7

mengerjakan pr sesuai waktu
yang telah ditentukan

8

membantu orang tua
membersihkan kamar tidur

9

selalu mengucap salam ketika
bertemu guru

mendengarkan penjelasan guru
10 dengan baik dan duduk dengan
tanang
98

Buku Siswa Kelas l Ml

setuju

tidak
setuju

pelajaran 12

menghindari berbicara
kotor/jorok dan bohong

perhatikan gambar berikut ini

 bagaimanakah pendapatmu tentang gambar di
atas?
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manusia adalah makhluk sosial
manusia tidak dapat hidup sendiri
kita butuh orang lain untuk membantu kita
kerukunan dalam pergaulan harus kita jaga
terhadap semua orang kita harus bersikap baik

a. adab berbicara
sejak kecil kita dilatih berbicara
setiap hari kita berbicara
sebagai anak muslim,
kita harus berbicara yang
baik saja
berbicara yang diperlukan
saja
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tidak berbicara yang siasia
bicara kotor termasuk
akhlak tercela
bicara kotor atau jorok
harus kita jauhi
kerena itu termasuk perbuatan dosa
dan termasuk cara setan menjerumuskan kita
rasulullah mengajari kita untuk berbicara yang
sopan
baik itu kepada teman, orang lain, guru, apalagi
terhadap orang tua.
beliau tidak pernah berkata kasar
beliau tidak pernah berbicara jorok
beliau selalu berkata yang baik dan tidak pernah
menyakiti orang lain
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dalam berbicara juga tidak
boleh teriak-teriak
mendengarkan orang lain
yang berbicara
berbicara tanpa menyinggung
orang lain
apalagi mengejek dan
menipu orang
tidak berbisik-bisik dengan temannya apabila ada
satu temannya yang tidak
diajak berbicara
islam melarang kita berbicara
tidak baik atau jorok kepada
orang lain
kita juga dilarang untuk
berbicara bohong
apalagi mengejek orang lain
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b. keuntungan berbicara yang baik
ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat
ketika berbicara dengan baik, diantaranya:
1. disenangi banyak teman
2. mendapatkan pahala dari allah swt.
3. terhindar dari dosa
4. dihormati orang lain

c. kerugian bicara jorok/kotor atau dusta
kerugian berbicara kotor atau dusta
diantaranya:
1. dijauhi teman
2. tidak dipercaya orang lain
3. mendapat dosa
4. menjadi temannya setan
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 aku akan selalu berbicara dengan sopan
 aku akan menghindari bicara kotor
 aku tidak akan mengejek teman
 aku tidak akan membicarakan keburukan teman

ayo praktikkan dengan teman sebangkumu tata
cara berbicara yang baik ketika:
 mengajukan pertanyaan di kelas
 minta ijin mau ke kamar kecil
 meminta tolong kepada teman
 meminjam peralatan sekolah
 berpamitan kepada orang tua
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a. jawablah pertanyaan di bawah ini !
1. apa yang harus kalian lakukan jika mengetahui
ada temanmu yang berkata kotor?
2. apakah keuntungan jika kita berbicara yang
baik?
3. bagaimanakah sikap seseorang yang suka
berdusta?
4. apa yang harus kalian lakukan jika melakukan
kesalahan kepada orang lain?
5. mengapa kita tidak boleh berbicara kotor?
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b. berilah tanda (b) jika pernyataan benar dan (s)
jika pernyataan salah !
1. (

) keluar kelas tanpa minta ijin kepada
guru.

2. (

) memarahi teman yang melakukan kesalahan.

3. (

) mengucap salam ketika bertemu guru di
jalan.

4. (

) menahan diri untuk tidak berkata jorok
dan kotor.

5. (
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) menegur teman yang berbohong.
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