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Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim

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 inkar.

 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. 

Sebagi komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, mulai tahun 
ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah 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.   
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Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah  2013, Kementerian 
Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, menerbitkan buku 
pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadarian buku ditangan peserta didik dan guru 
menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Madrasah 2013. 

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Ma la ytimul-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 diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman 
guru dan pegangan siswa ini disusun dengan pendekatan ilmiah (scientifi c 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 memiliki tidak saja kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan 
sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. Amin.

Jakarta,    April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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SUJUD Syukur

Pengertian dan Dalil Sujud Syukur

Sebab-sebab Sujud Syukur

Bacaan dalam Sujud Syukur

Praktik Sujud Syukur

Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mengolah,  menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar

1.1. Meyakini hikmah bersyukur

2.1. Membiasakan sikap bersyukur kepada Allah Swt sebagai implementasi dari pemahaman 
tentang sujud syukur

3.1. Memahami ketentuan sujud syukur

4.1. Memperagakan tata cara sujud syukur
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Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!

Gambar 1

Gambar 2

Setelah kalian mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman 
kalian, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang sujud syukur. 
Tulislah tanggapan dan pertanyaan kalian.
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TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. Gambar 1:   .........................................................................................................................

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

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

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

b. Gambar 2:   .........................................................................................................................

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

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

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

PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. ..........................................................................................................................................

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

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

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

b. ..........................................................................................................................................

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

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

 ..........................................................................................................................................
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A.   KETENTUAN SUJUD SYUKUR

Sujud merupakan salah satu bukti bagi seorang hamba untuk tunduk dan merendahkan diri di 
hadapan Allah Swt Mengaku dirinya sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Dalam 
mengerjakan shalat, sujud merupakan sebagian dari rukun shalat yang harus dilaksanakan. 
Bersyukur (berterima kasih) kepada sesama manusia lebih cenderung menunjukkan perasaan 
senang dan menghargai sesama. Adapun bersyukur kepada Allah Swt lebih cenderung kepada 
pengakuan bahwa semua kenikmatan adalah pemberian dari Allah Swt Inilah yang disebut 
sebagai syukur. Lawan kata dari syukur nikmat adalah kufur nikmat, yaitu mengingkari bahwa 
kenikmatan bukan diberikan oleh Allah Swt Kufur nikmat berpotensi merusak keimanan.

1. Pengertian Dan Dalil Sujud Syukur

Sujud adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dan 
mengangkat kedua siku-sikunya.di atas tanah dengan penuh ketundukan dan kekhusyu’an 
Sedangkan syukur dan kata-kata yang seakar dengannya di dalam al-Quran meliputi makna 
‘pujian atas kebaikan’, ‘ucapan terimakasih’, atau ‘menampakkan nikmat Allah Swt ke 
permukaan’, yang mencakup syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan 
perbuatan. Di dalam hal ini, syukur juga diartikan sebagai ‘menggunakan anugerah Ilahi 
sesuai dengan tujuan penganugerahannya’

Jadi sujud  syukur  adalah  ialah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapat 
keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar.

Firman Allah: 

َذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديٌد َوِإْذ َ
Artinya: ”Dan  (ingatlah  juga),  tatkala  Tuhanmu  memaklumkan;  “Sesungguhnya  jika  
kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim : 7) 

فَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُروِن
Artinya:  ”Karena  itu,  ingatlah  kamu  kepada-Ku  niscaya  Aku  ingat  (pula)  kepadamu,  
dan bersyukurlah  kepada-Ku,  dan  janganlah  kamu  mengingkari  (nikmat)-Ku”.  (QS.  
al-Baqarah :152) 

2. Hukum Bersyukur dan Sujud Syukur 

Seseorang hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Swt, kapan pun, dalam kondisi 
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apapun seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Sebab apapun yang 
diberikan Allah Swt kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Allah Maha Tahu, kita wajib 
ridha dengan takdir Allah, meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Kita harus yakin Allah 
tahu apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

Sementara itu hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunah. 

Hadis Rasullullah saw : 

َر ِبِه َخرَّ  ُه اَْمٌر َيسََّرُه اَْو ُبشِّ َ َعْن َاِىب َبْكَرَة اَنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِاَذا َأ
َساِجًدا ُشْكرًا هللَِِّ تـََعاَىل.

Artinya: “Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah saw. apabila mendapat sesuatu 
yang menyenangkan atau diberi khabar gembira segeralah beliau tunduk sujud sebagai 
tanda syukur kepada Allah Swt” (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Turmudzi yang 
menganggapnya sebagai hadis hasan).

Dalam hadis lain dijelaskan sebagai berikut:

َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف، َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: « ِإِينّ َلِقيُت 
َجبـْرَائِيَل َعَلْيِه السَّالُم فـََبشََّرِين َوقَاَل: ِإنَّ َربََّك، يـَُقوُل: َمْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيُت 

َعَلْيِه، َوَمْن َسلََّم َعَلْيَك َسلَّْمُت َعَلْيِه، َفَسَجْدُت هللَِِّ ُشْكرًا
Artinya: “Dari ‘Abdurrahmaan bin ‘Auf: Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam pernah bersabda: “Aku bertemu dengan Jibriil ‘alaihis-salaam, lalu ia memberikan 
kabar gembira kepadaku dengan berkata: ‘Sesungguhnya Rabbmu telah berfi rman: 
Barangsiapa yang mengucapkan shalawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan 
shalawat kepadanya. Barangsiapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan 
mengucapkan salam kepadanya’. (Mendengar hal itu), aku pun bersujud kepada Allah 
bersyukur kepada-Nya”. (H.R. Baihaqi dan Hakim)

3. Sebab-Sebab Sujud Syukur

Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur adalah : 

a. Karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah Swt 

b. Mendapatkan berita yang menyenangkan. 

c. Terhindar dari bahaya (musibah) yang akan menimpanya. 
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Dalam  prakteknya,  ada  beberapa hal  yang  menyebabkan  Nabi  Muhammad  saw. dan  
para sahabat melaksanakan sujud syukur, yaitu : 

a. Ketika Nabi Muhammad saw. mendapat  surat dari  Ali yang  isinya kabar gembira  
bahwa suku Hamzah masuk Islam. 

b. Ketika malaikat Jibril  memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad saw. bahwa 
orang yang  selalu  bershalawat  kepada  Nabi saw.  akan  diberi  rahmat  dan keselamatan. 

c. Ketika mendengar kematian Musailamah AI-Kadzdzaab (nabi palsu), Abu Bakar As-
Shidiq ra. melakukan sujud syukur. 

d. Ka`ab bin Abdul Malik ra. melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa 
tobatnya diterima oleh Allah Swt 

4. Syarat Sujud Syukur

Syarat sujud syukur adalah sebagaimana syarat shalat yaitu;

a. Suci badan, pakaian, dan tempat,

b. Menghadap kiblat 

c. Menutup aurat.

5. Cara Sujud Syukur

Secara umum tata cara sujud syukur yaitu;

a. Niat (di dalam hati)

b. Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan 

c. Takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan

d. Sujud

e. Bangkit dari sujud sambil takbir

f. Duduk sesudah sujud (tanpa membaca tasyahhud)

g. Salam

Pada sujud syukur ada beberapa ulama yang  tidak mensyaratkan harus suci, Meskipun ada 
beberapa ulama yang tidak mensyaratkan demikian, tetapi sebaiknya mengikuti pendapat 
yang mensyaratkan suci.
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Niat sujud sujud adalah:

نـََوْيُت ُسُجوَد الشُّْكِر هلِل تـََعاَىل
Bacaan doa sujud syukur juga sama dengan sujud tilawah, yaitu:

َسَجَد َوْجِهى لِلَِّذى َخَلَقُه َوَصوََّرُه َوَشقَّ َمسَْعُه َوَبَصَرُه ِحبَْولِِه َوقـُوَّتِِه فتـََباَرَك هللاُ َأْحَسُن 
اْخلَاِلِقَني

Artinya: “Wajahku bersujud kepada Penciptanya, yang Membentuknya, yang Membentuk 
pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Suci Allah Sebaik-
baik Pencipta.” (HR. Tirmizi)

Atau doa yang tercantun dalam al-Quran: 

َربِّ أَْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلًا 
تـَْرَضاُه َوأَْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني

Artinya: “Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang telah 
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan 
amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam 
golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”. (QS. an-Naml: 19)

Bisa juga dengan ini

َربِّ تـََعبًُّدا َورِقًّا. اَللَُّهمَّ ِانَّ  َ ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ اَْنَت َريبِّ َحقَّا َحقَّا، َسَجْدُت َلَك 
َعَمِلي َضِعْيٌف َفَضاِعْف ِيل , اَللَُّهمَّ ِقِين َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـَْعُث ِعَباَدَك َوُتْب َعَليَّ اِنََّك 

اَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحْيُم
Artinya: “Maha Suci Engkau. Ya Allah, Engkaulah Tuhaku yang sebenarnya, aku sujud 
kepada-Mu ya Rabbi sebagai pengabdian dan penghambaan. Ya Allah, sungguh amalku 
lemah, maka lipat gandakan pahalanya bagiku. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa-Mu 
pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, terimalah taubatku, sesungguhnya 
Engkau Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang.”
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6. Manfaat Sujud Syukur

a. Menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Swt, karena nikmat, karunia dan anugrah 
hanya datang dari Nya. 

b. Terhindar dari sifat sombong, karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Swt 

c. Akan menambah nikmat Allah Swt, karena orang yang bersyukur akan ditambah 
nikmatnya. 

d. Di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. 

7. Praktik Sujud Syukur

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan secara spontan. Misalkan, ketika seseorang 
mendapatkan nikmat, baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan, atau terhindar 
dari musibah, maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. 
Meskipun boleh-boleh saja seseorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap ba’da 
shalat, atau kapan pun ia mau. Tetapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang 
yang baru saja mendapat kenikmatan-kenikmatan yang spesial seperti Lulus Ujian, naik 
kelas, memenangi lomba tingkat nasional, dan lain sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan 
tersebut tidak terjadi belum tentu kita dapatkan setahun sekali. Adapun cara melakukannya 
adalah dengan satu kali sujud dan dilakukan di luar shalat. 

Caranya, bersuci/wudhu berdiri menghadap  kiblat,  kemudian  niat sujud syukur bersamaan 
takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, takbir untuk sujud tanpa mengangkat 
kedua tangan setelah itu langsung sujud satu kali, lalu bangkit dari sujud sambil takbir, 
duduk untuk mengucapkan salam. 

MOTIVASI

Rahasia Sujud Diungkap oleh Seorang Doktor Neurologi

Seorang doktor di Amerika telah memeluk Islam karena beberapa keajaiban yang 
ditemuinya dalam penyelidikannya. Dia amat kagum dengan penemuan tersebut, sehingga 
tidak dapat diterima oleh akal fi kiran.

Dia adalah seorang doktor neurologi. Setelah memeluk Islam, dia amat yakin akan 
pengobatan secara Islam dan dengan itu telah membuka sebuah klinik yang bertemakan 
“Pengobatan Melalui Al-Quran”. Kajian pengobatan melalui al-Quran membuatkan obat-
obatannya berpatokan apa yang terdapat di dalam al-Quran. Diantara cara-cara yang 
digunakan adalah berpuasa, mengkonsumsi madu, biji hitam (blackseed) dan sebagainya.
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Apabila ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk Islam, maka doktor tersebut 
memberitahu bahwa semasa beliau melakukan kajian urat saraf, terdapat beberapa urat 
saraf di dalam urat manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak 
manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal. Setelah membuat 
kajian yang memakan waktu cukup lama, akhirnya beliau mendapati bahwa darah tidak 
akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia melainkan pada saat seseorang itu sedang 
sujud ketika mengerjakan shalat. Urat tersebut memerlukan darah hanya untuk beberapa 
saat saja. Yakni, darah hanya akan memasuki urat tersebut mengikut kadar shalat waktu 
yang diwajibkan oleh Islam.

Columbia University State pernah melakukan penelitian tentang otak. Ternyata, di otak 
terdapat sebuah bagian yang tidak teraliri darah. Tapi, bagian tersebut dapat teraliri darah 
bila kita melakukan gerakan khusus seperti sujud yang dilakukan pada waktu-waktu 
tertentu. Walaupun tidak menyebutkan secara gamblang tentang waktu-waktu tersebut, 
tapi waktu-waktu tersebut berada sekitar salat lima waktu yang umat Islam lakukan setiap 
hari. Efek dari teraliri-nya bagian dari otak tersebut adalah dapat membuat kerja otak 
menjadi maksimal. Sehingga, kemampuan otak dalam bekerja (seperti, menghitung, 
menghapal, belajar dan lain-lain) bisa lebih baik dan tentunya menambah kecerdasan otak 
kita.

Begitulah keagungan ciptaan Allah. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan salat, maka 
otaknya tidak akan dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. 
Dengan demikian, kejadian manusia ini sebenarnya adalah untuk menganut agama Islam 
‘sepenuhnya’ karena sifat fi trah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Allah dengan 
agama-Nya yang indah ini. (berbagai sumber)

Kegiatan Praktik 

Setelah mempelajari teknis dalam kegiatan diskusi, cobalah kalian 
praktikkan tata cara sujud syukur. Dan sebelumnya, coba kalian hafal doa 
sujud dan saling menyetorkan hafalan doa tersebut kepada teman sebangku.
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RANGKUMAN

1. Syukur secara bahasa artinya adalah terimakasih, dan menurut istilah sujud  syukur  
adalah  sujud  yang  dilakukan  sebagai  tanda  terima  kasih  seorang hamba kepada 
Allah Swt. Dalil disyariatkannya sujud ialah QS. Ibrahim : 7 dan QS.  al-Baqarah  :152

2. Setiap muslim hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Swt, sebab apapun yang 
diberikan Allah Swt maka itulah yang terbaik buat kita. Ridha dengan takdir Allah Swt, 
meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Sementara itu hukum bersyukur dengan cara 
melakukan sujud syukur adalah sunah. 

3. Sebab-sebab sujud syukur: mendapat nikmat dari Allah Swt, berita gembira, atau 
terhindar dari bahaya. Sedangkan rukun sujud syukur: niat, takbiratul ihram, sujud, 
duduk sesudah sujud, dan salam

4. Hikmah disyariatkannya sujud syukur: menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah 
Swt, terhindar dari sifat sombong, akan menambah nikmat Allah Swt, dan mendapatkan 
tempat khusus di dalam surga

PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita memahami  ketentuan sujud syukur dalam Islam maka seharusnya 
kita  memiliki sikap sebagai berikut:

1. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa kita hanya makhluk Allah 
Swt dan Dialah satu-satunya yang Maha Kuasa.

2. Membiasakan diri untuk ikhlas dan taat beribadah dalam kehidupan 
sehari-hari.

3. Merasa cukup dan ridha dengan nikmat yang diterimanya dengan tetap 
bersyukur.

4. Menghidari sikap,  perbuatan maupun ucapan yang termasuk kategori 
tercela.

5. Membiasakan tertib dan disiplin dalam melaksanakan ibadah sehinggga 
akan berdampak pada tindakan sehari-hari.



Tinggalkan Kesombongan
dengan Bersujud padaNya

(Sujud di Luar Shalat)

“SUJUD TILAWAH”

Bab

2
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Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah,  menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

Kompetensi Dasar

1.2    Menghayati hikmah sujud tilawah 

2.2     Membiasakan perilaku taat dan patuh sebagai implementasi dari  pemahaman tentang 
sujud tilawah

3.2    Memahami ketentuan sujud tilawah

4.2    Memperagakan tata cara sujud tilawah 

SUJUD TILAWAH

Pengertian dan Dalil Sujud Tilawah

Sebab-sebab Sujud Tilawah

Bacaan dalam Sujud Tilawah

Praktik Sujud Tilawah
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Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!

Gambar 1

Gambar 1

Setelah kalian mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman 
kalian, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang sujud tilawah. 
Tulislah tanggapan dan pertanyaan kalian
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TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. Gambar 1:   .........................................................................................................................

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

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

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

b. Gambar 2:   .........................................................................................................................

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

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

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

PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. ..........................................................................................................................................

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

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

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

b. ..........................................................................................................................................

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

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

 ..........................................................................................................................................
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A.   KETENTUAN SUJUD TILAWAH

Manusia tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah Swt Dengan  
pernyataan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dan congkak. Sebab kita tidak 
memiliki apa-apa, semua yang ada hanyalah titipan Allah Swt yang sewaktu-waktu akan diambil 
oleh-Nya.

1. Pengertian dan Dalil Sujud Tilawah

Tilawah secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah ialah sujud 
yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat “sajdah” dalam al-Quran. 
Sujud tilawah  dilakukan untuk menyatakan keagungan  Allah Swt dan sekaligus pengakuan  
bahwa diri  kita  ini sangat kecil  dan  lemah di hadapan Allah Swt, karena Allah Swt adalah 
Sang Pencipta alam semesta dan pemberi semua anugerah yang kita miliki.   

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

ِإَذا قـََرأَ اْبُن آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجَد، ِاْعتـََزَل الشَّْيطَاُن يـَْبِكى يـَُقوُل َ َويـَْلُه – َوِىف رَِوايَِة 
لسُُّجوِد  ِ لسُُّجوِد َفَسَجَد فـََلُه اْجلَنَُّة َوأُِمْرُت  ِ َ َويِْلى – أُِمَر اْبُن آَدَم  َأِىب ُكَرْيٍب 

فَأَبـَْيُت فَِلَى النَّاُر
Artinya: “Jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka setan akan 
menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata: “Celaka aku. Anak Adam 
disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan 
untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka.” (HR. Muslim)

Hukum sujud tilawah adalah sunnah, namun apabila dalam shalat jama’ah makmum wajib 
mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajdah lalu bersujud, maka makmum 
wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmumpun tidak boleh sujud 
sendirian. 

Nabi Muhammad saw. bersabda:

ُد بـَْعُضَنا  َكاَن يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن فـَيـَْقَرأُ ُسوَرًة ِفيَها َسْجَدٌة فـََيْسُجُد َوَنْسُجُد َمَعُه َحىتَّ َما جيَِ
َمْوِضًعا ِلَمَكاِن جبـَْهِتِه
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Artinya: “Nabi saw pernah membaca al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. 
Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai 
di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Syarat dan Cara Sujud Tilawah

Syarat sujud tilawah adalah sebagai berikut:

a. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat

b. Menutup aurat

c. Menghadap ke arah kiblat

d. Setelah mendengar atau membaca ayat sajdah

3. Tatacara Sujud Tilawah di dalam Shalat dan di luar Shalat.

Cara sujud tilawah ada dua macam, yaitu:

a. Ketika kita berada dalam shalat

Jika shalat sendirian, caranya: begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam 
shalat, maka niat dan mengucapkan takbir untuk sujud. Kemudian sujud sekali dan 
membaca doa sujud. Mengucapkan takbir saat bangun dari sujud, lalu berdiri tegak 
meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan shalat. Namun apabila dalam shalat 
jama’ah makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajdah lalu 
bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum 
pun tidak boleh sujud sendirian

b. Ketika di luar shalat.

Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat 
dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir  (takbiratul ihram) dengan mengangkat 
kedua tangan. Kemudian takbir untuk bersujud, lalu sujud dan membaca doa sujud, 
setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam (seperti dalam shalat biasa).

Niat Sujud Tilawah

نـََوْيُت ُسُجوَد التَِّالَوِة هللِّ تـََعاَىل
Artimya: Saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Swt
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Bacaan dalam Sujud Tilawah

Ketika sujud tilawah, hendaklah membaca doa di bawah ini: 

َسَجَد َوْجِهى لِلَِّذى َخَلَقُه َوَصوََّرُه َوَشقَّ َمسَْعُه َوَبَصَرُه ِحبَْولِِه َوقـُوَّتِِه فتـََباَرَك هللاُ َأْحَسُن 
اْخلَاِلِقَني

Artinya: “Wajahku bersujud kepada Penciptanya, yang Membentuknya, yang Membentuk 
pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Suci Allah Sebaik-
baik Pencipta.” (HR. Tirmizi)

4. Sebab-Sebab Sujud Tilawah

Seseorang melakukan  sujud  tilawah  karena  ia  membaca  ayat-ayat  sajdah  atau mendengar  
bacaan  ayat-ayat  sajdah. Di dalam al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-
ayat sajdah, yaitu sebagai berikut : 

a. Surat al-A`raf ayat 206: 

ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه َيْسُجُدوَن
Artinya: “Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah  merasa 
enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan Hanya kepada-Nya-lah 
mereka bersujud”

b. Surat ar-Ra’du ayat 15:

ْلُغُدوِّ َواْآلَصاِل ِ وَِهلِل َيْسُجُد َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظَالُهلُْم 
Artinya: “Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di 
bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun  terpaksa  (dan sujud pula)  bayang-
bayangnya di  waktu pagi dan petang hari”.

c. Surat an-Nahl ayat 49 :

َال  َوُهْم  َواْلَمَالِئَكُة  َدابٍَّة  ِمْن  اْألَْرِض  ِيف  َوَما  السََّماَواِت  ِيف  َما  َيْسُجُد  َوهللَِِّ 
َيْسَتْكِربُوَن

Artinya: “Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan 
semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka 
(malaikat) tidak menyombongkan diri
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d. Surat al-Isra` ayat 107

ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلِه ِإَذا يـُتـَْلى َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلْألَْذقَاِن ُسجًَّدا
Artinya: “Sesungguhnya  orang-orang  yang  diberi  pengetahuan sebelumnya  apabila  
Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil 
bersujud” 

e. Surat Maryam ayat 58:

ُت الرَّْمحَِن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيًّا َ ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آ
Artinya:  “Apabila  dibacakan ayat-ayat  Allah yang Maha  Pemurah  kepada mereka, 
Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis”

f. Surat al-Hajj ayat 18:

أَملَْ تـََر َأنَّ َهللا َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم 
َواْجلَِباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثٌري ِمَن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهِن هللاُ 

َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ َهللا يـَْفَعُل َما َيَشاُء
Artinya: “Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa  kepada Allah bersujud apa yang ada 
di langit, di bumi, matahari,  bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang 
yang melata dan sebagian besar daripada manusia? dan banyak di antara manusia 
yang Telah ditetapkan azab atasnya. dan barangsiapa yang  dihinakan Allah  Maka tidak  
seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia 
kehendaki”.

g. Surat al-Hajj ayat 77:

َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافـَْعُلوا اْخلَيـَْر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah  
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

h. Surat al-Furqan ayat 60

َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اْسُجُدوا لِلرَّْمحَِن قَاُلوا َوَما الرَّْمحَُن أََنْسُجُد ِلَما َُْمُرَ َوزَاَدُهْم نـُُفورًا
Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Sujudlah kamu sekalian kepada  
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yang Maha Penyayang”, mereka menjawab:”Siapakah yang Maha Penyayang itu? 
apakah kami akan  sujud  kepada  Tuhan yang kamu perintahkan kami(bersujud  
kepada-Nya)?”,  dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)”

i. Surat an-Naml ayat 26:

َاهللُ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم
Artinya: “Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai  
‘Arsy yang besar”

j. Surat as-Sajdah ayat 15:

َا َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد َرِِّْم َوُهْم َال  تَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِ َ ِ َا يـُْؤِمُن  ِإمنَّ
َيْسَتْكِربُوَن

Artinya: “Sesungguhnya  orang yang benar benar percaya kepada ayat ayat kami 
adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat itu mereka segera 
bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah 
sombong

k. Surat Shad ayat 24:

لَيـَْبِغي  اْخلَُلطَاِء  ِمَن  َوِإنَّ َكِثريًا  نَِعاِجِه  ِإَىل  نـَْعَجِتَك  ِبُسَؤاِل  ظََلَمَك  َلَقْد  قَاَل 
بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوقَِليٌل َما ُهْم َوَظنَّ َداُووُد 

َب َ َا فـَتـَنَّاُه فَاْستـَْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ رَاِكًعا َوَأ أَمنَّ
Artinya: “Daud  berkata: “Sesungguhnya  dia  Telah  berbuat  zalim  kepadamu  dengan 
meminta  kambingmu  itu  untuk  ditambahkan  kepada  kambingnya.  dan  Sesungguhnya 
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim 
kepada sebahagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  
amal  yang saleh;  dan  amat  sedikitlah  mereka  ini”.  dan  Daud  mengetahui  bahwa  
kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud 
dan bertaubat”

l. Surat Fushshsilat ayat 37:

لِْلَقَمِر  َوَال  لِلشَّْمِس  َتْسُجُدوا  َال  َواْلَقَمُر  َوالشَّْمُس  َوالنـََّهاُر  اللَّْيُل  تِِه  َ آ َوِمْن 
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ُه تـَْعُبُدوَن َّ َواْسُجُدوا هللَِِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكنـُْتْم ِإ
Artinya  :  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  malam,  siang,  matahari  
dan bulan.  janganlah  sembah  matahari  maupun  bulan,  tapi  sembahlah  Allah  yang 
menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah”

m. Surat An-Najm ayat 62

فَاْسُجُدوا هللَِِّ َواْعُبُدوا
Artinya: “Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)”.

n. Surat al-Insyiqaq ayat 21:

َوِإَذا قُرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َال َيْسُجُدوَن 
Artinya: “apabila al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud”.

o. Surat Al-’Alaq ayat 19

َكالَّ َال ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقـَْرتِْب
Artinya: “Sekali-kali  jangan,  janganlah  kamu  patuh  kepadanya;  dan  sujudlah  dan 
dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)”.

           
Biasanya di mushaf al-Quran, untuk menandai bahwa ayat tersebut adalah ayat sajdah 
maka terdapat tanda kubah masjid dan terdapat tulisan َسْجَدٌة  di sebelah ayat-ayat sajdah 
tersebut. 

B.   Persamaan dan Perbedaan Sujud Syukur dengan Sujud Tilawah

Adapun persamaan sujud syukur dan sujud tilawah adalah:

a. Baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud saja.

b. Sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang shalat 

c. Hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah

d. Pada sujud tilawah dan sujud syukur boleh tidak berwudhu terlebih dahulu, selama badan, 
tempat dan pakaian bersih

e. Sama- sama dianjurkan menghadap kiblat
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Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. Sujud tilawah dapat dikerjakan di saat shalat maupun di luar shalat, sedangkan sujud 
syukur hanya boleh dikerjakan di luar shalat dan tidak boleh melakukan sujud syukur di 
saat shalat. 

b. Sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah, sedangkan 
sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah Swt atau karena terhindar 
dari bahaya yang mengancam dirinya.

Menganalisa
Untuk memperluas wawasanmu, diskusikanlah masalah berikut ini:

No Masalah Hasil diskusi

1 Bagaimana pendapat kalian tentang Iwan yang 
memilih tidak melaksanakan sujud tilawah mengikuti 
imam dan menunggu imam menyelesaikan sujud 
tilawahnya dan melanjutkan shalat?

2 Apakah ada perbedaan sujud yang dilakukan oleh 
seorang muslim dengan penganut agama lainnya?

MOTIVASI

Manfaat Sujud, menurut Pakar Kesehatan Prof. Hembing, Prof. H.A Saboe 
dan Dr. Fidelma O’ Leary.

Sujud adalah teknis merendahkan diri (menyembah) kepada Allah Swt dengan menghadap 
kiblat. Yang secara zahir melibatkan lima anggota badan yang tertumpu ke bumi: dahi, 
hidung, kedua telapak tangan, lutut dan kedua ujung kaki. Dan secara bathin merendahkan 
akal dan hati, sambil mengucapkan dzikr. Ini menjadikan sujud sebagai istilah khas umat 
Islam, yang tidak dapat diganti atau diterjemahkan. Akan tetapi bukan Allah yang 
memperoleh keuntungan dari sujud, melainkan diri kita sendiri. 

Dr. Fidelma O’ Leary misalnya, Phd (Neuroscience).dari St. Edward’s University, telah 
menjadi muallaf karena menemukan fakta penting tentang manfaat sujud bagi kesehatan 
manusia. Sebagai neurologis (ahli syaraf), wanita berdarah Irlandia ini mendapati bahwa 
ada saraf-saraf tertentu di otak manusia, yang hanya sesekali saja di masuki darah. Bila 
tidak dimasuki darah sama sekali, maka akan berakibat sangat buruk untuk kesehatan 
manusia. Untuk itulah dibutuhkan aktivitas rutin memasukkan darah ke syaraf-syaraf itu. 
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Dan aktivitas rutin itu adalah sujud di dalam shalat ummat Islam. Itu diperkuat lagi oleh 
pernyataan 

Prof. Hembing, yang berpendapat bahwa jantung, hanya mampu memasok 20% darah ke 
otak manusia. Untuk mencukupi kebutuhan darah ke otak, maka manusia membutuhkan 
rutinitas sujud. Selain sujud juga merupakan ‘aktivitas grounding’, yakni menetralisir 
radiasi listrik yang diserap tubuh dari perangkat listrik (elektronik) di sekitar kita. 

Dr. Muhammad Dhiyaa’uddin Hamid mengatakan bahwa radiasi itu akan sangat 
membahayakan organ tubuh, terutama otak, bila tidak dinetralisir secara rutin. Disamping 
itu, menurut penelitian Prof. H.A Saboe yang berbangsaan German, sujud juga berguna 
untuk membentuk dan memperbanyak kelenjar susu pada payudara wanita hamil, sehingga 
produksi ASI akan bertambah banyak dan lancar. Ditambah lagi, dengan sujud yang 
teratur sangat membantu untuk memperbaiki posisi bayi yang sungsang (mal presentasi). 
Pendapat Prof. H.A Saboe, mendapat dukungan Dr. Karno Suprapto, Sp.OG, dari RS 
Pondok Indah, Jakarta Selatan, “Kemungkinannya kembali ke posisi normal, berkisar 
sekitar 92%. Dan posisi bersujud ini tidak berbahaya karena secara alamiah memberi 
ruangan pada bayi untuk berputar kembali ke posisi normal.” Itu sebabnya kini, banyak 
rumah sakit bersalin yang menganjurkan terapi sujud, bagi para wanita hamil. 

Sumber: tausyah.wordpress.com

Kegiatan Praktik 

Setelah mempelajari Teknis dalam kegiatan diskusi, cobalah kalian praktekkan 
tata cara sujud tilawah. Dan sebelumnya, coba kalian hafal doa sujud dan 
saling menyetorkan hafalan oa tersebut kepada teman sebangku.

RANGKUMAN

1. Tilawah berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah ialah sujud yang 
dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat “sajdah” dalam al-Quran. 
Dan hukum sujud tilawah adalah sunnah, Namun apabila dalam shalat jama’ah 
makmum wajib mengikuti imam. 

2. Syarat sujud tilawah adalah sebagai berikut: Suci dari hadats dan najis, menutup aurat, 
menghadap kiblat, setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Sedangkan rukun 
sujud tilawah sama dengan rukun sujud syukur, 
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3. Seseorang  melakukan  sujud  tilawah  karena  ia  membaca  ayat-ayat  sajdah  atau 
mendengar  bacaan  ayat-ayat  sajdah.  Di  dalam  al-Quran  terdapat  15  ayat  yang 
berkenaan dengan ayat-ayat sajdah, yaitu sebagai berikut:  Al-A’raf ayat 206. ar-Ra’d 
ayat 15, an-Nahl ayat 50, Maryam ayat 58, al-Isra’ ayat 109, al-Hajj ayat 18, al-Hajj 
ayat 77, al-Furqan ayat 60, an-Naml ayat 26, as-Sajdah ayat 15, Shad ayat 24, an-Najm 
ayat 62, Fushilat ayat 38, al-Insyiqaq ayat 21, al-‘Alaq ayat 19, 

4. Hikmah disyariatkannya sujud tilawah: menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah 
Swt, terhindar dari sifat sombong, akan menambah nikmat Allah Swt, dan mendapatkan 
tempat khusus di dalam surga.

5. Persamaan sujud syukur dan sujud tilawah adalah:
a. Baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud saja.

b. Sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang shalat.

c. Hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. Sujud tilawah dapat dikerjakan di saat shalat maupun di luar shalat, sedangkan sujud 
syukur hanya boleh dikerjakan di luar shalat dan tidak boleh melakukan sujud syukur 
di saat shalat. 

b. Sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, 
sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah Swt atau 
karena terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya

PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita memahami ketentuan sujud tilawah dalam Islam maka seharusnya kita  
memiliki sikap sebagai berikut:

1. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa kita hanya makhluk Allah Swt dan 
Dial ah satu-satunya yang Maha Kuasa.

2. Membiasakan diri untuk ikhlas dan taat beribadah dalam kehidupa sehari-hari.

3. Berusaha keras untuk mendapatkan prestasi yang sesuai dengan syariat Islam.

4. Menghidari sikap,  perbuatan maupun ucapan yang termasuk kategori tercela.

5. Membiasakan tertib dan disiplin dalam melaksanakan ibadah sehinggga akan 
berdampak pada tindakan sehari-hari.



Indahnya Berpuasa, Sehat, Jujur,
Disiplin dan Taat

“ P U A S A ”

Bab

3
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Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

Kompetensi Dasar

1.3  Menghayati hikmah ibadah puasa
2.3 Memiliki sikap empati dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman tentang 

hikmah puasa
3.3   Menganalisis ketentuan ibadah puasa 
4.3   Mensimulasikan tata cara melaksanakan  puasa

Ketentuan Puasa dan 
Macam-macam Puasa

Pengertian dan Dalil Puasa

Syarat dan Rukun Puasa

Macam-macam Puasa

Hal-hal yang membatalkan Puasa

Hal-hal yang Makruh ketika 

berpuasa

Hikmah Puasa
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Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan                                           

Setelah kalian mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman kalian, pertanyaan 
apa yang muncul dari pikiran kalian tentang penyembelihan, kurban dan akikah. Tulislah 
tanggapan dan pertanyaan kalian

1

3

2

4

TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. Gambar 1:   .........................................................................................................................

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

b. Gambar 2:   .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................
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TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

c. Gambar 3:   .........................................................................................................................

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

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

d. Gambar 4:   .........................................................................................................................

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

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

PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. ..........................................................................................................................................

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

b. ..........................................................................................................................................

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

c. ..........................................................................................................................................

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

d. ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................
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A.   Ketentuan Puasa

1. Pengertian Dan Dalil Puasa 

Menurut  bahasa,  puasa  (shaum/ َصْوم)  adalah  menahan  atau  mencegah, sedangkan 
menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa 
sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu. 
Pengertian puasa ini telah diterangkan dalam fi rman Allah Swt: 

َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ َعِلَم هللاُ  ُأِحلَّ َلُكْم لَيـَْلَة الصِّ
ِشُروُهنَّ َوابـْتـَُغوا َما  َ أَنَُّكْم ُكنـُْتْم َختَْتانُوَن أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْآلَن 
َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اْألَْسَوِد ِمَن  َكَتَب هللاُ َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَتـَبـَنيَّ
َياَم ِإَىل اللَّْيِل َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد تِْلَك  اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّوا الصِّ

تِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن َ ُ آ ُ اهللَّ ُحُدوُد ِهللا فـََال تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبـَنيِّ
Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-
isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. 
Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah 
mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan 
ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang 
bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu 
sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 
beri’tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. 
(QS. al-Baqarah : 187)

2. Syarat dan Rukun Puasa

Ada beberapa syarat yang  harus dipenuhi  dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat 
tersebut  terdiri  dari  syarat-syarat  wajib  dan syarat-syarat sah.  Syarat-syarat wajib adalah 
syarat yang menyebabkan seseorang  harus  melakukan  puasa, sedangkan syarat-syarat sah 
adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syara’.
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a. Syarat wajib puasa 

Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan 
melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa maka dia belum 
dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Tetapi tetap mendapatkan pahala 
apabila mau mengerjakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa adalah sebagai berikut

1) Islam  

2) Baligh 

3) Berakal sehat, 

4) Mampu (kuasa melakukannya),

5) Suci dari haid dan nifas (khusus bagi kaum wanita) 

6) Menetap (mukim). 

b. Syarat-syarat sah puasa adalah:

1) Islam

2) Tamyiz  

3) Suci dari haid dan nifas, 

4) Bukan pada hari-hari yang diharamkan. 

c. Rukun Puasa adalah:

Pada waktu kita berpuasa, ada dua rukun yang harus diperhatikan, yaitu : 

1) Niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa 

Niat puasa yaitu adanya suatu keinginan di dalam hati untk menjalankan puasa 
semata-mata mengharap ridha Allah Swt, karena menjalankan perintah-Nya. 
Semua puasa, tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk 
puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datang fajar, Sementara itu untuk 
puasa sunnah, kita di bolehkan berniat setelah terbit fajar, dengan syarat kita belum 
melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, 
berhubungan suami istri, dan lain-lain.

Nabi saw bersabda:

َمْن ملَْ ُجيِْمِع الصَِّياَم قـَْبَل اْلَفْجِر َفَال ِصَياَم َلُه
Artinya: Barangsiapa siapa yang tidak meneguhkan niat sebelum fajar, maka 
puasanya tidak sah.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i)
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2) Meninggalkan  segala  sesuatu  yang  membatalkan  puasa  mulai  terbit  fajar  
hingga terbenam matahari. Dan yang membatalkannya ada empat macam:

a) Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut, berupa makanan 
atau minuman yang menjadi konsumsi fi sik atau tidak menjadi konsumsi fi sik. 
Sedangkan yang menjadi konsumsi fi sik tapi tidak masuk melalui mulut, 
seperti jarum infus dan sebagainya, dianggap tidak membatalkan puasa.

b) Sengaja muntah, sedang yang tidak sengaja maka tidak membatalkan. 
Rasulullah saw bersabda:

َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُئ فـََلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء َوَمِن اْستـََقاَء َعْمًدا فـَْليـَْقِض
Artinya: “Barang siapa yang terpaksa muntah, maka ia tidak wajib qadha’ 
sedangkan yang sengaja maka ia wajib qadha’.” (HR. Tirmidzi dan Abu 
Dawud).

c) istimna’, yaitu sengaja mengeluarkan sperma, baik karena ciuman dengan istri, 
atau sentuhan tangan maka hukumnya batal. Sedangkan jika karena melihat 
saja, atau berpikir saja maka tidak membatalkan. Demikian juga keluarnya 
madzi, tidak mempengaruhi puasa.

d) jima’, karena Allah Swt berfi rman tidak memperbolehkannya kecuali di waktu 
malam. 

َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس  ُأِحلَّ َلُكْم لَيـَْلَة الصِّ
َهلُنَّ َعِلَم هللاُ أَنَُّكْم ُكنـُْتْم َختَْتانُوَن أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم 

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun 
adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 
menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf 
kepadamu.” (QS. al-Baqarah: 187)

Semua hal yang membatalkan ini disyaratkan harus dilakukan dengan ingat jika ia 
sedang berpuasa. Maka jika ia makan, minum, istimna’ atau muntah, atau 
berhubungan suami istri dalam keadaan lupa maka tidak membatalkan puasanya, 
baik dalam bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan. Baik dalam puasa wajib atau 
puasa sunnah, karena Rasulullah saw. bersabda:
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َا َأْطَعَمُه هللاُ َوَسَقاُه َمْن َنِسَي َوُهَو َصائٌِم فََأَكَل أَْو َشِرَب فـَْليُِتمَّ َصْوَمُه فَِإمنَّ
Artinya: “Barang siapa lupa ia sedang puasa, lalu ia makan atau minum, maka 
hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena Allah yang memberinya makan dan 
minum.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Amalan Sunnah Pada Waktu Puasa

Selain melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan 
sunnah untuk menggapai kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah puasa 
antara lain:

a. Sahur. Dan sudah dianggap sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur 
dimulai dari sejak tengah malam sampai terbit fajar, dan disunnahkan mengakhirkannya.

b. Menyegerakan berbuka setelah terbukti Maghrib, disunnahkan berbuka dengan kurma 
segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada maka dengan air putih, 
kemudian shalat Maghrib, setelah itu dilanjutkan dengan meneruskan makanan yang 
diinginkan, kecuali jika makanan sudah tersaji maka tidak apa-apa jika makan dahulu 
baru kemudian shalat.

c. Memberi buka puasa (tafthir shaim), Hendaknya berusaha untuk selalu memberikan 
ifthar (berbuka) bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir 
korma 

d. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, 
adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga 
terbentuk ketaqwaan, inilah tujuan puasa. 

e. Memperbanyak amal salih terutama tilawatul Quran dan infaq fi  sabilillah. Rasulullah 
saw. adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi jika di bulan 
Ramadhan, ketika berjumpa dengan Jibril, yang menemuinya setiap malam bulan 
Ramadhan untuk mengulang bacaan al-Quran

f. I’tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Swt Rasulullah Saw. 
selalu beri’tikaf terutama pada sepuluh malam terakhir dan para istrinya juga ikut i’tikaf 
bersamanya. Dan hendaknya orang yang melaksanakan i’tikaf memperbanyak zikir, 
istighfar, membaca al-Quran, berdoa, shalat sunnah dan lain-lain

4. Hal-Hal yang Makruh Ketika Puasa

Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan yaitu: 
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a. berkumur-kumur yang berlebihan, 

b. menyikat gigi, bersiwak, 

c. mencicipi makanan, walaupun tidak ditelan, 

d. memperbanyak tidur ketika berpuasa, dan 

e. berbekam atau disuntik 

5. Hal-Hal yang membatalkan Puasa

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu: 

a. Makan dan minum dengan sengaja 

b. Murtad (keluar dari agama Islam) 

c. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari 

d. Keluar darah haid atau nifas 

e. Keluar air mani atau mazi yang disengaja 

f. Merubah niat puasa. 

g. hilang akal karena mabuk, pingsan, gila. 

6. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa

a. Masuk ke air, berendam di dalamnya, mandi Rasulullah saw. pernah menuangkan air ke 
atas kepalanya sedang ia berpuasa karena haus dan panas. Jika masuk air ke dalam 
rongga tanpa sengaja, maka puasanya tetap sah, menyerupai orang yang lupa.

b. Mengenakan sipat mata dan meneteskan obat mata, meskipun ada rasa pahit di 
tenggorokan, sebab mata bukanlah saluran ke dalam rongga. Demikian juga tetes telinga. 
Sedang yang masuk melalui mulut dan telinga maka itu membatalkan.

c. Berkumur dan mengisap air hidung dengan tidak ditekan, dan jika ada air yang tanpa 
sengaja masuk rongga tidak membatalkannya, karena serupa dengan orang yang lupa.

d. Mencium istri bagi orang yang mampu menahan diri. Tidak dibedakan antara orang tua 
atau muda, sebab yang penting adalah kemampuan mengendalikan diri, barang siapa 
yang biasanya tergerak nafsunya ketika mencium maka makruh baginya. 

e. Menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh, karena yang masuk ke 
dalam tubuh adalah obat bukan makanan, di samping masuknya juga bukan dari saluran 
yang normal.
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f. Diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tak terhindarkan seperti 
keringat, debu jalanan, sebagaimana aroma sedap yang lain. Diperbolehkan pula dalam 
keadaan darurat untuk mencicipi makanan, kemudian mengeluarkannya sehingga tidak 
masuk ke dalam rongga.

g. Diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub karena 
mimpi atau hubungan suami istri. Namun yang utama mandi terlebih dahulu setelah 
berhubungan sebelum tidur.

h. Diperbolehkan meneruskan makan sehingga terbit fajar, dan ketika sudah terbit fajar 
dan masih ada makanan di mulut maka harus dikeluarkan. Jika demikian sah puasanya, 
namun jika dengan sengaja ia telah yang ada di mulutnya maka batal puasanya. Dan 
yang lebih utama berhenti makan sebelum terbit fajar

7. Hikmah Puasa

Apabila ditinjau secara mendalam, akan tampak bahwa puasa mengandung hikmah yang 
amat besar bagi manusia baik untuk kesehatan tubuh atau badan, maupun untuk jiwa atau 
mental manusia.

a. Membentuk manusia yang bertaqwa 

b. Puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan.  

c. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. 

d. Membina kejujuran dan kedisiplinan. 

e. Mendidik  rasa  belas  kasihan  terhadap  sesama  sehingga,  muncul  kasih  sayang  dan 
persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. 

f. Dapat memelihara kesehatan. 

a. Dapat mengendalikan hawa nafsu. 

b. Diampuni dosa-dosanya.   

Doa Berbuka Puasa

َ اَْرَحَم الرَّاِمحِْني اَللَُّهمَّ َلَك ُصْمُت َو ِبَك اََمْنُت َو َعَلى رِْزِقَك اَْفَطْرُت بَرْمحَِتَك 
Artinya: “Ya  Allah,  karena  Engkaulah  aku  berpuasa,  kepada  Engkau  aku  beriman,  
dan  dengan rezeki  pemberian Engkau  aku berbuka,  dengan rahmatmu wahai yang  
Maha  Pengasih lagi  Maha Penyayang.  
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B.    Halangan (Udzur) Puasa

1.  Halangan (Udzur) Puasa

Berpuasa Ramadhan merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkan 
puasa dengan sengaja adalah perbuatan dosa besar. Namun sebagian orang ada yang tidak 
dapat melaksanakannya atau banyak menemui kesulitan jika melaksanakannya. Kesulitan-
kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut uzur Syar’i. Orang yang mendapat halangan 
(uzur) boleh mengganti puasa Ramadhan dengan qadha atau fi dyah, sesuai dengan jenis 
udzur-nya

Halangan yang menyebabkan puasa Ramadhan di-qadha pada hari-hari lain yaitu: 

a. Boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha Puasanya, yaitu : 

1) Orang yang sedang sakit yang  jika  dipaksakan  berpuasa,  sakitnya  akan  bertambah 
parah maka mereka boleh berbuka.  

2) Dalam perjalanan jauh, sehingga jika berpuasa yang bersangkutan akan menemui 
kesukaran. Jarak perjalanan yang membolehkan meninggalkan puasa Ramadhan 
sama dengan jarak yang membolehkan mengqashar shalat (masafatul qashr) yang 
ukurannya diperselisihkan ulama (lihat kembali uraian tentang shalat qashar).

Allah Swt berfi rman: 

الَِّذيَن  َوَعَلى  ُأَخَر  ٍم  َّ َأ ِمْن  ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى  أَْو  َمرِيًضا  ِمْنُكْم  َفَمْن َكاَن 
يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني َفَمْن َتَطوََّع َخيـْرًا فـَُهَو َخيـٌْر َلُه َوَأْن َتُصوُموا 

َخيـٌْر َلُكْم ِإْن ُكنـُْتْم تـَْعَلُموَن
Artinya: “Maka barangsiapa  diantara  kamu ada  yang  sakit  atau dalam perjalanan 
(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan 
itu  pada  hari-hari yang  lain dan  wajib bagi orang-orang yang berat  menjalankannya 
(jika  mereka  tidak  berpuasa) membayar  fi dyah, (yaitu):  memberi makan seorang 
miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka  
Itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 
(QS. al-Baqarah : 184)

3) Khusus bagi wanita, haid dan nifas juga merupakan halangan berpuasa yang 
mewajibkan qadha. Bahkan orang yang sedang haidh atau nifas haram baginya 
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berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah, ia 
berkata:

ُكنَّا خنَِْيُض َعَلى َعْهِد َرُسْوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَنـُْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّْوِم 
َوَال نـُْؤَمُر ِبَقَضاِء الصََّالِة

Artinya: “Kami sedang haidh di masa Rasulullah saw, maka kami disuruh 
mengqadha puasa, tetapi tidak disuruh mengqadha shalat. (HR. Bukhari)

b. Boleh  tidak  berpuasa  tetapi  harus  mengganti  dengan  membayar  fi dyah, yaitu 
yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak sanggup melaksanakan 
puasa, antara lain: 

1) Orang tua yang berumur lanjut atau terlalu tua.

2) Sakit menahun, sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari-hari lain.

3) Hamil.

4) Menyusui anak.

5) Orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadhan dan 
tidak dapat mengqadha di hari-hari lain

Firman Allah Swt:

. . . َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني . . .
Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, (jika mereka tidak 
berpuasa) metnbayar fi dyah (yaitu) memberi makan seorang miskin “. (QS. al-Baqarah 
184).

Kadar fi dyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama satu hari 
yaitu sekiatr 3/4 liter, diberikan pada hari puasa yang ditinggalkan, sesudah terbit fajar.

Khusus bagi wanita hamil atau menyusui anak, ulama dalam madzhab Syafi ’i 
berpendapat sebagai berikut :

1) Kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib 
qadha seperti orang sakit.

2) Kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, wajib 
qadha seperti jika hanya takut tergangu kesehatan dirinya sendiri.
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3) Kalau mereka takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib qadha dan membayar 
fi dyah.

Orang yang meninggalkan puasa Ramadhan karena udzur, tetapi sebelum 
sempat mengqadhanya ia meninggal dunia, maka keluarganya wajib 
menggantinya dengan qadha. Sebagian ulama berpendapat diganti dengan 
fi dyah dari harta peninggalannya. Sebagian lagi berpendapat tidak perlu 
diqadha dan tidak perlu fi dyah, sebab yang wajib diganti oleh keluarganya 
adalah puasa nadzar. Sedangkan puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena 
udzur dan yang bersangkutan belum sempat mengqadhanya, orang lain tidak 
dapat menggantikannya

C.    Macam-Macam Puasa

Puasa secara umum dibagi mejadi : 

1. Puasa  wajib,  yaitu  puasa  yang  jika  dilaksanakan  mendapatkan  pahala,  jika ditinggalkan 
mendapat dosa. Contoh : puasa Ramadhan, puasa nazar, dan puasa kifarat 

2. Puasa  sunnah,  yaitu  puasa  yang  apabila  dilaksanakan  mendapatkan  pahala,  apabila 
ditinggalkan tidak mendapat dosa. 

3. Puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. 

4. Puasa  haram,  yaitu  puasa  yang  apabila  dilaksanakan  mendapatkan  dosa,  apabila 
ditinggalkan mendapatkan pahala. 

Secara rinci, macam-macam sebagai berikut:

1. Puasa Wajib

a. Puasa Ramadhan

1) Pengertian dan Dalil Puasa Ramadhan  

Puasa  Ramadhan  adalah  puasa  yang diwajibkan  terhadap  setiap muslim  selama 
sebulan penuh pada bulan Ramadhan. Puasa di bulan Ramadhan termasuk salah 
satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Ramadhan 
adalah bulan kesembilan dalam bulan Islam. Bulan ini merupakan bulan yang 
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penuh berkah, penuh dengan ampunan Allah Swt dan rahmat-Nya.  Di  dalamnya  
terdapat  malam  yang  lebih  mulia  dari  seribu  bulan  yaitu  malam lailatul qadar. 
Begitu pula Al-Quran diturunkan pertama kali di salah satu malam pada bulan ini. 

Puasa Ramadhan  diwajibkan  oleh  Allah  Swt  untuk  pertama  kalinya  pada tahun 
kedua hijriyah. Pada waktu itu,  Rasulullah baru menerima perintah memindahkan 
arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di M(kah. 
Firman Allah Swt: 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم   َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن

Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  berpuasa  
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 
(QS. al-Baqarah : 183). 

Sabda Rasulullah Saw : 

َعْن َأِيب َعْبِد الرَّْمحَِن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَي هللاُ َعنـُْهَما قَاَل:  
مسَِْعُت َرُسْوَل ِهللا صلى هللا وسلم يـَُقْوُل : ُبِينَ ْاِإلْسَالُم َعَلى َمخٍْس : َشَهاَدُة 
َرُسْوُل ِهللا َوِإقَاُم الصََّالِة َوِإيـَْتاُء الزََّكاِة َوَحجُّ  َوَأنَّ ُحمَمَّداً  َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ 

اْلبـَْيِت َوَصْوُم َرَمَضاَن 
Artinya :  Dari Abu Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khatab Radiyallahu 
‘anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Islam itu ditegakkan 
di atas 5 dasar, yaitu : (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang (patut disembah) 
kecuali Allah, dan  bahwasanya  Nabi  Muhammad saw. Itu utusan Allah, (2) 
mendirikan shalat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan haji ke 
Baitullah, (5) berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Tirmidzi dan Muslim)  

2) Cara Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan dan Dalilnya

Untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan, dapat dilakukan dengan tiga cara. 

a) Ru’yatul hilal, yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke 29 
bulan Sya`ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila 
saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang 
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singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki 
tanggal 1 bulan Ramadhan. Jadi bulan Sya`ban umurnya hanya 29 hari bukan 
30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan seperti shalat 
tarawih, makan sahur dan mulai berpuasa. 

Firman Allah Swt:

َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه
Artinya: ”Barangsiapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia 
berpuasa pada bulan itu”. (QS. Al-Baqarah :185).  

Hadis Nabi Muhammad saw.:

ِإنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَى هللاُ َعنـُْهَما َرَآُه فََأْخبـََر َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِبَذاِلَك َوَصاَم َوأََمَر النَّاَس ِبِصَياِمِه

Artinya: ”Bahwasanya Ibnu Umar telah melihat Bulan, maka diberitahukannya 
hal itu kepada Rasulullah saw., lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-
orang agar berpuasa pula.” (HR. Daud).

b) Istikmal, yaitu  menyempurnakan  bilangan  bulan  sya’ban  atau  bulan  
Ramadhan  menjadi  30 hari. Hal  ini  dilakukan  bila  ru’yatul  hilal tidak 
berhasil, seperti  karena kurang jelas sebab tertutup  awan atau sebab lain.   

Sabda Nabi Muhammad saw.

َة َشْعَباَن َثالَِثْنيَ ُصْوُمْوا ِلُرْؤيَِتِه َوأَْفِطُرْوا ِلُرْؤيَِتِه فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فََأْكِمُلْوا ِعدَّ
Artinya: ”Berpuasalah kalian sewaktu melihat bulan (di bulan Ramadhan), 
dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (di bulan Syawal). Maka jika ada 
yang menghalangi (mendung), sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah 
kamu sempurnakan bulan Sya’ban Tiga puluh hari.” (HR. Bukhari - Muslim).

Firman Allah : 

ُوا َهللا َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َة َولُِتَكربِّ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
Artinya: “dan  hendaklah  kamu  mencukupkan  bilangannya  dan hendaklah  
kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu,  
supaya  kamu bersyukur. (QS. al-Baqarah : 185) 
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c) Hisab, yaitu  memperhitungkan peredaran  bulan  dibandingkan  dengan  
perbedaan  matahari. 

Nabi Muhammad saw. bersabda:

ِإَذا رَأَيـُْتُمْوُه َفُصْوُمْوا َوِإَذا رَأَيـُْتُمْوُه فَأَْفِطُرْوا فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَاْقِدُروا َلُه
Artinya: “Apabila kamu melihat bulan (di bulan Ramadhan), hendaklah kalian 
berpuasa. Dan apabila kamu melihat bulan (di bulan Syawal), hendaklah 
kamu berbuka. Maka jika ada yang menghalangi (mendung), sehingga bulan 
tidak kelihatan, hendaklah kalian kira-kirakan bulan itu.” (HR. Bukhari 
Muslim)

Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “kira-kira” ialah 
dihitung menurut hitungan secara ilmu falak. dan karena  peredaran  bulan  dan  
matahari  bersifat  tetap,  maka  dapat diperhitungkan. 

Firman Allah Swt : 

َعَدَد  لِتـَْعَلُموا  َمَنازَِل  َرُه  َوَقدَّ نُورًا  َواْلَقَمَر  ِضَياًء  الشَّْمَس  َجَعَل  الَِّذي  ُهَو 
ِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن َ ُل اْآل حلَْقِّ يـَُفصِّ ُ َذِلَك ِإالَّ ِ ِنَني َواحلَِْساَب َما َخَلَق اهللَّ السِّ
Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 
ditetapkan-Nya  manzilah-manzilah  (tempat-tempat)  bagi  perjalanan  bulan  itu,  
supaya  kamu mengetahui  bilangan  tahun  dan  perhitungan  (waktu).  Allah  tidak  
menciptakan  yang demikian itu melainkan dengan hak dia menjelaskan tanda-
tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui” (QS. Yunus : 5) 

Pemerintah  Indonesia  berdasarkan  kesepakatan  para  ulama  menentukan  awal  
dan akhir  Ramadhan  dengan  menggunakan  ketiga  cara  tersebut.  Jika  menurut  
hisab  sudah tetap perhitungannya dan menurut ru’yat sudah nampak hilal, maka 
hal ini mempermudah untuk mengawali  atau  mengakhiri puasa.  Tetapi kadang 
kala menurut  perhitungan sudah masuk namun hilal belum nampak, maka 
dilakukanlah istikmal dengan  menyempurnakan umur bulan menjadi  30 hari.  
Sebagian ulama terkadang ada selisih perhitungan  sehingga menimbulkan  
perbedaan  pendapat.  Perbedaan  seperti  ini  hendaklah  dianggap  sebagai rahmat 
dan jangan diperbesar atau menjadi bahan perdebatan yang dapat memecah belah 
umat Islam.  

3) Amalan Sunnah Pada Bulan Ramadhan

Amalan Sunnah pada bulan Ramadhan antara lain
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a) Shalat  tarawih  merupakan  salah  satu  shalat  sunnah  malam  yang  hanya 
dapat dilaksanakan di bulan ramadhan. 

b) Shalat witir dan shalat sunnah lainnya. 

c) Jika  ada  kelebihan  rezeki,  shadaqahkan  kepada  orang  yang  sedang  berpuasa  
atau mengajak mereka untuk buka bersama. 

d) Memperbanyak membaca al-Quran (tadarus). 

e) I’ktikaf di masjid untuk ibadah. 

4) Kafarat bagi Orang yang melanggar larangan puasa Ramadhan

Allah Swt hanya melarang umatnya bersetubuh disiang hari pada bulan Ramadhan, 
sedangkan pada malam hari diperbolehkan. Jadi, barang siapa melakukan 
persetubuhan dengan  istrinya disiang  hari  maka ia  wajib  membayar kafarat  atau  
denda. Kafarat  bagi  orang yang  melakukan pelanggaran ini ada tiga tingkatkan, 
yaitu:  

a) Membebaskan budak belian.

b) Bila tidak mampu membebaskan hamba sahaya, harus berpuasa dua bulan 
berturut-turut. 

c) Bila berpuasa selama dua bulan juga tidak kuat, harus  memberikan shadaqah 
kepada fakir miskin  dengan  makanan  pokok  yang  mengenyangkan.  Jumlah  
fakir  miskin  yang  harus diberi shadaqah 60 orang dan masing-masing 3/4 
liter perhari. 

2. Puasa Nazar

a. Pengertian Puasa Nazar  dan dalilnya

Nazar artinya  menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi  wajib, atau  ikatan  
janji yang  diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi, puasa nazar adalah puasa  yang  
telah dijanjikan oleh seseorang karena  mendapatkan sesuatu kebaikan. 

Allah Swt berfi rman:

ْلبـَْيِت اْلَعِتيِق ِ ..... َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا 
Artinya:  “… dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan  
hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu 
(Baitullah)”.  (QS. al-Hajj : 29).
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b. Hukum Puasa Nazar

Berdasarkan ayat di atas, dan karena puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan 
oleh  yang  bersangkutan  untuk  dilaksanakan  maka  hukumnya  wajib.  Dengan  
demikian,  jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa maka ia akan berdosa. 

Nabi Muhammad saw bersabda:

َمْن َنَذَر اَْن يُِطْيَع َهللا فـَْلُيْطِعِه َو َمَن َنَذَر َأْن يـُْعِصَيُه َفَال يـُْعِصِه 
Artinya  :  “Barang siapa bernadzar akan mentaati Allah maka hendaklah ia mentaati-
Nya dan barang siapa bernadzar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia 
melakukannya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Puasa  nazar terjadi  karena  seseorang  telah  berjanji  akan  berpuasa jika  ia mendapatkan 
sesuatu  yang  menggembirakan  (kebaikan).  Misalnya,  jika  saya  naik  kelas  maka  
saya  akan berpuasa  selama tiga hari. Pada dasarnya  puasa  ini bukan puasa wajib,  
tetapi  karena  sudah dinazarkan maka menunaikannya adalah wajib. 

3. Puasa Kafarat

Kafarat  menurut  bahasa  berarti  denda  atau  tebusan.  Dengan  demikian,  puasa  kafarat 
adalah  puasa  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memenuhi  denda  atau  tebusan.
Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib.  

Ada beberapa macam puasa kafarat, di antaranya sebagai berikut:

a. Puasa  yang  dilaksanakan  karena  melanggar  larangan  haji,  yaitu  bagi  orang  
yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu` atau qiran wajib membayar denda 
berupa menyembelih 1 ekor  kambing/domba.  Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa  
selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan tujuh hari setelah sampai tanah kelahirannya. 

ْد  جيَِ ملَْ  َفَمْن  اْهلَْدِي  ِمَن  اْستـَْيَسَر  َفَما  احلَْجِّ  ِإَىل  ْلُعْمَرِة  ِ َمتَتََّع  َفَمْن  أَِمنـُْتْم  فَِإَذا 
ٍم ِيف احلَْجِّ َوَسبـَْعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن ملَْ  َّ َفِصَياُم ثـََالثَِة َأ
َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َواتـَُّقوا َهللا َواْعَلُموا َأنَّ َهللا َشِديُد اْلِعَقاِب

Artinya: “… Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan `umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) 
korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau 
tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) 
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apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian 
itu, bagi orang yang keluarganya tida ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” 
(QS. al-Baqarah: 196)

b. Puasa Kafarat karena Melanggar Sumpah atau Janji

Apabila seseorag  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  tetapi  dia tidak  memenuhi, 
maka dia wajib membayar kafarat yaitu puasa tiga hari, ketika tidak mampu memberi 
makan sepuluh orang miskin. Firman Allah Swt:

للَّْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َعقَّْدُمتُ اْألَْميَاَن َفَكفَّاَرتُُه  ِ َال يـَُؤاِخذُُكُم هللاُ 
ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو َحتْرِيُر َرقـََبٍة 

ٍم  َّ ْد َفِصَياُم ثـََالثَِة َأ َفَمْن ملَْ جيَِ
Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi 
makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang 
budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa 
selama tiga hari.” (QS. al-Maidah: 89)

c. Puasa Kafarat karena Sumpah Dzihar

Dzihar  adalah  seorang  suami  yang  menyerupakan  istrinya  sama  dengan  punggung  
ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa dua 
bulan berturut-turut, sesuai dengan fi rman Allah Swt:  

َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم ُمثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن 
َفِصَياُم  ْد  جيَِ ملَْ  َفَمْن   (٣) َخِبٌري  تـَْعَمُلوَن  ِمبَا  َوهللاُ  ِبِه  تُوَعظُوَن  َذِلُكْم  يـََتَماسَّا 
َشْهَرْيِن ُمتـََتاِبَعْنيِ ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا 

هلِل َوَرُسولِِه َوتِْلَك ُحُدوُد ِهللا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم ِ َذِلَك لِتـُْؤِمُنوا 
Artinya: Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik 
kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang 
budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada 
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kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak 
mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut 
sebelum keduanya (suami-isteri) bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka 
(wajib) member makanan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukuman-hukuman Allah, dan bagi orang yang 
mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih” (QS. al-Mujadilah: 3-4)

d. Puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa dua bulan berturut-
turut.

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة 
ُقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو  ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإَىل َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَّ
ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـَْنُكْم َوبـَيـْنـَُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة 
ْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتـََتاِبَعْنيِ تـَْوبًَة ِمَن ِهللا  ِإَىل َأْهِلِه َوَحتْرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن ملَْ جيَِ

وََكاَن هللاُ َعِليًما َحِكيًما
Artinya: “Dan tidak patut bagi eorang yang beriman membunuh seorang yang beriman 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh 
seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba 
sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. 
Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah 
si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) 
dari kaum (kafi r) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak 
mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana” (QS. an-Nisa: 92)

e. Puasa kafarat karena berhubungan badan di bulan Ramadhan dengan sengaja pada saat 
puasa, yaitu puasa dua bulan berturut-turut sebagaimana yang disebutkan pada hukum 
berbuka di bulan Ramadhan.

َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه قَاَل: ( َجاَء َرُجٌل ِإَىل اَلنَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
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. قَاَل: َوَما َأْهَلَكَك ؟ قَاَل: َوقـَْعُت َعَلى ِاْمَرَأِيت ِيف  فـََقاَل: َهَلْكُت َ َرُسوَل َاهللَِّ
َرَمَضاَن، فـََقاَل: َهْل جتَُِد َما تـَْعِتُق َرقـََبًة؟ قَاَل: َال قَاَل: فـََهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم 
َشْهَرْيِن ُمتـََتاِبَعْنيِ؟ قَاَل: َال قَاَل: فـََهْل جتَُِد َما ُتْطِعُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا؟ قَاَل: َال، 
ََذا،  ُمثَّ َجَلَس، فَُأِيتَ اَلنَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرٍق ِفيِه َمتٌْر. فـََقاَل: َتَصدَّْق ِ
فـََقاَل: َأَعَلى أَفـَْقَر ِمنَّا؟ َفَما بـَْنيَ َالبـَتـَيـَْها َأْهُل بـَْيٍت َأْحَوُج ِإلَْيِه ِمنَّا، َفَضِحَك 
اَلنَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َبَدْت أَنـَْيابُُه، ُمثَّ قَاَل:اْذَهْب فََأْطِعْمُه َأْهَلَك).
Artinya: Abu Hurairah ra. berkata: Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah 
Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam, lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku telah celaka. 
Beliau bertanya: “Apa yang mencelakakanmu?” Ia menjawab: Aku telah mencampuri 
istriku pada saat bulan Ramadhan. Beliau bertanya: “Apakah engkau mempunyai 
sesuatu untuk memerdekakan budak?” ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: “Apakah 
engkau mampu shaum dua bulan berturut-turut?” Ia menjawab: Tidak. Lalu ia duduk, 
kemudian Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memberinya sekeranjang kurma seraya 
bersabda: “Bershadaqahlah dengan ini.” Ia berkata: “Apakah kepada orang yang 
lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam di Madinah tidak ada 
sebuah keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami. Maka tertawalah 
Nabi Muhammad Saw. sampai terlihat gigi siungnya, kemudian bersabda: “Pergilah 
dan berilah makan keluargamu dengan kurma itu.” (HR. Imam Tujuh dan lafadz-nya 
menurut riwayat Muslim)

4. Puasa Sunnah

Puasa  sunnah  adalah  puasa  yang  apabila  dilaksanakan  mendapat  pahala,  dan  apabila 
ditinggalkan tidak mendapat dosa.  

Adapun macam-macam puasa sunnah adalah sebagai berikut:

a. Puasa 6 hari dibulan Syawwal

Hadis Nabi Muhammad saw:  

ْهِر. َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُمثَّ اَتـْبـََعُه ِستًّا ِمْن َشوٍَّال َكاَن َكِصَياِم الدَّ
Artinya: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, lalu menyambungnya dengan enam 
hari dibulan syawwal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun.” (HR. Muslim)
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Hadis  ini merupakan nash yang  jelas  menunjukkan disunnahkannya berpuasa enam 
hari dibulan Syawwal. Orang yang melakukan puasa Ramadhan, kemudian 
menyambungnya enam hari di bulan Syawwal itu seperti orang berpuasa sepanjang 
tahun. Bagiamana bisa dikatakan demikian? Setiap kebaikan itu akan dibalas sepuluh 
kali lipat, maka orang yang berpuasa Ramadhan sebulan penuh sama dengan berpuasa 
sepuluh bulan. Sedangkan berpuasa enam hari di bulan Syawwal sama dengan berpuasa 
selama dua bulan, karena satu hari sama dengan sepuluh. Jadi enam hari sama dengan 
enam puluh hari atau dua bulan.

b. Puasa senin dan kamis

Hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah ra.:

َكاَن النَِّىبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـََتَحرَّى ِصَياَم ْاِالثـْنـَتـَْنيِ  َو ْاَخلِمْيِس  
Artinya: Nabi saw memilih berpuasa hari Senin dan Kamis””. (HR. Turmidzi)   

c. Puasa Dawud

Puasa Dawud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Dawud as. Tatacaranya adalah  
puasa  berselang,  maksunya  satu  hari  puasa  satu  hari  tidak  puasa. Puasa ini 
merupakan puasa sunnah yang paling utama. Hadis Nabi :  

َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْمرٍو قَاَل: ُصْم يـَْوًما َو اَْفِطْر يـَْوًما َفَذِلَك ِصَياُم َداُوَد َو ُهَو 
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َياِم فـَُقْلُت : ِإىنِّ أُِطْيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك. فـََقاَل النَِّىبُّ  أَْفَضُل الصِّ

َوَسلََّم: َال أَْفَضُل ِمْن َذِلَك.
Artinya: ”Dari Abdullah bin Amr Nabi bersabda: Berpuasalah sehari dan berbukalah 
sehari. Itulah puasa Daud, dan itulah puasa yang paling utama”. Abdullah berkata: 
saya sanggup lebih dari itu” Nabi bersabda: “Tidak ada yang lebih utama dari itu”. 
(HR. Bukhari dan Muslim). 

d. Puasa Arafah

Puasa  arafah  adalah puasa yang dilaksankan pada  tanggal  9 Dzulhijjah. Puasa ini  
dapat menghapuskan  dosa selama  dua  tahun, yaitu  satu  tahun  yang telah lalu  dan  
satu  tahun yang akan datang.  

Hadis Nabi : 

َصْوُم يـَْوِم َعَرَفَة ُيَكفُِّر َسنـَتـَْنيِ َماِضَيًة َو ُمْستـَْقبـََلًة
Artinya: “Puasa hari `arafah menghapus dosa  setahun yang lalu dan  setahun yang 
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akan datang.” (HR. Muslim) 

Puasa  Arafah  tidak  disunahkan bagi  mereka yang  sedang  wukuf  di Arafah  dalam  
rangka menunaikan ibadah haji. 

e. Puasa Asyura (10 muharram)

Nabi saw. bersabda :

َنَة اْلَماِضَيَة  َصْوُم يـَْوِم َعاُشْورَاَء ُيَكفُِّر السَّ
Artinya:”Puasa’Asyura itu menutup dosa tahun yang telah lalu” (HR. Muslim) 

f. Puasa Muharram

Bulan muharram adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa.  

Hadis Nabi :

َياِم بـَْعَد َرَمَضاَن َشْهُر ِهللا اْلُمَحرَُّم أَْفَضُل الصِّ
Artinya: ”Seutama-utama puasa sesudah Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah, 
Muharram”. (HR. Muslim)

g. Puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qomariah. Puasa ini biasa 
disebut juga puasa putih karena pada tanggal-tanggal tersebut bulan bersinar penuh, 
atau hampir penuh, tidak terhalangi oleh bayangan bumi, sehingga bumi menjadi terang. 

Nabi saw bersabda kepada Abu Dzar:

َ َذرٍّ ِإَذا ُصْمَت ِمَن الشَّْهِر َثالَثًَة َفُصْم َثَالَث َعْشَرَة َو أَْرَبَع َعْشَرَة َو َمخَْس  َ َأ
( َعْشَرَة (َرَواُه َأْمحَُد َوالنََّساِئيُّ

Artinya:”Hai Abu Dzar, jika engkau hendak puasa tiga hari dalam satu bulan, hendaklah 
engkau puasa tanggal 13, 14, dan 15. “ (Riwayat Ahmad dan Nasai).

Dalam hadis lain disebutkan:

َ ِبِصَياِم اللََّياِل اْلِبْيِض َثَالَث َعْشَرَة  َُْمُر َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
ْهِر أَْرَبَع َعْشَرَة َو َمخَْس َعْشَرَة َو قَاَل، ِهَى َصْوُم الدَّ

Artinya:”Rasulullah menyuruh kami berpuasa pada malam-malam putih, yaitu tanggal 
11, 14, dan 15, dan beliau bersabda: Itulah puasa (yang sama dengan puasa) sepanjang 
tahun.
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h. Puasa pada pertengahan bulan Sya’ban (Nisfu Sya’ban).

َعَلْيِه َوَسلََّم  َعنـَْها قَاَلْت: َما رَأَْيُت َرُسْوَل ِهللا صلَّى هللاُ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَى هللاُ 
ِاْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر َقطُّ ِإالَّ َرَمَضاَن َوَما رَأَيـُْتُه ِىف َشْهٍر َأْكثـََر ِمْنُه ِصَياماً ِىف 

َشْعَباَن
Artinya: Dari Aisyah: Saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh 
kecuali pada bulan Ramadhan dan saya tidak melihat beliau berpuasa pada bulan-
bulan lain sebanyak yang beliau lakukan pada bulan Sya’ban (HR. Bukhari Muslim)

5. Puasa Haram

Puasa  haram, yaitu  puasa  yang  apabila  dikerjakan  berdosa  dan  apabila  ditinggalkan 
berpahala. Adapun macam-macam puasa haram sebagai berikut:

a. Hari Raya Idul Fithri  

Tanggal  1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari  raya  sakral umat  Islam. Hari itu 
adalah hari  kemenangan  yang  harus  dirayakan  dengan  bergembira.  Karena  itu  
syariat  telah mengatur bahwa di hari  itu  tidak diperkenankan seseorang  untuk 
berpuasa  sampai pada tingkat  haram.  Meski  tidak  ada  yang  bisa  dimakan,  paling  
tidak  harus  membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa.

b. Hari Raya Idul Adha  

Hal yang sama juga pada tanggal  10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat 
Islam. Hari  itu  diharamkan  untuk  berpuasa  dan  umat  Islam  disunnahkan  untuk  
menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat 
serta keluarga. Agar semuanya  bisa  ikut  merasakan  kegembiraan  dengan  menyantap  
hewan  qurban  itu  dan merayakan hari besar. 

c. Hari Tasyriq  

Hari  tasyrik  adalah  tanggal 11,  12  dan  13 bulan Zulhijjah.  Pada  tiga  hari itu  umat  
Islam masih  dalam  suasana  perayaan hari Raya Idul  Adha  sehingga  masih  diharamkan  
untuk berpuasa. Pada tiga hari itu masih dibolehkan  utnuk menyembelih  hewan qurban  
sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman nabi Ibrahim as. 
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d. Puasa pada hari Syak  

Hari syak adalah tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan 
Ramadhan karena hilal  (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah  sudah 
masuk bulan Ramadhan  atau  belum.  Ketidak-jelasan  ini  disebut  syak.  Dan  secara  
syar`i  umat  Islam dilarang berpuasa pada hari itu. 

e. Puasa Selamanya (puasa Dahri)

Diharamkan  bagi  seseorang  untuk  berpuasa  terus  setiap  hari.  Meski  dia  sanggup  
untuk mengerjakannya  karena  memang  tubuhnya  kuat.  Tetapi  secara  syar`i  puasa  
seperti  itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah Saw 
menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari 
berbuka. 

f. Puasa wanita haid atau nifas  

Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. 
Karena kondisi  tubuhnya  sedang  dalam  keadaan  tidak  suci  dari  hadats  besar.  
Apabila  tetap melakukan  puasa,  maka  berdosa  hukumnya.  Bukan  berarti  mereka  
boleh  bebas  makan dan minum sepuasnya. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan 
Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain. 

6. Puasa Makruh

Puasa makruh, yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan 
(tidak berpuasa) malahan berpahala. Puasa makruh antara lain sebagai berikut : 

a. Puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali hari sebelumnya atau setelahnya 
berpuasa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. 

َال َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يـَْوَم َاْجلُُمَعِة، ِإالَّ َأْن َيُصوَم يـَْوًما قـَبـَْلُه، أَْو يـَْوًما بـَْعَدُه
Artinya: “Janganlah salah satu di antara kalian melakukan puasa pada hari Jumat 
kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya” (Muttafaq ‘Alaih)

b. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban  

Puasa ini mulai setelah tanggal 15 Sya`ban hingga akhir bulan Sya`ban. Namun bila  
puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. 
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Menganalisa

Untuk memperluas wawasanmu, diskusikanlah masalah berikut ini:

No. Masalah Hasil Diskusi
1. Bagaimana dengan seseorang yang pekerjaannya 

sebagai pilot atau sopir antar provinsi. Apakah mereka 
boleh tidak puasa karena berstatus musafi r?

2. Mengapa banyak yang berpuasa, tetapi tetap berdusta?

3. Bagaimana puasanya orang yang tinggal di kutub selatan 
atau kutub utara?

4. Apa yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sering 
berbeda pendapat dalam menentukkan awal puasa? Apa 
solusinya?

5. Apakah ada perbedaan puasa menurut Islam dengan 
puasa dengan agama-agama lainnya?

MOTIVASI

Fakta Ilmiah Hikmah Puasa Ramadhan

Dalam keadaan normal tubuh kita mendapatkan energi dan nutrisi dari luar tubuh melalui 
makanan, minuman dan radiasi. Ketika kita puasa disiang hari, dimana tidak ada asupan 
makan, aktifi tas dan gerak kita akan membakar energi hingga habis. Pertama-tama energi 
akan diperoleh dari glucosa hasil makan (sahur), setelah habis, energi diperoleh dari glicogen 
dalam darah. Bila kandungan glicogen berkurang, otak menyatakan lapar lalu menyuruh 
kita makan. Bila kita sedang berpuasa otak akan otomatis menghidupkan Program Autolisis.

Semua makhluk hidup di bumi dibekali dengan sistem (fi thrah) autolisis yang khas:

 Pohon berpuasa dengan menggugurkan daun
 Rumput dan biji berpuasa dengan berhenti tumbuh (dorman)
 Buaya berpuasa (aestivasi) selama musim panas
 Ikan paus dan burung berpuasa ketika bermigrasi
 Ikan salmon, pinguin, berpuasa ketika musim kawin
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 Kuda, kucing, berpuasa ketika terserang penyakit hingga sembuh
 Ular berpuasa ketika ganti kulit, dan sebagainya

Ketika autolisis diaktifkan, maka ia segera beraksi. Autolisis akan mencari database 
rancangan dasar (fi thrah) manusia. Autolisis mengerti bagaimana seharusnya kondisi sehat 
dari setiap jenis sel, dibagian tubuh mana seharusnya sel itu berada, dan berapa banyak 
jumlah dari tiap jenis sel yang ideal bagi tubuh. Ia akan menghampiri sel-sel liar yang tidak 
terdapat dalam daftar fi thrah, mengubah asam amino dan gula. Bila sel-sel liar habis, ia 
akan mendatangi timbunan lemak dalam tubuh dan membakar (oksidasi lemak) menjadi 
keton. Dengan demikian Autolisis akan menghilangkan sel-sel rusak, sel sel mati, benjolan 
hingga tumor serta timbunan lemak yang sering menjadi sarang zat beracun (baca:penyakit). 
Sel-sel liar dan lemak yang telah dihancurkan akan dibawa ke Hati. Saat kita puasa, hati 
tidak disibukkan oleh hasil serapan dari Usus. Oleh karena itu hati akan bekerja penuh 
menyaring racun-racun hasil autolisis. Selanjutnya racun akan dibuang keluar tubuh. 
Disinilah proses detoksifi kasi (pengeluaran racun/penyakit) terjadi.

Ketika berpuasa darah juga akan dipenuhi energi dan nutrisi yang sehat dan berkualitas 
tinggi, sehingga penggantian sel mati, perbaikan sel rusak, dan pembentukan sel baru, 
terjadi dengan kualitas prima.. Tubuh kita segera memiliki sel- sel baru dengan kualitas 
fi thrah, sehat dan berfungsi baik kembali. Ketika kita berpuasa, energi yang dihemat dari 
sistem pencernaan, akan digunakan untuk aktifi tas sistem kekebalan tubuh dan proses 
berpikir oleh otak. Oleh karena itu dengan puasa penyakit lebih mudah disembuhkan dan 
kita lebih mudah menerima pelajaran maupun saat berpikir. Namun dibalik semua itu, 
rahasia kemampuan autolisis terletak pada niat. Autolisis hanya akan aktif bila kadar 
glicogen darah berkurang dan otak menyimpulkan kita lapar dan harus makan namun kita 
berniat tidak makan alias berpuasa. Autolisis tidak akan terjadi ketika tidak niat berpuasa. 
Inilah salah satu rahasia besar berpuasa.

Kegiatan Praktik 

Setelah mempelajari ketentuan puasa menurut tata Islam, cobalah kalian 
praktekkan bacaab niat dan doa berbuka puasa dengan teman sebangkumu.  
Kemudian tulis pengalaman kamu dengan yang terkait kegiatan puasa Ramadhan
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RANGKUMAN

1. Puasa adalah  menahan  atau  mencegah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah 
menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga 
terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu.  

2.  Syarat wajib puasa: Islam, Baligh, Berakal sehat, Mampu (kuasa melakukannya),  dan 
Menetap (mukim). 

3.  Syarat-syarat sah puasa: Islam, Tamyiz, Suci dari haid dan nifas, Bukan pada hari-hari 
yang diharamkan.

4. Rukun puasa: Niat dan Meninggalkan  segala  sesuatu  yang  membatalkan  puasa  mulai  
terbit  fajar  hingga terbenam matahari. 

5. Amalan sunnah pada waktu puasa: makan sahur, Mengakhirkan makan sahur,, 
Menyegerakan berbuka puasa jika benar-benar telah tiba waktunya, Membaca doa ketika 
berbuka,  Berbuka dengan yang manis-manis atau dengan kurma sebelum makan yang 
lainnya, Memperbanyak shadaqah, Memberi makan untuk berbuka kepada orang lain 
yang berpuasa, dan Memperbanyak membaca Al-Quran. 

6. Hal-hal yang makruh ketika puasa: berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi, 
bersiwak,  mencicipi makanan, walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika 
berpuasa, dan berbekam atau disuntik

7.  Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu: Makan dan minum dengan sengaja, 
murtad (keluar dari agama Islam), bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri 
pada siang hari,  keluar darah haid atau nifas, Keluar air mani atau mazi yang disengaja, 
merubah niat puasa,  dan hilang akal karena mabuk, pinsang, gila. 

8. Hikmah puasa: Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, Meningkatkan iman dan 
taqwa kepada Alllah, Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Melatih 
kesabaran dan melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup.

9. Macam-macam puasa: puasa wajib, puasa sunnah dan puasa haram

10. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadlan, puasa nazar dan puasa kifarat

11. Puasa sunnah antara lain: Puasa 6 hari dibulan Syawwal, Puasa Senin dan Kamis, Puasa 
Daud, Puasa Arafah, Puasa di Bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura (10 
Muharram), Puasa dibulan Sya’ ban, Puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14 dan 
15 bulan Qomariah, Puasa pada pertengahan bulan Sya’ban (Nisfu Sya’ban), Puasa tiga 
hari dalam sebulan.
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12.  Macam-macam puasa haram antara lain: puasa pada Hari Raya Idul Fithri dan Idul 
Adha, hari tasyrik, puasa sehari pada hari Jum’at, Puasa pada hari Syak, Puasa Selamanya 
(puasa dahri), Puasa wanita haidh atau nifas.  

13. Adapun macam-macam puasa makruh antara lain: Puasa yang dilakukan pada hari 
Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa, Puasa sunnah pada paruh 
kedua bulan Sya’ban.  

Pendalaman Karakter

Dengan memahami ajaran Islam mengenai puasa  maka seharusnya kita  memiliki 
sikap sebagai berikut

1. Membiasakan diri untuk selalu ikhlas dalam setiap perbuatan

2. Membentuk rasa disiplin dengan mulai menaham tidak makan dan berbuka 
puasa sesuai dengan waktunya

3. Saling berbagi kebahagiaan dalam beribadah dengan memberi makanan kepada 
orang yang berbuka puasa 

4. Meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Swt



Indahnya Berbagi dengan Orang Lain

“ Z A K A T ”

Bab

4
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Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar (KD)

1.4    Menghayati hikmah zakat

2.4    Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah 
zakat.

3.4    Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat 

4.4    Mendemonstrasikan  pelaksanaan zakat

ZAKAT FITRAH DAN
ZAKAT HARTA

Macam-macam Zakat, Orang yang 

Berhak Menerima Zakat, dan yang 

Tidak Berhak Menerimanya.

Menyebutkan Pengertian dan Dalil 

Tentang Zakat

Tujuan Zakat

Mempraktekkan Pelaksanaan Zakat
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Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan.

Setelah kalian mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman 
kalian, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang berzakat. Tulislah 
tanggapan dan pertanyaan kalian

1 2

3
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TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. Gambar 1:   .........................................................................................................................

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

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

b. Gambar 2:   .........................................................................................................................

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

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

c. Gambar 3:   .........................................................................................................................

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

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

PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. ..........................................................................................................................................

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

b. ..........................................................................................................................................

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

c. ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................
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A.   Ketentuan Zakat

Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah Swt 
memuliakan manusia, agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah 
memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya 
melakukan ibadah. Diantara sarana-sarana menuju kebahagian hidup manusia yang diciptakan 
Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat, yaitu dalam rangka meluruskan 
perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara 
pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi 
menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan, dan menjaga jarak 
kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya 
ukhuwah, tertikamnya kehormatan dan robeknya integritas bangsa.

Zakat mulai disyari’atkan pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah sesudah pada bulan 
Ramadlannya  diwajibkan  zakat  fi trah.  Jadi  mula  mula diwajibkan zakat  fi trah,  baru  kemudian 
diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Akan tetapi pada dasarnya secara garis besar zakat telah 
diwajibkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, tetapi belum terperinci benda-benda apa 
yang dikenakan zakat dan belum ada kadar nisabnya maupun kadar zakatnya.  

1. Pengertian Zakat 

Menurut bahasa (lughat), bahasa Arab ”زََكاة”. Zakat berarti: tumbuh; berkembang; 
kesuburan atau bertambah atau zakat menurut bahasa  dapat pula berarti membersihkan atau 
mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban 
pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

Allah Swt berfi rman:

َوأَِقْيُموا الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعَني
Artinya: ”Dan Dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  ruku’lah  beserta  orang-orang  
yang ruku”. (QS. al-Baqarah : 43) 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوأَقَاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّْم 
َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن

Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan  amal  saleh, mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. al-Baqarah: 
277) 
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Selain nama zakat, berlaku pula nama shadaqah. Shadaqah mempunyai dua makna. Pertama 
ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridha Allah. Makna ini mencakup 
shadaqah wajib dan shadaqah sunnah (tathawwu’). Kedua adalah sinonim dari zakat. Hal 
ini sesuai dengan fi rman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60:

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـَْها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الّرِقَاِب  ِإمنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ِهللا َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن ِهللا َواهللَّ

Artinya: “Sesungguhnya shadaqah-shadaqah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 
yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60) 

2. Macam-macam Zakat

a. Zakat  Fitrah,  

Fitrah  secara  bahasa  berarti  bersih  atau  suci.  Menurut  istilah,  zakat  fi trah adalah 
sejumlah  harta  berupa  bahan  makanan  pokok  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  
seorang muslim menjelang  hari  raya  idul  fi tri dengan  tujuan  membersihkan  jiwa 
dengan  syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fi trah hukumnya fardhu 
`ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. 

Hadis nabi :

َعنـُْهَما قَاَل : فـََرَض َرُسوُل ِهللا َصَدقَة الِفْطِر طُْهرًة  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ 
لِلصَّائِِم ِمَن اْلَلْغِو َوالرََّفِث وطُْعَمًة لِلَمَساِكَني.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. berkata :Bahwa Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat 
fi trah yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan 
keji, dan sebagai bekal makan bagi orang miskin…..” (HR.Abu Dawud dan Ibnu 
Majah)

Benda yang dapat dipergunakan untuk  membayar zakat  fi trah  adalah  bahan  makanan 
pokok daerah setempat. Sebagai  contoh  daerah yang makanan pokoknya beras, maka 
membayar zakat fi trah adalah dengan beras. Sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau 
setara dengan  2,5  kg beras. Tetapi  dapat  juga diganti  dengan  uang  yang  besarnnya  
sama  dengan harga beras.
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Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

فـََرَض َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن َمتٍْر، أَْو َصاًعا ِمْن 
، َوالذََّكِر َواألُنـَْثى، َوالصَِّغِري َوالَكِبِري ِمَن اْلُمْسِلِمَني، َوأََمَر  َشِعٍري َعَلى الَعْبِد َواحلُرِّ

َا َأْن تـَُؤدَّى قـَْبَل ُخُرْوِج النَّاِس ِإَىل الصََّالِة . ِ
Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fi trah dengan satu 
sha’ kurma atau satu sha’ gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki 
atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan 
untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id”. (HR. Bukhari).

Adapun tujuan dari zakat fi trah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada 
hari raya idul fi tri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan 
pokok penduduk negeri tersebut. Zakat fi trah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, 
yakni:

a. Niat  

b. Ada pemberi zakat fi trah (muzakki) 

c. Ada penerima zakat fi trah (mustahiq)  

d. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan 

     
Sedangkan syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:  

a. Islam, dengan demikian orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar 
zakat.

b. Orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi 
setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau 
mendapati awal bulan Syawwal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fi trah 
untuk dirinya dan yang ditanggung. 

c. Mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. 

d. Berupa makanan pokok penduduk setempat. 

Adapun waktu mengelurakannya adalah:

a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu  sejak  awal  bulan  Ramadhan  sampai  akhir  
bulan ramadhan. 
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b. Waktu yang diutamakan, yaitu mulai terbenam mata hari pada akhir bulan Ramadhan. 

c. Waktu  yang  lebih  baik,  yaitu  dilaksanakan  setelah  shalat  shubuh  sebelum  pergi 
melaksanakan shalat id. 

d. Waktu  yang  tidak  diperbolehkan,  yaitu  membayar  zakat  fi trah  setelah  shalat  
id,  karena hanya dianggap sebagai sadaqah biasa. 

Nabi saw. bersabda:

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعنـُْهَما قَاَل: فـََرَض َرُسْوُل ِهللا صلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
زَكاََة الِفْطِر طُْهَرًة لِْلصَّائِِم َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكْنيَ َفَمْن اَدَّاَها قـَْبَل الصََّالِة َفِهَي زََكاٌة 

َمْقبـُْوَلٌة َوَمْن أَدَّاَها بـَْعَد الصََّالِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصََّدقَاِت
Artinya: “Dari Ibn Abbas, ia berkata: “Telah diwajibkan oleh Rasulullah saw. zakat 
fi trah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin, 
barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya maka zakat itu diterima, 
dan barang siapa membayarn ya sesudah shalat hari raya maka zakat itu sebagai 
shadaqah biasa”(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Menurut madzhab Syafi ’i adalah delapan ashnaf (golongan) sebagaimana yang berhak 
menerima zakat mal. Dan yang paling utama diberi zakat fi trah adalah famili atau 
keluarga dekat (aqarib) yang tidak wajib dinafkahi oleh muzakki sepanjang mereka 
termasuk kedalam ashnaf delapan.

b. Zakat Mal (Harta)

Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh 
manusia untuk  memiliki,  menyimpan  dan  memanfaatkannya  dalam  kehidupan  
sehari-hari.  Menurut syara’,  harta  adalah  segala sesuatu yang  dapat  dimiliki  (dikuasai)  
dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Zakat mal adalah 
mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang 
berhak, karena  sudah  sampai  nishab  (batasan jumlah harta) dan haul  (batasan waktu 
memiliki  harta) sesuai dengan  ketentuan syariat Islam. Adapun  tujuan daripada zakat 
mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak 
kaum miskin diantara umat Islam.
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Allah Swt berfi rman:

َوِيفْ اَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِّلسَّآِئِل َواْلَمْحُرْوِم
Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, 
dan orang miskin yang tidak meminta. (QS. adz-Dzariyat: 19)

َا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن  ِ ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم  ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يٌع َعِليٌم َهلُْم َوهللاُ مسَِ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu  
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya 
doa kamu itu (menjadi) ketenteraman  jiwa  bagi mereka. dan Allah  Maha  mendengar  
lagi Maha Mengetahui”. (QS. at-Taubah : 103)

Mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat mencakup 
hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta  temuan,  emas  
dan  perak  serta  hasil  kerja  (profesi).  Masing-masing  tipe  memiliki perhitungannya 
sendiri-sendiri. 

Syarat Wajib Zakat ada Dua:

1. Yang menyangkut orang, yaitu:

a. Beragama Islam, zakat tidak wajib atas non muslim, karena zakat adalah salah satu 
rukun Islam.Meskipun zakat itu adalah kewajiban sosial yang dirasakan manfaatnya 
oleh seluruh masyarakat, tetapi saja zakat merupkan ibadah dalam Islam. Dan 
makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas non 
muslim.

b. Baligh dan berakal, sebab keduanya dinggap tidak bisa mengusai atau 
mempergunakan suatu harta. Kalau seandainya dia mempunyai harta yang 
memenuhi syarat zakat, maka yang menunaikan zakat adalah walinya.

c. Bebas dari hutang (artinya orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi 
senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut terbebas 
dari zakat)

d. Merdeka, zakat tidak dibebankan kepada hamba sahaya; karena ia tidak memiliki 
harta. Semua hartanya adalah harta majikan atau tuannya.
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2. Yang berkenaan dengan harta

Syarat harta yang dizakatkan; 

a. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.

b. Berkembang. Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang 
berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi 
keuntungan kepada pemilik. Misalnya rumah tempat tinggal dan perabotannya serta 
kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena harta itu disiapkan untuk 
kepentingan konsumsi pribadi, bukan untuk dikembangkan 

c. Milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya, maksudnya harta tersebut 
berada dalam  kontrol dan  kekuasaanya secara penuh, dan  dapat  diambil  manfaatnya  
secara penuh.    

d. Mencapai Nishab, maksudnya harta  yang  dimiliki telah mencapai  jumlah  tertentu, 
apabila harta yang dimiliki tidak sampai nishabnya, maka zakat tidak wajib dibayar.  

e. Mencapai Satu Tahun (haul), maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut 
sudah belalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku  bagi  ternak, harta  simpanan 
dan  perniagaan.  Sedang  hasil pertanian,  buah-buahan dan rikaz (barang temuan) 
tidak ada syarat haul.  

Tetapi haul dianggap terputus atau gagal dengan sebab-sebab berikut:

1) Apabila nishâb berkurang di tengah-tengah tahun sebelum sempurna haul, 
maka terputuslah haul. Contohnya, seorang memiliki 40 ekor kambing dan 
sebelum sempurna setahun berkurang seekor, maka ia tidak wajib menzakati 
sisanya. Karena adanya nishâb dalam setahun adalah syarat wajib zakat.

2) Apabila menjual sebagian dari nishab-nya dengan syarat: pembayarnya tidak 
sejenis, bukan karena takut terkena zakat, dan harta tersebut bukan termasuk 
barang yang diperdagangkan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka dia tidak 
diwajibkan zakat. Cotohnya, seorang memiliki 40 ekor kambing lalu sebelum 
sempurna setahun ia jual dua ekor kambing dengan uang seharga Rp. 2 juta, 
bukan karena takut mengeluarkan zakat. Juga kambing tersebut bukan 
disiapkan untuk diperdagangkan. Maka terputuslah haulnya.

3) Apabila harta yang sudah masuk nishâb diganti dengan jenis lain ditengah-
tengah haul bukan untuk menghindari kewajiban zakat maka terputuslah haul. 
Contohnya, seorang memiliki 40 ekor kambing lalu sebelum setahun masa 
nishâb tersebut ia ganti dengan onta atau sapi. Maka haul zakatnya terputus 
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dan mulai baru lagi dengan haul onta atau sapi itu dimulai pada hari pergantian 
bila onta dan sapi itu mencapai nishâb

f. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang 
diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk 
kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang 
bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer 
atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, 
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya

g. Dan syarat tambahan untuk hewan ternak adalah: hewan tersebut tidak menjadi alat 
kerja dan digembalakan di tempat pengembalaan umum.

B.   Harta Yang Wajib Dizakati

Islam menegaskan bahwa tidak semua harta milik seseorang wajib dizakati, karena harta yang 
wajib dizakati itu memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun jenis harta 
yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Binatang Ternak 

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba). 

NO JENIS HARTA NISHAB HAUL KADAR ZAKAT

1 Unta 5 ekor 1 tahun 1 ekor kambing umur 2 tahun

25-34 ekor 1 tahun 1 ekor unta umur 2 tahun

35-45 ekor 1 tahun 1 ekor unta betina umur 2 tahun

45-60 ekor 1 tahun 1 ekor unta betina umur 3 tahun

61-75 ekor 1 tahun 1 ekor unta betina umur 4 tahun

76-90 ekor 1 tahun 2 ekor unta betina umur 2 tahun

91 - 124 ekor 1 tahun 2 ekor unta betina umur 3 tahun
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2 Sapi/ Kerbau 30-39 ekor 1 tahun 1 ekor sapi umur 1 tahun

40-49 ekor 1 tahun 1 ekor sapi umur 2 tahun

60-69 ekor 1 tahun 2 ekor sapi umur 1 tahun

70 ekor 1 tahun 1 ekor sapi umur 1 tahun dan
1 ekor sapi umur 2 tahun

3 Kambing/
Domba

40-120 ekor 1 tahun 1 ekor kambing/domba

121-200 1 tahun 2 ekor kambing/domba

201-300 1 tahun 3 ekor kambing/domba

2. Emas dan Perak 

Emas  dan  perak  merupakan  logam  mulia  yang  selain  merupakan  tambang  elok,  juga 
sering  dijadikan perhiasan.  Emas  dan  perak  juga  dijadikan  mata  uang  yang  berlaku 
dari waktu  ke  waktu.  Islam  memandang  emas  dan  perak  sebagai  harta  yang  (potensial) 
berkembang. Oleh karena  Syara’ mewajibkan zakat atas  keduanya, baik  berupa uang, 
leburan logam,  bejana,  souvenir,  ukiran  atau  yang  lain. Termasuk  dalam  kategori  emas 
dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh 
karena  segala  bentuk  penyimpanan  uang  seperti  tabungan,  deposito,  cek,  saham  atau 
surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori  emas dan perak. Sehingga  penentuan 
nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta 
kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan sebagainya.  

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل ِهللا فـََبشِّ
Artinya: “…dan  orang-orang  yang  menyimpan  emas  dan  perak  dan  tidak menafkahkannya  
pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 
siksa yang pedih”. (QS. at-Taubah : 34) 

NO JENIS HARTA NISHAB HAUL KADAR ZAKAT

1 Emas 94 gram 1 tahun 2,5%

2 Perak 624 gram 1 tahun 2,5%
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3. Harta Perniagaan 

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan  dalam berbagai 
jenisnya, baik  berupa barang seperti alat-alat, pakaian,  makanan,  perhiasan, dan sebagainya. 
Perniagaan tersebut  di  usahakan  secara  perorangan atau perserikatan  seperti CV, Koperasi, 
dan sebagainya. Dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman 
tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang 
halal. Jenis zakat ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

NO JENIS HARTA NISHAB HAUL KADAR 
ZAKAT

1 Perdagangan (ekspor, impor, 
penerbitan) 94 gram emas 1 tahun 2,5%

2 Industri baja, tekstil, keramik, 
granit, batik 94 gram emas 1 tahun 2,5%

3 Industri pariwisata 94 gram emas 1 tahun 2,5%

4 Real Estate(perumahan, 
penyewaan) 94 gram emas 1 tahun 2,5%

5 Jasa (notaris, akuntan, travel, 
designer 94 gram emas 1 tahun 2,5%

6 Pertanian, Perkebunan, 
perikanan 94 gram emas 1 tahun 2,5%

7 Pendapatan (gaji, honorarium, 
dokter) 94 gram emas 1 tahun 2,5%

4. Hasil Pertanian 

Hasil  pertanian  adalah  hasil  tumbuh-tumbuhan  atau  tanaman  yang  bernilai  ekonomis 
seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-
rumputan, dedaunan, dan lain-lain.  

 َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني 
Artinya: “...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dishadaqahkan 
kepada fakir miskin); dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan. Sesungguhnya  Allah  tidak  
menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. al-An`am : 141) 
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Adapun kadar zakat pertanian 10% apabila pertanian airnya alami (tadah hujan)  atau 
sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Apabila pertanian atau 
perkebunan irigási dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat 
yang harus dikeluarkan adalan 5 %.

NO JENIS HARTA NISHAB HAUL KADAR 
ZAKAT

1 Padi 1350 kg gabah / 750 
kg beras

Setiap panen 
(sp) 10% / 5%

2 Biji-bijian 750 kg beras Sp 10% / 5%

3 Kacang-kacangan 750 kg beras Sp 10% / 5%

4 Umbi-umbian 750 kg beras Sp 10% / 5%

5 buah-buahan 750 kg beras Sp 10% / 5%

6 sayur-sayuran 750 kg beras Sp 10% / 5%

7 rumput-rumputan 750 kg beras Sp 10% / 5%

5. Rikaz (Temuan)

Rikaz adalah barang-barang berharga yang  terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, 
yang  biasa  disebut  dengan  harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan  dan 
tidak  ada yang  mengaku  sebagai pemiliknya.  

Sabda Nabi saw.:

وِيف الرَِّكاِز اْخلُُمُس 
Artinya:  Rasulullah saw. bersabda: Dan dalam  harta  rikaz  ada zakat  sebesar seperlimanya 
(HR. Bukhari)  

JENIS HARTA NISHAB HAUL KADAR ZAKAT

Semua Hasil tambang Tidak ada nishabnya Setiap mendapatkan 20 %
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6. Ma’din (Hasil Tambang)

Ma’din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki 
nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-
bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut 
seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya.

JENIS HARTA NISHAB HAUL KADAR ZAKAT

Semua Hasil tambang Senilai dengan 94 gr 
emas

Setiap 
mendapatkan

2,5 %

C.   Mustahiq Zakat dan Yang Haram Menerima Zakat

1. Mustahiq Zakat

Mustahiq  zakat  adalah  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat,  baik  zakat  fi trah  
maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan golongan 
sebagaimana 

Firman Allah : 

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـَْها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الّرِقَاِب  ِإمنَّ
َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ِهللا َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن ِهللا َوهللاُ َعِلْيٌم َحِكْيٌم

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk  
(memerdekakan)  budak, orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  
mereka  yuang  sedang  dalam perjalanan,  sebagai suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  
Allah, dan  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah : 60) 
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Adapun golongan mustahiq zakat adalah sebagai berikut:

a. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak 
mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama 
orang fakir adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah tapi ia hanya 
berpenghasilan 3.000 rupiah. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi 
kebutuhannya. 

b. Miskin,  yaitu  orang  yang  mempunyai  barang  yang  berharga  atau  pekerjaan  yang  
dapat menutup  sebagian  hajatnya  akan  tetapi  tidak  mencukupinya,  seperti  seumpama 
orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah. 
Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya.. Jadi 
dengan kaidah di atas, bahwa fakir itu lebih parah dari miskin. 

c. Amil,  adalah  orang  yang  ditunjuk  untuk  mengumpulkan  zakat,  menyimpannya, 
membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Amil zakat harus 
memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan baligh, merdeka, adil (bijaksana), 
medengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini 
merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaaanya 
yaitu diberikan kepadanya zakat
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d.  Muallaf       

Muallaf dibagi menjadi 4 macam, yaitu :  

1) Muallaf muslim ialah orang yang  sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya 
masih lemah,maka diperkuat dengan diberi zakat. 

2) Muallaf yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di 
kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan kawannya akan tertarik 
masuk Islam. 

3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafi r yang di sampingnya.  

4) Muallaf  yang  dapat  membendung  kejahatan  orang  yang  membangkang  
membayar zakat. 

Bagian ketiga  dan keempat  kita  beri  zakat  sekiranya  mereka kita  perlukan,  misalnya 
karena mereka kita beri zakat, maka kita tidak usah menyediakan angkatan bersenjata 
guna menghadapi kaum kafi r atau pembangkang zakat yang biayanya pun akan lebih 
besar. Adapun golongan pertama dan kedua maka kita beri zakat tanpa syarat”. 

e. Riqab, adalah mukatab yang berarti budak belian yang diberi kebebasan usaha 
mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini 
ada syarat, bahwa yang  menguasai  atau  memilikinya  sebagai  budak  belian  itu  bukan 
si muzakki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya 
saja.  

f. Gharim yaitu yang mempunyai hutang.

Gharim dibagi menjadi 3 macam, yaitu :  

1) Orang yang meminjam guna menghindarkan  fi tnah  atau  mendamaikan  pertikian/
permusuhan. 

2) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk  hajat  
yang mubah.  

3) Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, 
madrasah atau pesantren menanggung  pinjaman  guna  keperluan  masjid,  madrasah  
atau pesantren itu” 

g. Sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena 
ridla Allah Swt baik berupa ilmu maupun amal.  

h. Ibn  As-Sabil,  yaitu  orang  yang  mengadakan  perjalanan yang bukan bertujuan maksiat 
di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya 
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2. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

a. Keluarga Rasulullah saw. (Bani Hasyim)

Mereka tidak boleh makan harta zakat sedikitpun berdasarkan pernyataan tegas dari 
Rasulullah saw . ,

َا ِهَي أَْوَساُخ النَّاِس، َوِإنـََّها َال حتَِلُّ، ِلُمَحمٍَّد َوَال ِآلِل ُحمَمٍَّد  ِإنَّ َهِذِه الصََّدَقَة، ِإمنَّ
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم

Artinya: “Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak 
pula untuk keluarga Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Abu Dawud).

b. Orang Kaya

، َوَال ِلَقِويٍّ ُمْكَتِسٍب َوَال َحظَّ ِفيَها ِلَغِينٍّ
Artinya: “Tidak ada hak zakat untuk orang kaya, maupun orang yang masih kuat 
bekerja..” (HR. Nasa’i)

Tetapi orang kaya bisa mendapat zakat apabila dia termasuk dalam daftar delapan 
golongan penerima zakat: Amil, muallaf, orang yang berperang, orang yang terlilit 
utang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan Ibn As-Sabil yang memiliki 
harta di kampungnya

c. Orang Kafi r

Ketika Nabi saw .  mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Muadz 
mengajarkan tauhid, kemudian shalat, kemudian baru zakat. Beliau bersabda:

فََأْعِلْمُهْم َأنَّ َهللا افـْتـََرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ِيف أَْمَواهلِِْم تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم َوتـَُردُّ َعَلى 
فـَُقرَائِِهْم

Artinya: “Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat 
harta mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang 
miskin mereka.” (HR. Bukhari  Muslim)

d. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh Muzakki (wajib zakat)

Termasuk aturan baku terkait penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang 
yang wajib dinafkahi oleh muzakki (wajib zakat). Seperti istri, anak dan seterusnya ke 
bawah atau orang tua dan seterusnya ke atas



Buku Siswa Kelas VIII MTs72

e. Budak 

Budak tidak boleh menerima zakat, karena zakat yang diterima pada akhirnya harus 
diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak Mukatab (budak yang sedang berupaya 
membebaskan dirinya)

D.   Ancaman Yang Meninggalkan Kewajiban Zakat

Di dalam al-Quran dan As-Sunnah, Allah Swt telah memberikan ancaman yang sangat keras 
terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan beraneka ragam siksaan, di 
antaranya:

1. Pada hari Kiamat Allah Swt akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di 
leher pemiliknya.

ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخيـْرًا َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم  ُهُم هللاُ  َ َوال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا آ
َسُيَطوَُّقوَن َما بَـِخُلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوهللَِِّ ِمريَاُث السََّماَواِت َواألْرِض َوهللاُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن 

َخِبٌري
Artinya:  Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil (kikir) dengan harta yang Allah 
berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi 
mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka 
bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-
lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (QS. Ali ‘Imran: 180).

2. Harta yang tidak dikeluarkan Zakatnya akan dirubah oleh Allah Swt menjadi seekor ular 
jantan yang beracun lalu menggigit atau memakan pemiliknya

ُه  َ َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اهللَِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن آ
هللاُ َماًال، فـََلْم يـَُؤدِّ زََكاَتُه ُمثَِّل َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُشَجاًعا أَقـْرََع ، َلُه َزبِيبـََتاِن ، يَُطوَّقُُه يـَْوَم 
َ َكنـُْزَك.  ُمثَّ  َ َماُلَك ، َأ َُْخُذ بِِلْهزَِمتـَْيِه – يـَْعِىن ِشْدقـَْيِه – ُمثَّ يـَُقوُل َأ اْلِقَياَمِة ، ُمثَّ 

َتَال:  َال َحيِْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن  (اآليََة)
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Artinya:  “Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa 
diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan (kewajiban) zakatnya, pada hari kiamat 
hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra’ (yang kulit kepalanya rontok 
karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu 
dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang (atau menggigit tangan 
pemilik harta yang tidak berzakat tersebut) dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu 
berkata,’Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu’. Kemudian beliau Shallallahu 
‘alaihi wa sallam membaca) fi rman Allah ta’ala, (QS. Ali Imran: 180): ’Sekali-kali 
janganlah orang-orang yang bakhil menyangka…dan sterusnya’.” (HR Bukhari)

3. Tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar (dipanggang) di dalam neraka 
Jahannam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan.

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  َوالَِّذيَن َيْكنزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يـُْنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل اهللَِّ فـََبشِّ
َا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوظُُهوُرُهْم َهَذا َما  ِر َجَهنََّم فـَُتْكَوى ِ َ , يـَْوَم ُحيَْمى َعَليـَْها ِيف 

َكنزُمتْ ألنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنـُْتْم َتْكنزوَن
Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 
siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu 
dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 
“Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang 
(akibat dari) apa yang kamu simpan.” (QS. at-Taubah: 34-35).

4. Pemerintah muslim berhak mengambil secara paksa zakat dan juga separuh harta milik 
orang yang enggan membayar kewajibannya tersebut sebagai hukuman atas perbuatan 
maksiatnya itu.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

َا, َمْن َأْعطَاَها  ِيف ُكلِّ ِإِبٍل َساِئَمٍة ِيف ُكلِّ أَْربَِعَني ابـَْنُة لَُبوٍن، َال تـَُفرَُّق ِإِبٌل َعْن ِحَساِ
َّ آِخُذوَها ِمْنُه َوَشْطَر ِإبِِلِه َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا  ُمْؤجتَِرًا فـََلُه َأْجُرَها، َوَمْن َمنـََعَها فَِإ

َال حيَِلُّ آلِل ُحمَمٍَّد ِمنـَْها َشْيٌء



Buku Siswa Kelas VIII MTs74

Artinya:  Pada onta yang digembalakan dari setiap 40 ekor, (zakatnya yang wajib 
dikeluarkan berupa) bintu labun (yakni Onta yang telah genap berumur dua tahun dan 
masuk tahun ke tiga, pent). Tidak boleh onta dipisahkan dari hitungannya. Barangsiapa 
mengeluarkan zakat untuk mencari pahala, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan 
barangsiapa yang enggan membayarnya, maka sesungguhnya kami akan mengambil 
(zakat)nya dan separuh hartanya, sebagai kewajiban dari kewajiban-kewajiban Rabb 
kami. Dan tidak halal bagi keluarga Muhammad sesuatu pun dari zakat itu”. (HR an-
Nasai)

5. Dihukumi sebagai orang kafi r (murtad) jika ia enggan membayar Zakar karena mengingkari 
kewajibannya. Hal ini dikarenakan ia telah mendustakan Allah dan rasul-Nya. Dan berlaku 
padanya hukum orang murtad, seperti halal darahnya, batal akad pernikahannya, tidak 
berhak mendapat jatah warisan dan tidak pula mewariskan. Jika ia meninggal dunia dalam 
keadaan belum bertaubat maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak 
boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Sebagaimana dengan ancaman Abu Bakar ash 
Shidiq ra terhadap orang-orang yang tidak mau berzakat:  

 َوِهللا َألُقَاتَِلنَّ َمْن فـَرََّق بـَْنيَ الصََّالِة َوالزََّكاِة فَِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ اْلَماِل ، َوِهللا َلْو َمنـَُعوِىن َعَناقًا 
َكانُوا يـَُؤدُّونـََها ِإَىل َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلَقاتـَْلتـُُهْم َعَلى َمْنِعَها

Artinya: “Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan 
zakat; karena sesungguhnya zakat itu adalah hak (kewajiban) pada harta benda. Demi 
Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan seekor anak kambing betina yang biasa 
mereka berikan pada Rasulullah saw (membayar zakat), maka saya akan perangi mereka”. 

6. Adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi masih mengakui wajibnya 
berzakat, maka ia memikul dosa dikarenakan keengganan mengeluarkannya namun tidak 
mengeluarkannya dari Islam. Pemerintah (dalam hal ini amil zakat) bisa mengambil paksa 
zakat tersebut dan menjatuhkan hukuman (ta’zir). Ta’zir itu bisa berupa denda 

َّ آِخُذوَها ِمْنُه َوَشْطَر ِإبِِلِه َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا َوَمْن َمنـََعَها فَِإ
Artinya:  “Dan barangsiapa yang enggan mengeluarkan (zakat)nya, maka kami akan 
mengambil (zakat)nya beserta separuh hartanya, sebagai salah satu kewajiban yang 
menjadi hak Rabb kita...” (HR an-Nasai)
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E.   Tujuan Disyariatkan Zakat

Zakat  adalah salah satu  tiang pokok ajaran Islam. Di  dalam al-Quran banyak  disebutkan 
perintah  zakat  bersamaan  dalam  satu  susunan  kalimat  perintah  shalat.  Dengan  demikian 
setidak-tidaknya kewajiban zakat sama  kuatnya dengan  hukum  shalat.  Sebagai pokok  ajaran 
agama,  zakat  mengandung  hikmah  dan  tujuan  tertentu.  Tujuan  zakat  dapat  dikemukakan 
sebagai berikut:  

1. Membantu  mengurangi  dan  mengangkat  kaum  fakir  miskin  dari  kesulitan  hidup  dan 
penderitaan mereka;

2. Membantu  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  al  gharimin,  ibnu  sabil  dan 
para mustahik lainnya; 

3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia 

4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme  

5. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal 

6. Menghindarkan  penumpukan  kekayaan  perseorangan  yang  dikumpulkan  di  atas 
penderitaan orang lain 

7. Mencegah  jurang  pemisah  kaya  miskin  yang  dapat  menimbulkan  malapetaka  dan 
kejahatan sosial 

8. Mengembangkan  tanggung  jawab  perseorangan  terhadap  kepentingan  masyarakat,  dan 
kepentingan umum 

9. Mendidik  untuk  melaksanakan  disiplin  dan  loyalitas  seorang  untuk  menjalankan 
kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain

 
Adapun faedah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

a. Faedah Diniyyah (Segi Agama) 

1. Berzakat  berarti  menjalankan  salah  satu  dari  Rukun  Islam  yang  mengantarkan 
seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. 

2. Merupakan  sarana  bagi  hamba  untuk  taqarrub  (mendekatkan  diri)  kepada  Allah, 
sehingga akan menambah keimanan. 
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3. Membayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda 

4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa. 

b. Faedah Khuluqiyyah (Segi Akhlak)

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi 
pembayar zakat. 

2. Pembayar zakat biasanya  identik  dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut  kepada 
saudaranya yang tidak punya. 

3. Merupakan  realita  bahwa  menyumbangkan  sesuatu  yang  bermanfaat  baik  berupa 
harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. 
Sebab sudah  pasti ia  akan  menjadi orang  yang  dicintai  dan dihormati  sesuai  tingkat 
pengorbanannya. 

4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 

c. Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan)

1. Zakat  merupakan  sarana  untuk  membantu  memenuhi  hajat  hidup  para fakir  miskin 
yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. 

2. Memberikan  dukungan  kekuatan  bagi  kaum  Muslimin  dan  mengangkat  eksistensi 
mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah orang 
yang berjuang di jalan Allah Swt (fi  sabilillah) . 

3. Zakat  bisa  mengurangi  kecemburuan  sosial,  dendam  dan  rasa  dongkol  yang  ada 
dalam dada fakir miskin.  

4. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan 
melimpah. 

5. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika 
harta  dibelanjakan  maka  perputarannya  akan  meluas  dan  lebih  banyak  pihak  yang 
mengambil manfaat. 



Fikih Kurikulum 2013 77

Menganalisa

Untuk memperluas wawasanmu, diskusikanlah masalah berikut ini:

No Masalah Hasil Diskusi

1
Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena 
antrian panjang para mustahik zakat hingga jatuhnya 
korban

2
Bagaimana cara memposisikan fungsi zakat sebagai 
peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi 
kemisikinan

3

Bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang 
tidak mau bayar zakat karena sudah bayar pajak? 
Atau sebaliknya, tidak mau bayar pajak karena 
sudah bayar zakat? 

4
Bagaimana pendapat kalian dengan adanya 
fenomena pengemis musiman di bulan Ramadhan, 
dan bagaimana solusinya?

5
Apakah diperbolehkan zakat disalurkan di luar dari 
8 kelompok penerima zakat, misalnya untuk 
pembangunan masjid 

MOTIVASI

Renungan Dzun Nun al-Mishri

Suatu saat Dzun Nun al-Mishri melakukan perenungan di hutan, diiringi seorang murid 
setianya. Mereka mendapati seekor burung yang tiada daya untuk terbang, karena sayapnya 
patah. Burung itu hanya bisa menggelepar-gelepar di tanah. Selang beberapa saat kemudian, 
datang burung yang lain membawakan makanan baginya. Burung yang patah sayapnya pun, 
tanpa perlu repot-repot mencari makanan, dapat makan kenyang berkat jasa kawannya.
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Menyaksikan kejadian langka itu, si murid termenung dan berpikir keras untuk menggali 
pelajaran yang dapat dipetik. ‘’Ternyata, tanpa harus berusaha mencari makanan sekalipun, 
kita dapat bertahan hidup berkat jasa orang lain. Alangkah rahmatnya Allah Swt kepada 
setiap makhluknya,’’ simpulnya.

Sebagai seorang waliyullah, Dzun Nun al-Mishri bisa merasakan apa yang direnungkan oleh 
muridnya. Dia pun berkata padanya, ‘’Seharusnya kamu tidak berpikir menjadi burung yang 
patah sayap itu. Tapi, berpikirlah menjadi burung yang memberi makan, yang dapat 
menolong saudaranya.’’

Ucapan Dzun Nun al-Mishri ini mengingatkan kita pada sabda Nabi saw, ‘’Al-yadd al-ulya 
khair min al-yadd al-sufl a.’’ (HR al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim 
ditambahkan, yang dimaksud al-yadd al-ulya adalah al-munfi qah (pemberi shadaqah) dan 
al-yadd al-sufl a adalah al-sailah (peminta atau penerima). 

Itulah ajaran Islam. Islam mengajarkan pemeluknya untuk menjadi penderma dan penolong 
bagi yang membutuhkan. Ini tecermin misalnya dari ajaran zakat (al-Baqarah: 43, 83, dan 
110; al-Ahzab: 33; al-Mujadilah: 13; dan lain-lain). Malah, zakat dijajarkan sebagai pilar 
rukun Islam. Ini menunjukkan, menolong orang yang membutuhkan, mendapat perhatian 
besar dalam ajaran Islam.

Menariknya lagi, seperti janji Allah Swt dalam Q.S. Saba’ ayat 39, kendati kita banyak 
bederma, itu tidak akan mengurangi harta kita. Allah Swt akan mengganti dan malah 
menambahnya. Allah Swt berfi rman, ‘’Katakanlah: ‘Sesungguhnya Tuhanku melapangkan 
rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan 
bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)’. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka 
Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.’’ 

Tapi, di sisi lain, Allah Swt juga menantang kita untuk mendermakan barang-barang yang 
paling kita cintai. Allah Swt berfi rman, ‘’Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 
yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.’’ (Q.S. Ali Imran ayat 92). 

Ini tantangan yang berat bagi kita. Karena, mendermakan barang yang kita cintai, 
membutuhkan kesadaran beragama yang baik dan pengorbanan yang tulus. Itulah tantangan 
dan ujian bagi orang beriman. Tinggal kita yang harus membuktikan bahwa kita termasuk 
orang yang berhak meraih gelar al-birr, melalui berbagai derma. Wallahu a’lam.

Sumber : Republika
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RANGKUMAN

1. Menurut bahasa (lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah 
atau Zakat menurut bahasa  dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan

2. Menurut  syariat adalah kewajiban pada  harta  tertentu untuk diberikan kepada kelompok 
tertentu dalam waktu tertentu

3. Fitrah  secara  bahasa  berarti  bersih  atau  suci.  Menurut  istilah,  zakat  fi trah adalah 
sejumlah  harta  berupa  bahan  makanan  pokok  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang 
muslim menjelang  hari  raya  Idul  Fitri dengan  tujuan  membersihkan  jiwa dengan  
syarat tertentu dan rukun tertentu. 

4. Melaksanakan zakat fi trah hukumnya fardhu `ain atau wajib atas setiap muslim dan 
muslimah.  

5. Rukun zakat fi trah adalah; niat, ada pemberi zakat fi trah (muzakki), ada penerima zakat 
fi trah (mustahiq) dan ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. 

6. Syarat Wajib Zakat Fitrah adalah; Islam, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada 
malam hari raya idul fi tri, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun 
keluarganya, berupa makanan pokok penduduk setempat. 

7. Tujuan utama zakat fi trah adalah untuk; membersihkan diri yang berzakat dan memberi 
makan kepada fakir dan miskin. 

8. Benda  yang  dapat  dipergunakan  untuk  membayar  zakat  fi trah  adalah  bahan  makanan 
pokok  daerah  setempat.  

Kegiatan Praktik
Setelah mempelajari materi di atas, cobalah kalian praktekkan tata cara 
menghitung zakat. Sebelumnya, cobalah kalian tentukkan jenis zakat yang 
dipilih, dan lalu tentukkan jumlah kekayaannya. Kalian juga bisa dengan 
mewancarai orang sekitar kalian untuk dihitung zakat yang wajib dia 
keluarkan.
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9. Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia 
untuk  memiliki,  menyimpan  dan  memanfaatkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  
menurut syara’,  harta  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  (dikuasai)  dan  dapat  
digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalib-nya (lazim).

10. Golongan Mustahiq Zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab,  gharim, sabilillah 
dan Ibn As-Sabil. Sedangkan yang tidak boleh menerima zakat adalah Nabi Muhammad 
saw. dan keturunanya, orang kaya, orang kafi r, orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki, 
dan budak.

 

 

Pendalaman Karakter
Setelah kita memahami  Ketentuan zakat dalam Islam maka seharusnya kita  memiliki sikap 
sebagai berikut :

1. Menumbuhkan sifat dermawan dengan cara membiasakan diri untuk mengelurkan 2,5% 
dari setiap pemberian dari orang tua atau saudara

2. Membantu masyarakat disekitar kita yang membutuhkan pertolongan

3. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa harta yang kita milki ada hak fakir miskin 
di dalamnya.

4. Mendekatkan diri pada orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan kita

5. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain



Indahnya Berbagi
Murahnya Rezeki dan Berkah

“SEDEKAH, HIBAH
DAN HADIAH”

Bab

5
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Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah,  menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

Kompetensi Dasar

1.1   Menyakini hikmah ber-shadaqah, hibah, dan memberikan hadiah 

2.2  Membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman tentang shadaqah, 
hibah, dan hadiah 

3.1  Memahami ketentuan shadaqah, hibah, dan hadiah 

4.1  Mensimulasikan tata cara shadaqah, hibah, dan hadiah 

PETA KONSEP

Ketentuan Shadaqah,

Hibah dan Hadiah

Cara Bershadaqah, Memberi Hibah

dan Memberi Hadiah

Membiasakan Bershadaqah, 

Memberi Hibah dan Memberi Hadiah
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Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!.

Setelah kalian mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman 
kalian, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang shadaqah, hibah, 
dan hadiah. Tulislah tanggapan dan pertanyaan kalian!

TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. Gambar 1:   .........................................................................................................................

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

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

1 2

3
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TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

b. Gambar 2:   .........................................................................................................................

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

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

c. Gambar 3:   .........................................................................................................................

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

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

PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. ..........................................................................................................................................

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

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

b. ..........................................................................................................................................

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

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

c. ..........................................................................................................................................

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

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

 ..........................................................................................................................................
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A.   Shadaqah

Pada dasarnya semua orang, baik kaya maupun miskin, punya uang atau tidak, bisa memberikan 
shadaqah sesuai dengan apa yang dimiliknya. Karena shadaqah dalam arti yang luas tidak 
sebatas hanya berupa materi. Senyum pun akan bernilai shadaqah bila dapat membahagiakan 
orang lain. Akan tetapi, berikut ini kita akan memahami makna shadaqah, hibah dan hadiah 
berdasar ketentuan hukum fi kih.

1. Pengertian  Shadaqah

Shadaqah ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada 
orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt 

Kata shadaqah dalam al-Quran dan hadis memiliki makna yang sama dengan kata zakat, 
misalnya:

َا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالََتَك َسَكٌن َهلُْم  ِ ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم  ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يٌع َعِليٌم ُ مسَِ َواهللَّ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka.” (QS. at-Taubah: 103)

Dalam hadis yang shahih, nabi Muhammad saw.  bersabda:

ْنَساُن اِنـَْقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن ثـََالٍث َصَدَقٍة َجارِيٍَة أَْو ِعْلٍم يـُنـْتـََفُع ِبِه أَْو  ِإَذا َماَت اْإلِ
َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه

Artinya: “Bila anak Adam meninggal dunia maka seluruh pahala amalannya terputus, 
kecuali pahala tiga amalan: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih 
yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya.” (H.R. Muslim)

Dengan demikian shadaqah mencakup yang wajib maupun yang sunnah, asalkan bertujuan 
untuk mencari keridhaan Allah Swt semata. Oleh karena itu, sering kali seseorang tidak 
perduli bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya.

Namun dalam beberapa dalil, kata shadaqah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar 
membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. Shadaqah dalam beberapa dalil digunakan 
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untuk menyebut segala bentuk amal baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi 
diri sendiri, misalnya tersenyum atau membuang duri di jalanan termasuk kategori 
bersedakah, dan sebagainya.

Demikian juga dengan istilah infak, beberapa ulama menyamakan antara keduanya, tetapi 
ulama lain menganggap ada perbedaan antara shadaqah dengan infak, bahwa shadaqah 
lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada 
waktu menerima rizki atau karunia Allah Swt Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni 
tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridha 
Allah Swt semata. Karena istilah shadaqah dan infak sedikit sekali perbedaannya, maka 
umat Islam lebih cenderung menganggapnya sama, sehingga biasanya ditulis infak dan 
shadaqah. Karena istilah shadaqah dan infak sedikit sekali perbedaannya, maka umat Islam 
lebih cenderung menganggapnya sama, sehingga biasanya ditulis infaq shadaqah.

2. Hukum Sedekah

Hukum shadaqah adalah sunnah muakkad (yang sangat dianjurkan). Namun begitu pada 
kondisi tertentu shadaqah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seorang yang sangat 
membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon shadaqah. Keadaan orang 
tersebut sangat kritis, jika tidak diberi maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada 
waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak 
memberinya kita menjadi berdosa.

Allah Swt berfi rman:

لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ َهللا يـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْريٍ َفِألَنُفِسُكْم َوَما 
تُنِفُقوَن ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه ِهللا َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْريٍ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم َال ُتْظَلُموَن

 Artinya: “Dan kamu tidak menafkahkan, melainkan karena mencari keridhaan Allah dan 
sesuatu yang kamu belanjakan, kelak akan disempurnakan balasannya sedang kamu 
sedikitpun tidak akan dianiaya”. (QS. al-Baqarah: 272)

َوَتَصدَّْق َعَليـَْنا ِإنَّ َهللا َجيْزِي اْلُمَتَصدِِّقَني
Artinya: “Dan bershadaqahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan 
kepada orang-orang yang bershadaqah” (Q.S. Yusuf : 88)

3. Dalil Tentang Sedekah

Dasar hukum disyariatkannya shadaqah adalah sebagai berikut:
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a. Al-Quran

هللَِّ  ِ لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن 
َواْليـَْوِم ْاآلِخِر َواْلَمالَِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب 

َواْليـََتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الّرِقَاِب
Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabat-nya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafi r (yang 
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) 
hamba sahaya…” (Q.S. al-Baqarah : 177).

  
Ayat di atas menganjurkan agar seseorang mau ber-shadaqah ketika orang tersebut 
masih menyukai harta, artinya orang tersebut masih dalam keadaan sehat. Ayat ini 
menunjukkan shadaqah di waktu sehat lebih utama daripada shadaqah menjelang 
kematian. Penyebabnya antara lain: 

a. Orang yang sehat masih membutuhkan harta benda sedangkan orang yang hampir 
meninggal sudah tidak membutuhkannya; 

b. Memberikan di waktu sehat menunjukkan keyakinan si pemberi terhadap janji dan 
ancaman Allah Swt; 

c. Memberi di waktu sehat lebih berat sehingga pahalanya lebih besar; 

d. Orang sehat memberi karena taat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt; 

b. Hadis

قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَصاَفُحوا َيْذَهِب اْلِغلُّ َوتـََهاَدْوا َحتَابُّوا
Artinya: “Rasulullaah saw. bersabda: “Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa 
dendam dan dengki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling 
mencintai.” (H.R. Malik).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi saw. menganjurkan agar umatnya saling berjabat 
tangan dan saling memberi hadiah satu sama lain. Tujuannya adalah agar tercipta 
suasana saling mencintai dan mengasihi.
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Hadis yang lain, Nabi saw. bersabda:

ِإنَّ الصََّدَقَة لَُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ َوَتْدَفُع َعْن ِميـَْتِة السُّْوِء
Artinya: “Sesungguhnya shadaqah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan 
menghindarkan diri dari mati su’ul khatimah.” (H.R.  Tirmizdi).

Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu manfaat shadaqah adalah dapat mencegah 
murka Allah Swt dan dapat menghindarkan diri dari mati dalam keadaan su’ul khatimah.

4. Rukun Sedekah

Rukun shadaqah dan syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk 
mentasharrufkan (memperedarkannya).

b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi 
kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, 
karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.

c. Ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan 
qabul, ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.

d. Barang yang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual.

5. Hilangnya Pahala Sedekah

Ber-shadaqah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau 
dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shadaqah yang sudah dikeluarkan, 
apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala 
shadaqah. Allah Swt berfi rman:

َء النَّاِس  ْلَمنِّ َواَألَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه ِرَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم ِ َ
هلِل َواْليـَْوِم ْاآلِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـُرَاٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فـَتـَرََكُه  ِ َوَال يـُْؤِمُن 

ُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن َصْلًدا َال يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َواهللَّ
Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu 
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dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang 
menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada 
tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). 
Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafi r” (QS. al-Baqarah : 264)

Dari ayat al-Quran di atas, dapat kita ambil pelajaran bahwasnnya pahala shadaqah bisa 
hilang dikarenakan: 

a. Menyebut-nyebut shadaqah yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-
ungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. 

b. Menyinggung hati si penerima shadaqah. 

c. Riya’ atau mempunyai niat ingin di puji dan disanjung oleh orang lain.

    

Manfaat Sedekah

Banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan shadaqah, di antaranya:

1. Dapat membantu meringankan beban orang lain.

2. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama.

3. Sebagai obat penyakit dan kan dilapangkan rejekinya.

4. Dapat meredam murka Allah Swt dan menolak bencana, juga menambah umur.
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B.   Hibah

1. Pengertian hibah hukumnya

Hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian 
sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda 
kasih sayang.  

Firman Allah Swt :

َوأََتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوى اْلُقْرَىب َواْليـََتَمى َواْلَمَساِكْنيِ َواْبَن السَِّبْيِل َوالسَّائِِلْنيَ َوِىف 
الّرِقَاِب

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafi r (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang 
meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya” (QS. al-Baqarah : 177)

2. Hukum Hibah

Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi 
dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram dan makruh.

Nabi saw bersabda:

َعْن َاِيب ُهَريـَْرَة قَاَل : قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: تـََهاُدْوا َحتَابـُّْوا.
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: 
Saling memberi hadiahlah dia antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. 
Baihaqi)

Adapun contoh hibah yang bisa menjadi wajib, haram, dan makruh adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Hibah suami kepada kepada istri dan anak hukumnya adalah wajib sesuai 
kemampuannya.

b. Haram

Hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misal 
minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali 
hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya (bukan sebaliknya).
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c. Makruh

Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang 
maupun lebih hukumnya adalah makruh.

3. Rukun Hibah dan Syarat-syaratnya

a. Wahib

Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Wahib disyaratkan:

1) Memiliki sesuatu untuk dihibahkan;

2) Ckap dalam membelanjakan harta, yakni balig dan berakal;

3) Memberi atas dasar kemauan sendiri;

4) Dibenarkan melakukan tindakan hukum.

5) Mauhub Lahu 

b. Mauhub Lahu adalah penerima hibah, disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah 
dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti 
janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. 
Atau ada orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia 
masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang 
mendidiknya sekalipun dia orang asing.

c. Mauhub 

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Syaratnya sebagai berikut: 

1) Milik sempurna wahib;

2) Memiliki nilai atau harga;

3) Sudah ada ketika akad hibah dilakukan;

4) Telah dipisahkan dari harta milik penghibah 

5) Berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama;

6) Dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada 
penerima hibah.

d. Ijab Qabul

Penyerahan, misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau kuberikan tanah 
ini kepadamu”, lalu si penerima menjawab, “ya saya terima pemberian saudara”.
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4. Mencabut Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah 
orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Nabi saw. :

َالحيَِلُّ ِلَرُجٍل ُمْسِلٍم َأْن يـُْعِطَي َعِطيًَّة أَْو يـََهَب ِهَبًة فـَيـَْرِجُع ِفيـَْها ِإالَّ اْلَواِلَد ِفْيَما يـُْعِطى 
ِلَوَلِدِه

Artinya: “Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang atau menghibahkannya 
kemudian ia tarik kembali, kecuali (pemberian atau hibah) seorang bapak kepada anaknya” 
(HR. Abu Dawud).

Sabda Nabi Muhammad saw:

اَْلَعاِئُد ِىف ِهَبِتِه َكالَكْلِب يُِقُئ ُمثَّ يـَُعْوُد ِىف قـَْيِئِه
Artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu 
dimakannya kembali muntahnya itu” (HR. Bukhari - Muslim).

Hibah yang dapat dicabut, diantaranya sebagai berikut:

a. Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut 
itu demi menjaga kemaslahatan anaknya;

b. Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan diantara anak-anaknya, yang menerima hibah;

c. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fi tnah dari 
pihak lain.

5. Macam-macam Hibah

Hibah terdiri dari beberapa macam yaitu:

1. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup 
materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada 
tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan 
sebagainya;

2. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta 
atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi 
milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah 
hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu 
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(hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (al-’umra). Hibah muajjalah dapat juga 
dikategorikan pinjaman (‘ariyah) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang 
yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

C.   Hadiah

1. Pengertian hadiah dan hukumnya

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan 
atau memberikan penghargaan. Nabi saw. menganjurkan kepada umatnya agar saling 
memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling 
menghormati antara sesama.

Rasulullah saw. bersabda :

قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَصاَفُحوا َيْذَهِب اْلِغلُّ َوتـََهاَدْوا َحتَابُّوا 
Artinya: ِRasulullaah saw. Bersabda: “Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam 
dan denki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai.” 
(H.R. Malik)

Hadiah menumbuhkan cinta yang berarti akan mengusir kebencian, permusuhan, dan 
kedengkian di dalam hati. 

Sabda Nabi saw kepada para wanita:

َا َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة َ ِنَساَء اْلُمْسِلَماِت، َال ُحتِْقَرنَّ َجاَرٌة ِجلَاَرِ
Artinya: “Wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap 
remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya walaupun hanya sepotong kaki 
kambing.” (HR. Bukhari - Muslim)

2. Hukum dan Dalil Hadiah

Hukum hadiah adalah mubah. Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada 
padanya sesuatu yang syubhat atau haram. Disebutkan dalam sebuah hadis yang shahih 
bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:



Buku Siswa Kelas VIII MTs94

اِعَي َوَال تـَُردُّْوا اْهلَِديََّة َوَال َتْضرِبـُْوا اْلُمْسِلِمْنيَ ِأِجيـْبـُْوا الدَّ
Artinya: “Penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak 
hadiah dan jangan pula memukul orang Islam” (HR. Muslim)

Dalam hadis lain, Nabi bersabda:

َا ُهـَو رِْزٌق َساَقـَُه  َشيـًْئا ِمْن هَذا اْلَماِل ِمْن َغْريِ َأْن َيْسأََلُه فـَْليـَْقـَبْل فَِإمنَّ ُه هللاُ  َ مـَْن َأ
هللاُ ِإلَْيِه

Artinya: “Barangsiapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya maka hendaklah 
dia menerimanya karna hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya”. (HR. 
Bukahri dan Muslim)

Hadiah telah disyariatkan penerimaanya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil 
yang melandasi hal itu adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw telah 
bersabda :

َلْو ُدِعْيُت ِاَىل ِذرَاٍع اَْو ُكرَاٍع َالََجْبُت َوَلْو اُْهِدَي ِذرَاٌع اَْو ُكرَاٌع َلَقِبْلُت
Artinya: “Sekiranya aku diundang makan sepotong lengan atau kaki binatang, pasti akan 
aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan 
kepadaku, pasti aku akan menerimanya.” (HR. Bukhari)

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun shadaqah, yaitu 

a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak 
mentasyarrufkannya (memanfaatkannya);

b. Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki;
c. Ijab dan qabul;
d. Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual.

4. Macam-macam Hadiah

Hadiah dalam Islam dibagi menjadi 3 macam :

a. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di bawah” kepada orang yang posisinya “di 
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atas”, semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seorang yang memiliki 
kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas 
bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan, karena termasuk 
gratifikasi	yang	bisa	menyebabkan	seseorang	bertindak	tidak	adil	kepada	orang	lain;

b. Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antar teman, kerabat, 
keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi 
manfaat dan mempererat persahabatan atau persaudaraan;

c. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di atas” kepada orang yang posisinya “di bawah”, 
dimana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih 
untuk mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari 
pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orangkaya kepada kaum fakir, dan sebagainya. 
Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan.

5. Adab Memberi dan Menerima Hadiah

a. Dan di antara kemuliaan akhlak Nabi saw. disaat hadiah datang kepada beliau, beliau 
mengikutkan orang lain menikmati hadiah tersebut, seperti ketika diberikan semangkuk 
susu maka beliau memanggil ahlus suhffah dan mengikut sertakan mereka menikmati 
hadiah tersebut bersama beliau;

b. Disaat dihadiahkan kepada beliau sekeranjang buah-buahan, beliau membaginya kepada 
orang tua yang shalih dan kepada anak-anak yang hadir bersama beliau. Dari Abi 
Hurairah ra. bahwa diberikan kepada Nabi saw. buah panenan pertama lalu beliau 
berdo’a:

َن َوِف َصاِعَنا َوِف ثـََمارَِن بـَرََكًة َمَع بـَرََكٍة اَلّلُهـمَّ َبرِْك لََنا ِف َمِديـَْنِتَنا َوِف ُمدِّ
Artinya: “Ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran 
mud kami, sha’ kami dan pada buah-buahan kami, curahkanlah keberkahan bersama 
keberkahan.” (H.R. Muslim).

• Nabi saw. selalu mengirim hadiah kepada keluarganya, teman kerabatnya, beliau 
selalu setia terhadap istrinya, dan menjadikan hadiah sebagai sarananya, seperti 
ketika beliau menyembelih seekor kambing, beliau berkata: “Kirimlah daging ini 
kepada teman-teman Khadijah”. (H.R. Jama’ah); 

• “Nabi saw. selalu membalas hadiah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi 
menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya”. (H.R. Jama’ah);

• Barangsiapa yang tidak mempunyai sesuatu untuk membalas hadiah maka 
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hendaklah berdo’a atas hadiah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan Nabi saw.:

 َمْن ُصِنَع ِإلَْيِه َمْعُرْوفًا فـََقاَل ِلَفاِعِلِه: َجـزَاَك هللاُ َخيـْرًا فـََقـْد أَبـَْلَغ ِيف الثـََّناِء
Artinya:  “Barangsiapa yang menerima kebaikan dari seseorang, kemudian dia 
berkata kepada orang yang berbuat tersebut (semoga Allah membalasmu dengan 
yang lebih baik) maka sungguh dia telah cukup memadai dalam memuji”(H.R. 
Jama’ah);

• Memberikan hadiah kepada tetangganya yang terdekat, seperti yang jelaskan dalam 
hadis ’Aisyah ra, dia berkata: Wahai Rasulullah! Saya mempunyai dua orang 
tetangga kepada siapakah aku memberikan hadiah?, “Kepada orang yang pintunya 
paling dekat denganmu” Jawab beliau. (H.R. Bukhari);

• Seseorang dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak 
berkesan di dalam dirinya, dan beliau bersabda:

 َمـْن ُعـِرَض َعَلْيِه َرْحيَاٌن َفَال يَـُردُُّه فَِإنَُّه َخِفْيُف اْلَمْحَمِل طَيُِّب الرَّاِئَحِة
Artinya: “Barangsiapa yang ditawarkan kepadanya raihan (semacam tumbu-
tumbuhan yang berbau harum) maka janganlah dia menolaknya, sebab raihan 
tersebut sangat ringan dan harum baunya”. (H.R. Muslim);

• Apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram maka wajib ditolak, dan jika 
barang tersebut berasal dari barang yang syubhat maka dianjurkan untuk ditolak;

• Apabila seseorang ingin memberikan hadiah maka hendaklah berusaha untuk 
memilih waktu yang paling baik, bahkan para shahabat apabila ingin memberikan 
hadiah kepada Nabi saw, mereka menunggu hari giliran Aisyah;

• Memberikan hadiah kepada kedua orang tua adalah hadiah yang paling besar 
nilainya.

6. Persamaan dan perbedaan Sedekah, Hibah dan Hadiah
 

Persamaan, shadaqah, hibah dan hadiah adalah:

1. Shadaqah, hibah, dan hadiah merupakan wujud kedermawaan yang dimiliki seseorang 
atau suatu kelompok dalam organisasi.

2. Ketiganya diberikan secara cumu cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam 
bentuk dan wujud apapun.
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Sedangkan perbedaannya adalah:

1. Shadaqah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa iba, kasih sayang, atau 
ingin mempererat persaudaraan.

2. Hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi 
yang dicapai.

3. Shadaqah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, 
sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang 
yang dihormati.

7. Perbedaan Antara Hadiah Dengan Suap

Banyak sebutan untuk pemberian sesuatu kepada petugas atau pegawai diluar gajinya, 
seperti suap, hadiah, bonus, fee dan sebagainya. hadiah adalah pemberian seseorang yang 
sah memberi pada masa hidupnya, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan. Suap atau 
sogok adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan 
mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan, sedangkan bonus adalah upah diluar gaji 
resmi (sebagai tambahan).

Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan jalan 
yang hendak Ia tempuh, halal ataukah haram. Perbedaan tersebut, di antaranya :

1. Hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan 
yang halal bagi seorang muslim. Sedangkan suap adalah, pemberian yang diharamkan 
syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor;

2. Hadiah diberikan dengan maksud untuk silaturrahim dan kasih-sayang, seperti kepada 
kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi. Sedangkan suap 
diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil;

3. Pemberian hadiah dilakukan secara terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan dan 
memotivasi orang lain untuk bisa berprestasi. Sedangkan pemberian suap dilakukan 
secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntut- menuntut, biasanya diberikan 
dengan berat hati;

4. Hadiah, pemberiannya tidak bersyarat. Sedangkan suap ketika memberinya tentu 
dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara 
langsung maupun secara tidak langsung;

5. Hadiah diberikan setelahnya, sedangkan suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan.
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8. Solusi Suap dan Hadiah yang Haram

Rizki yang didapatkan tidak halal, ia tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan. Ketika 
satu kemaksiatan dilakukan, itu berarti menanam dan menebarkan kemaksiatan Lainnya. 
Dia akan menggeser peran hukum, sehingga peraturan syariat tidak lagi mudah dipraktikkan. 
Padahal untuk mendapatkan kebahagian, Islam haruslah dijalankan secara kafah 
(menyeluruh). Solusi memberantas suap maupun penyakit sejenisnya, terbagi dalam dua 
hal.

a. Solusi Untuk Individu dan Masyarakat. 

1) Setiap individu muslim hendaklah memperkuat ketakwaannya kepada Allah Swt 
Takwa merupakan wasiat Allah Swt untuk umat yang terdahulu dan yang kemudian. 
Dengan takwa ia mengetahui perintahNya lalu melaksanakannya, dan mengetahui 
laranganNya lalu menjauhinya;

2) Berusaha menanamkan pada setiap diri sifat amanah, dan menghadirkan ke dalam 
hati besarnya dosa yang akan ditanggung oleh orang yang tidak menunaikan 
amanah. Dalam hat ini, peran agama memiliki pengaruh sangat besar, yaitu dengan 
penanaman akhlak yang mulia;

3) Setiap individu selalu belajar memahami rizki dengan benar. Bahwa membahagiakan 
diri dengan harta bukanlah dengan cara yang diharamkan Allah Swt, akan tetapi 
dengan mencari rizki yang halal dan hidup dengan qana’ah, sehingga Allah Swt 
akan memberi berkah pada hartanya, dan ia dapat berbahagia dengan harta tersebut;

4) Menghadirkan ke dalam hati, bahwa di balik penghidupan ini ada kehidupan yang 
kekal, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah 
Swt Semua perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah Swt tentang hartanya, dari 
mana engkau mendapatkannya, dan kemana engkau habiskan? Jika seseorang 
selamat pada pertanyaan pertama, belum tentu ia selamat pada pertanyaan 
berikutnya.

b. Solusi Untuk Pemerintah.

1) Jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini, hendakah memulai dari mereka 
sendiri. Pepatah Arab mengatakan, rakyat mengikuti agama rajanya. Jika rajanya 
baik, maka masyarakat akan mengikutinya, dan sebaliknya;

2) Bekerjasama dengan para da’i untuk menghidupkan ruh tauhid dan keimanan 
kepada Allah Swt Jika tauhid telah lurus dan iman telah benar, maka, semuanya 
akan berjalan sesuai yang diinginkan oleh setiap diri seorang muslim;
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3) Jika mengangkat seorang pejabat atau pegawai, hendaklah mengacu kepada dua 
syarat, yaitu keahlian, dan amanah. Jika kurang salah satu dari dua syarat tersebut, 
tak mustahil terjadi kerusakan. Kemudian, memberi hukuman sesuai dengan syariat 
bagi yang melanggarnya;

4) Semua pejabat pemerintah seharusnya mencari penasihat dan bithanah (orang 
dekat) yang shalih, yang menganjurkannya untuk berbuat baik, dan mencegahnya 
dari berbuat buruk. Seiring dengan itu, ia juga menjauhi bithanah yang shalih.

9. Hikmah Dan Manfaat Sedekah, Hibah Dan Hadiah

Disyari’atkannya hibah, hadiah, dan shadaqah tentunya mengandung hikmah yang bisa 
diperoleh oleh orang yang mengamalkannya.  

Hikmah tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia

Nabi Muhammad saw. bersabda:

قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَصاَفُحوا َيْذَهِب اْلِغلُّ َوتـََهاَدْوا َحتَابُّوا
Artinya: “Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki dan saling 
memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai.” (H.R. Malik).

2. Menjadikan harta benda menjadi berlipat

Nabi Muhammad saw. bersabda:

قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَلصََّدَقُة ِبَعْشِر أَْمثَاِهلَا
Artinya: “Shadaqah itu akan dibalas dengan 10 kali lipat” (H.R. Ibnu Majah).

3. Terjauh dari murka Allah Swt

Nabi Muhammad saw. bersabda:

ِإنَّ الصََّدَقَة لَُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ َوَتْدَفُع َعْن ِميـَْتِة السُّْوِء
Artinya: “Sesungguhnya shadaqah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan 
menghindarkan diri dari mati su’ul khatimah.” (H.R.  Tirmidzi).
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4. Terjaga dari siksa neraka

Nabi Muhammad saw. bersabda:

اِتـَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبَشقِّ َمتَْرٍة فَِإْن ملَْ جتَُِدوا فَِبَكِلَمٍة طَيَِّبٍة
Artinya “Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walau dengan (bershadaqah) 
separuh biji kurma. Jika tidak memilikinya, maka (bershadaqahlah) dengan berbicara 
dengan perkataan yang baik.” (H.R. Bukhari).

5. Tercegah dari berbagai macam bencana

Nabi Muhammad saw. bersabda:

ً ِمَن السُّْوِء َ اَلصََّدَقُة َتُسدُّ َسْبِعْنيَ 
Artinya: “Shadaqah itu dapat menutup (mencegah) 70 macam keburukan (bencana).” 
(H.R. At-Tabarani).

6. Didoakan oleh malaikat setiap hari.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

َما ِمْن يـَْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن يـَْنزَِالِن فـَيـَُقوُل َأَحُدُمهَا : اللَُّهمَّ َأْعِط 
ُمْنِفًقا َخَلًفا َويـَُقوُل اآلَخُر : اللَُّهمَّ َأْعِط ممُِْسًكا تـََلًفا 

Artinya: “Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba melainkan di sana ada dua 
malaikat yang turun, salah satunya berkata ‘ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-
orang yang berinfaq’ sedangkan (malaikat) yang lainnya berkata.’ya Allah, berikanlah 
kehancuran kepada orang-orang yang menahan (hartanya)’,”(HR Bukhari-Muslim).

7. Dapat membantu meringankan beban orang lain

Sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya kita saling membantu dengan memberikan 
apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan berseekah maka 
ketimpangan antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan sehingga kita bisa sama-
sama menikmati hidup ini dengan sejahtera.
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8. Sebagai obat penyakit.

Nabi Muhammad saw bersabda:

لصََّدَقِة ِ َداُوْوا َمْرَضاُكْم 
Artinya: “Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan shadaqah.” (HR. Baihaqi)

9. Memperoleh pahala yang mengalir terus.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

ْنَساُن انـَْقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن ثـََالٍث َصَدَقٍة َجارِيٍَة أَْو ِعْلٍم يـُنـْتـََفُع ِبِه  ِإَذا َماَت اْإلِ
أَْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه

Artinya: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya 
kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih 
yang selalu mendoakan kedua orang tuanya”. (HR. Muslim)

10. Menghapus Kesalahan.

Allah Swt berfi rman: 

َلُكْم  َخيـٌْر  فـَُهَو  اْلُفَقرَاَء  َوتـُْؤتُوَها  ُختُْفوَها  َوِإْن  ِهَي  فَِنِعمَّا  الصََّدقَاِت  تـُْبُدوا  ِإْن 
ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئاِتُكْم َواهللَّ

Artinya: Jika kamu menampakkan shadaqah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan 
jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka 
menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu 
sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S. al-Baqarah: 271)
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Menganalisa

Untuk memperluas wawasanmu, diskusikanlah masalah berikut ini:

No. Masalah Hasil Diskusi

1. Dodo  merasa tidak perlu melaksanakan 
bersedakah.  Mengapa kita perlu melaksanakan 
shadaqah dan hibah?

2. Rina menolak memberi hadiah untuk Wati yang 
telah menolongnya. Mengapa kita perlu 
memahami tata cara melaksanakan shalat 
sunnah?

3. Dodi  heran mengapa menjelang lebaran,  
ayahnya memberikan THR kepada sopir 
pribadinya? Mengapa perlu mengetahui 
ketentuan hibah?

4. Rani bersemangat membatu ibunya 
memberikan bingkisan sembako untuk faqir 
miskin di lingkungannya. Mengapa perlu 
berlatih melaksankan sadaqh sejak usia dini?

5. Apa hikmah/manfaat melaksanakan sadaqah, 
hibah dan hadiah?

Menganalisa

Kedermawanan Utsman bin Affan

Kisah ini terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq ra. Kala itu kota 
Madinah mengalami paceklik. Hujan cukup lama tidak turun. Pepohonan layu tanpa buah. 
Bahan makanan sangat langka. Pasar sepi. Sebagian orang mulai kelaparan. Tatkala paceklik 
sampai pada puncaknya, orang-orang mendatangi khalifah Abu Bakar ra. Mereka mengadukan 
penderitaan mereka. “Wahai Khalifah penerus risalah Rasulullah Saw, langit tidak 
menurunkan hujan, bumi tidak menumbuhkan bahan makanan, manusia sedang menuju 
kebinasaan. Jalan keluar apa yang engkau berikan?” Khalifah Abu Bakar ra. menjawab,
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“Tenanglah bersabarlah dan kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Utsman bin Affan 
r.a memiliki kafi lah dagangan yang sedang datang dari Syam dan besok, nsya Allah Swt akan 
sampai di Madinah. Benar apa yang dikatakan Khalifah Abu Bakar ra. Keesokan harinya 
kafi lah dagangan Utsman bin Affan r.a sampai. Kafi lah itu terdiri atas seribu onta yang 
membawa bahan makanan yang melimpah ruah. Gandum, minyak zaitun, zabib dan lain 
sebagainya. Semuanya langsung di tata di dalam gudang milik Utsman bin Affan ra.  Penduduk 
Madinah menyambutnya dengan hati gembira. Para pedagang dan tengkulak langsung 
menyerbu Utsman ra. “Apa yang kalian inginkan?” Tanya Utsman ra. 

“Juallah barang dagangan yang engkau bawa dari Syam itu kepada kami”. 

Kamu tentu tahu orang-orang sangat memerlukannya,” jawab seorang pedagang mewakili 
teman-temannya.“Dengan senang hati. Berapa keuntungan yang akan kau berikan kepadaku?” 
Tanya Utsman ra. “Ya dua atau tiga dirham,” jawab para pedagang. “Bisakah kalian 
menambahnya?”“Baik, empat dirham, bagaimana?”  “Bisakah ditambah lagi?” “Lima 
dirham!”“Ah masih kurang, bisa ditambah lagi?” desak Utsman bin Affan ra. “Di Madinah 
ini tidak ada pedagang selain kami. Dan kamilah orang yang pertama datang kepadamu, tak 
ada yang mendahului kami. Siapa yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar dari 
kami?” kata seorang pedagang dengan nada jengkel. Utsman r.a menjawab dengan 
tenang,“Allah Swt memberiku keuntungan sepuluh dirham untuk setiap satu dirham. Apakah 
kalian berani lebih dari sepuluh dirham?”“Tidak!!!” jawab para pedagang spontan.“Kalau 
begitu, saksikanlah, aku bersaksi kepada Allah Swt bahwa aku menyedekahkan semua barang 
dagangan dan makanan yang aku bawa dari Syam kepada seluruh  fakir miskin dan penduduk 
Madinah yang membutuhkan. Ini semua aku shadaqahkan karena Allah Swt semata,” ucap 
Utsman r.a mantap. Subhanallah, Utsman r.a lebih mencintai apa yang dijanjikan Allah Swt 
daripada keuntungan duniawi yang hanya sementara. Ya Rabb, berikanlah rahmat dan ridha-
Mu kepada Utsman bin Affan r.a dan berikanlah kami kekuatan untuk meniru kedermawanan 
beliau. 

Rrangkuman

1. Shadaqah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata 
hanya mengharap ridha Allah Swt 

2. Rukun shadaqah  ada 4 yaitu; orang yang memberi, orang yang diberi, ijab dan qobul 
serta benda pemberian.
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3. Menurut bahasa hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah ialah 
pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa.  

4. Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi 
dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram dan makruh.

5. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan 
atau memberikan penghargaan. Rasulullah saw. menganjurkan kepada umatnya agar 
saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan 
dan saling menghormati antara sesama.

6. Hikmah dan manfaat shadaqah, hibah dan hadiah, antara lain sebagai berikut:

a. Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia.
b. Menjadikan harta benda menjadi berlipat.
c. Terjauh dari murka Allah Swt
d. Terjauh dari siksa neraka.
e. Terjauh dari berbagai macam bencana.
f. Didoakan oleh malaikat setiap hari.
g. Dapat membantu meringankan beban orang lain.
h. Sebagai obat penyakit.
i. Memperoleh pahala yang mengalir terus.
j. Menghapus Kesalahan.

Pendalaman Karakter
Setelah kita memahami ketentuan shadaqah, hibah, dan hadiah dalam Islam 
maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :
1. Menumbuhkan sifat sosial dengan cara membiasakan diri untuk 
2. Menyingkirkan sifat kikir yang melekat pada diri kita dengan belajar 

saling memberi.
3. Berusaha keras untuk mendapatkan prestasi yang sesuai dengan syariat 

Islam
4. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt



Menggapai Kesempurnaan Islam
Melalui Ibadah Haji dan Umrah

“HAJI DAN UMRAH”

Bab

6
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Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar

1.2      Menghayati nilai-nilai ibadah haji dan umrah.

2.1      Menghargai nilai-nilai positif ibadah haji dan umrah.

3.2      Mengidentifi kasi tata cara melaksanakan haji.

3.3      Mengidentifi kasi tata cara melaksanakan umrah.

4.2      Mesimulasikan tata cara haji dan umrah.

HAJI DAN UMRAH

Ketentuan Haji dan Umrah

Bagaimana caranya kita 

Berhaji dan Berumrah

Nilai-nilai Haji dan Umrah
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3 4

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan.

 

Setelah kalian mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman 
kalian, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang Haji dan Umrah. 
Tulislah tanggapan dan pertanyaan kalian

1 2

TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. Gambar 1:   .........................................................................................................................

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

b. Gambar 2:   .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................
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TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

c. Gambar 3:   .........................................................................................................................

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

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

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

d. Gambar 4:   .........................................................................................................................

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

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

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

PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. ..........................................................................................................................................

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

b. ..........................................................................................................................................

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

c. ..........................................................................................................................................

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

d. ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................
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A.   H A J I

Haji merupakan satu-satunya ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan 
kapan saja dan disembarang tempat. Hanya waktu musim haji dan di Masjidil Haram-lah ibadah 
ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah 
mahdhah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardhu a’in atas mukmin yang telah 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur 
hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. Ibadah haji adalah ibadah 
yang dilakukan ditanah suci Makkah dan merupakan wujud rasa ketaatan kepada Allah Swt

1. Pengertian Haji

Istilah haji berasal dari kata hajja berziarah ke, bermaksud, menyengaja, menuju ke tempat 
tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi 
Ka’bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa’i, wuquf dan ibadah-ibadah 
lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu 
yang telah ditentukan

2. Hukum Haji

Mengerjakan  ibadah haji hukumnya wajib ’ain, sekali seumur hidup bagi  setiap muslim 
yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Namun demikian dalam keadaan 
tertentu hukum melaksanakan ibadah haji bisa menjadi sunnah, makruh bahkan haram. 
Apabila sudah pernah pergi haji sementara masyarakat yang hidup di sekelilingnya serba 
kekurangan dan butuh-bantuan untuk kelangsungan hidupnya jika ia berangkat haji lagi 
maka hukumnya makruh. Sedang apabila dia pergi haji dengan maksud membuat kerusakan 
di negeri Makkah maka hukumnya haram.

Kewajiban Haji berlandaskan fi rman Allah Swt:

ٌت بـَيَِّناٌت َمَقاُم ِإبـْرَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َوهللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبـَْيِت  َ ِفيِه آ
َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َهللا َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمَني

Artinya: “Di situ ada tanda-tanda yang jelas menunjukkan kemuliaannya (di antaranya) 
maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan di antara 
kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu 
bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan siapa mengingkari 
(kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 
dari seluruh alam”. (Ali-Imran: 97)
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Nabi saw bersabda: 

َ َرُسوَل  أَيـَُّها النَّاُس َقْد فـََرَض هللاُ َعَلْيُكُم احلَْجَّ َفُحجُّوا . فـََقاَل َرُجٌل : َأُكلَّ َعاٍم 
، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َلْو قـُْلُت  ً ِهللا؟ َفَسَكَت َحىتَّ قَاَهلَا ثـََال

نـََعْم َلَوَجَبْت، َوَلَما اْسَتَطْعُتْم .
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk menunaikan 
haji, maka kerjakanlah haji”. Salah seorang sahabat bertanya: “Apakah kewajiban haji 
setiap tahun ya Rosulullah? Maka beliau diam, sampai sahabat tersebut bertanya tiga kali. 
Lalu Rosulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Kalau aku mengatakan ia, maka 
haji akan diwajibkan setiap tahun, dan kalian tidak akan sanggup. (H.R. Bukhari dan 
Muslim)

3. Syarat-syarat Haji

a. Beragama Islam, yaitu sesorang yang telah menyakini kebenaran ajaran Islam, 
kemudian diwujudkan dengan mengikrarkan duakalimat syahadat. Adapun orang-orang 
kafi r mereka tidak diwajibkan menunaikan haji dan juga ibadah-ibadah yang lain, 
sehingga kalau mereka melakukannya Allah Swt tidak akan menerima amal perbuatan 
mereka. Allah Swt berfi rman:

ْتُوَن  َ َوَال  َوِبَرُسولِِه  هلِل  ِ أَنـَُّهْم َكَفُروا  ِإالَّ  نـََفَقاتـُُهْم  ِمنـُْهْم  تـُْقَبَل  َأْن  َمنـََعُهْم  َوَما 
الصََّالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَىل َوَال يـُْنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن

Artinya: Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena 
mereka kafi r (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan 
shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, 
melainkan dengan rasa enggan”. (QS. at-Taubah:54)

b. Berakal sehat

Ibadah haji diwajibkan kepada muslim dengan syarat dia berakal dan tidak gila. Adapun 
orang yang gila ataupun tidak berakal seaindainya mereka mengerjakan haji, maka 
hajinya tidak diterima dan tidak sah.  Nabi Muhammad saw bersabda:

َوَعِن  َحيَْتِلَم  َحىتَّ  الصَِّيبِّ  َوَعِن  َيْستـَْيِقَظ  َحىتَّ  النَّائِِم  َعِن  ثـََالثٍَة  َعْن  اْلَقَلُم  رُِفَع 
اْلَمْجُنوِن َحىتَّ يـَْعِقَل .
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Artinya: “Diangkat pena (tidak diwajibkan) dari tiga (golongan): Dari orang tidur 
sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh dan dari orang gila sampai dia 
berakal. (HR. Abu Dawud)

c. Baligh, yaitu orang yang telah sampai umur sehingga dapat membedakan mana yang 
benar dan mana yang salah.

d.  Merdeka, bukan hamba sahaya.

Ibadah haji diwajibkan kepada muslim yang berakal dan telah baligh dengan syarat dia 
merdeka dari perbudakan, karena ibadah haji tidak diwajibkan kepada hamba sahaya. 
Namun apabila hamba sahaya menunaikan haji maka hajinya sah dan ia mendapatkan 
pahala sunnah dari haji tersebut, namun apabila ia telah merdeka dia masih diwajibkan 
untuk menunaikan haji yang lain. Dari Ibnu Abbas ra., dari Nabi Muhammad saw. 
bersabda:

ٌة ُأْخَرى . َا َعْبٍد َحجَّ ُمثَّ أُْعِتَق فـََعَلْيِه َحجَّ َوأَميُّ
Artinya: “Semua hamba sahaya yang telah menunaikan ibadah haji lalu ia dibebaskan, 
maka ia wajib menunaikan haji yang lain.” (HR. Syafi ’i)

e. Kuasa atau Mampu Mengerjakanya.

Ibadah haji diwajibkan kepada muslim yang berakal dan telah baligh dengan syarat dia 
mampu baik dari sisi kesehatan, keuangan dan keamanan. Allah Swt berfi rman:

َوهللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبـَْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اهللََّ َغِينٌّ َعِن 
اْلَعاَلِمَني

Artinya: “Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan 
ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan 
ke sana. Dan siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah 
Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (Ali-Imran: 97)

Yang dimaksud dengan kuasa atau mampu mengerjakan ibadah haji, yaitu:

1) Sehat jasmani dan rohani

2) Mempunyai biaya dan cukup bekal dalam perjalanan.

3) Adanya kendaraan yang diperlukan.
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4) Aman dalam perjalanan.

5) Bagi wanita ada mahram yang menyertainya.

Ibadah haji diwajibkan kepada wanita muslimah dengan semua persyaratan di atas 
dan masih ada satu persyaratan lagi yaitu adanya mahrom. Dari Ibnu Abbas ra. 
bahwasanya ia mendengar Rosulullah saw bersabda:

 َ ْمَرأٍَة َوَال ُتَساِفَرنَّ اْمَرأٌَة ِإالَّ َوَمَعَها َحمَْرٌم فـََقاَم َرُجٌل فـََقاَل  ِ َال َخيُْلَونَّ َرُجٌل 
ًة قَاَل اْذَهْب  َرُسوَل اهللَِّ اْكتُِتْبُت ِيف َغْزَوِة َكَذا وََكَذا َوَخَرَجْت اْمَرَأِيت َحاجَّ

َفُحجَّ َمَع اْمَرأَِتَك
Artinya:“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, dan janganlah wanita 
melakukan safar kecuali bersama mahromnya”. Seorang sahabat berkata: “Ya 
Rosulullah, aku telah ditentukan untuk berangkat di salah satu peperangan, sedangkan 
istriku keluar menunaikan haji?” Beliau bersabda: “Pergilah berangkat haji bersama 
istrimu.” (HR. Bukhori)

4. Rukun dan Wajib Haji

Rukun  ibadah haji adalah pekerjajan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan 
yang lain, jika ditinggalkan maka tidah sah ibadahnya.

Rukun ibadah haji itu ada enam :

a. Ihram, yaitu berniat didalam hati sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit 
untuk mengerjakan haji atau umrah. Ihram wajib dimulai  sesuai miqatnya, baik miqat 
zamani maupun makani, dengan syarat-syarat  tertentu.  Pakaian ihram bagi laki-laki 
berupa dua helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan satu helai lagi 
disarungkan, sedangkan untuk perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh 
kecuali muka dan dua telapak tangan (tidak boleh memakai cadar penutup muka dan 
tidak boleh memakai sarung tangan.

b. Wukuf, yaitu memulai berkumpulnya jemaah haji di Padang Arafah, pada tanggal 9 
Zulhijjah, dari waktu Zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah 
merupakan rukun haji yang paling utama. Sehingga barangsiapa yang tidak sempat 
melakukan wukuf, walau telah melakukan semua rukun yang lain, hajinya dianggap 
tidak ada.
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اَحلجُّ َعرَاَفُة، َمْن َجاَء لَيـَْلَة َمجِْع قـَْبَل طُُلْوِع اْلَفْجِر فـََقْد أَْدَرَك 
. Artinya:  ”Haji itu adalah  hadir  di Arafah, barang siapa hadir  pada malam  sepuluh 
sebelum terbit fajar sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah”. (HR. al-Jama’ah)

1) Wajib Wukuf:

a) Dilakukan di dalam daerah Arafah (Kalau sempat keluar walau sejengkal 
sebelum terbenam, diwajibkan membayar dam)

b) Dilakukan hingga terbenam matahari (kalau mengakhirinya sebelum terbenam, 
wajib membayar dam).

2)  Sunnah-Sunnah Wukuf:

a) Melakukan shalat Zuhur dan Asar (dijama’ dan di-qashar)

b) Mendengarkan secara khidmad Khutbah Arafah

c) Memperbanyak zikir, doa atau baca al-Quran. 

c. Thawaf, yaitu mengelilingi Ka’bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar 
Aswad. Thawaf rukun haji dinamakan thawaf ifadah.

ْلبـَْيِت اْلَعِتيِق ِ َوْلَيطَّوَُّفوا 
Artinya: “Dan hendaklah mereka Thawaf (mengelilingi) rumah yang tua itu (Baitullah)” 
(QS. al-Hajj :29).



Buku Siswa Kelas VIII MTs114

Syarat Thawaf Ifadhah sebagai berikut:

a. Menutup Aurat.

b. Suci dari hadas dan najis

c. Ketika sedang thawaf, Ka’bah berada disebelah kiri orang yang sedang 
mengerjakan thawaf.

d. Mengelilingi Ka’bah tujuh kali, tiga kali sambil lari-lari kecil, dan empat kali 
sambil berjalan biasa, dimulai dari Hajar Aswad sambil menciumnya. Ketika 
mencium Hajar Aswad disunatkan membaca:

ِبْسِم هللا ِهللاُ اَْكَرب
Artinya: “ Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar”

1) Macam-macan Thawaf

a. Thawaf Ifadhah, adalah thawaf yang  termasuk rukun  ibadah haji.

b. Thawaf Qudum, adalah thawaf ketika baru tiba di kota Makkah sebagai 
penghormatan  yang pertama terhadap Kabah dan Masjidil Haram.

c. Thawaf Wada, adalah thawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah sebagai 
perpisahan dengan kota suci, Kabah dan Masjidil Haram.

d. Thawaf Sunnah, adalah thawaf selain yang telah dijelaskan di atas,  thawaf 
yang dianjurkan oleh Rasulullah saw..

2) Sunnah-sunnah Thawaf

a. Istilam (mengusap) dan mencium Hajar Aswad ketika memulai thawaf dan 
pada setiap putaran. Cara istilam adalah meletakkan tangan pada Hajar Aswad 
dan menempelkan mulut pada tangannya dan menciumnya.

b. Pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan harwalah (berlari-lari kecil)

c. Istilam (mengusap) rukun Yamani. Rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak 
perlu sujud di hadapannya. Adapun selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani, 
maka tidak disunnahkan untuk diusap.

d. Shalat di belakang “Maqam Ibrahim” dengan membaca: pada rakaat pertama 
surat al-Fatihah dan al-Kafi run dan pada rakaat kedua al-Fatihah dan al-Ikhlas
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e. Menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan.

f. Berdoa di depan “Multazam” (sesuai hajat masing-masing).

g. Meminum air zamzam (turun menuju tempat sumur zam-zam).

d. Sa’i,  yaitu berlari-lari kecil dari Safa ke  Marwah

َِِما    ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر ِهللا َفَمْن َحجَّ اْلبـَْيَت أَِو اْعَتَمَر فـََال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف 
َوَمْن َتَطوََّع َخيـْرًا فَِإنَّ َهللا َشاِكٌر َعِليٌم

Artinya: “Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagain syi’ar agama Allah. 
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa 
baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati 
mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi 
Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah :158)

Syarat-syarat  Melakukan Sa’i adalah :

• Dilakukan setelah thawaf ifadhah  ataupun thawaf qudum,

• Dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwa,

• Dilakukan  tujuh kali perjalanan, dari Shafa ke Marwa dihitung sekali  dan dari 
Marwa ke Shafa dihitung sekali perjalanan pula.

• Adapun  di antara Sunnah Sa’i adalah:

• Berjalan biasa di antara  Shafa dan Marwa, kecuali ketika melewati dua tiang atau 
pilar dengan lampu hijau, sunat berlari-lari kecil bagi pria.

• Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit 
Shafa dan Marwa dengan cara menghadap ke arah Ka’bah

• Membaca doa di sepanjang perjalanan Shafa-Marwah, dan ketika sampai di antara 
pilar hijau membaca doa :

َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َواْهِدِىن السَِّبْيَل األَقـَْواَم
Artinya: ”Ya Allah mohon ampuni dosaku, berilah aku rahmat, dan tunjukkan aku 
jalan yang lurus”.

e. Tahallul,  adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih 
dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut  
sekurang-kurangnya tiga helai. Acara tahallul ini dalam ibadah haji dapat diibaratkan 
ucapan salam dalam shalat, setelah tahallul, maka selesailah ibadah haji kita.
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  Tahallul ada dua macam; 

1) Tahallul pertama adalah melakukan pemotongan rambut baik secara keseluruhan 
atau hanya sebagian walau hanya sepanjang 2 inci menurut imam Syafi ’i, setelah 
melakukan dua rukun ditambah satu wajib haji. Jadi setelah melakukan ihram 
(rukun 1) lalu wukuf (rukun 2), dilanjutkan dengan melempar Jumrah Aqabah, 
sesorang haji telah diperbolehkan untuk melakukan tahallul pertama. Orang yang 
telah melakukan tahallul pertama, telah bebas dari beberapa larangan-larangan 
ihram, kecuali hubungan suami isteri (jima’).

2) Tahallul kedua adalah jika semua rangkaian rukun haji telah dilakukan, termasuk 
thawaf ifadhah dan Sai’ haji. Tahallul kedua tidak dilakukan pemotongan, melainkan 
jatuh dengan sendirinya jika kedua hal di atas telah dilakukan. Setelah tahallul 
kedua jatuh, semua larangan ihram boleh dilakukan kembali, termasuk hubungan 
suami isteri.

f. Tertib, yaitu mengerjakan ibadah haji yang termasuk rukun  di atas  sesuai dengan 
urutanya

5. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya 
haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara 
menggantinya dengan dam (bayar denda).Wajib haji ada tujuh, yaitu:

a. Berihram sesuai miqatnya,

b. Bermalam di Muzdalifah,

c. Bermalam (mabit) di Mina,

d. Melontar jumrah Aqabah,

e. Melontar jumrah  Ula, Wustha dan Aqabah,

f. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam ihram.

g. Thawaf wada’.

6. Miqat Haji

Miqat adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam 
melaksasnakan ibadah haji. Miqat ada dua macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani.
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a. Miqat Zamani 

adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang 
melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah 
ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Allah Swt berfi rman:

Firman Allah:

احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ فـََال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل 
ُ َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن  ِيف احلَْجِّ َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه اهللَّ

َ أُوِيل اْألَْلَباِب
Artinya: “(Musim) haji itu (pada) bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa yang 
mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok 
(rafats), berbuat maksiat (fusuk) dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. 
Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena 
sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai 
orang-orang yang mempunyai akal sehat”. (QS. al-Baqarah: 197)

Miqat zamani dimulai dari awal bulan Syawal sampai dengan terbit fajar pada tanggal 
10 Dzulhijjah atau pada akhir pelaksanaan wukuf di padang Arafah.

b. Miqat Makani

Miqat makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan 
haji dan umrah. Dalam miqat makani ada beberapa tempat untuk melakukan ihram, di 
anataranya:

1) Bagi orang yang tinggal di Makkah hendaknya ia ihram di rumahnya masing-
masing

2) Bagi orang yang datang dari arah Madinah atau sejajar dengan Madinah, miqat-nya 
di Dzulhulaifah atau Bir Ali.

3) Bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan Negara-negara yang 
sejajar dengan daerah tersebut maka miqatnya di Juhfah atau dekat Juhfah, yaitu 
suatu kampong yang bernama Rabig.

4) Bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negra-negara yang 
sejajar dengan Negara tersebut, maka miqatnya di Yalamlam (bukit dari beberapa 
bukit Tuhamah). Ini jika naik kapal laut.
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5) Bagi orang yang datang dari arah Najdil Yaman dan Negeri Hijaz atau Negara yang 
sejajar dengan daerah tersebut, maka miqat-nya di Qarnul Manazil

6) Bagi orang yang datang dari arah Iraq dan Negara yang sejajar dengan daerah 
tersebut, maka miqat-nya di Zatu Irqin

7. Sunah Haji

a.  Mendahulukan haji daripada umrah.

b.  Mandi ketika hendak ihram atau sebelum memakai baju ihram

c. Shalat sunnah ihram dua rakaat.

d. Memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdo’a setelah berihram sampai tahallul. 
Bagi pria ketika membaca talbiyah hendaklah bersuara keras, sedangkan bagikan cukup 
dengan suara pelan.

لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك، لَبـَّْيَك َال َشرِْيَك َلَك لَبـَّْيَك، ِإنَّ احلَْْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك 
َال َشرِيَك َلَك .

Artinya: ”Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi 
panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, (Tuhan) yang tidak ada sekutu 
bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milik-
Mu, tiada sekutu bagi-Mu”.

e. Mencium atau mengusap Hajar Aswad di setiap putaran dalam thawaf, kalau tidak bisa 
cukup diganti dengan isyarat tangan kanan. Demikian juga mengusap Rukun Yamani 
disetiap putaran, kalau tidak bisa tidak perlu diganti dengan isyarat tangan

f. Melakukan thawaf qudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram.

g. Menunaikan shalat dua rakaat setelah thawaf qudum.

h. Masuk ke dalam Ka’bah (Baitullah).

i. Minum air zam-zam ketika selesai thawaf.

8. Larangan ibadah haji

a. Larangan bagi jama’ah pria:

1) Memakai pakaian yang berjahit selama ihram.
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2) Memakai tutup kepala sewaktu ihram.

3) Memakai yang menutupi mata kaki sewaktu ihram.

b. Larangan bagi jama’ah wanita:

1) Memakai tutup muka atau cadar.

2) Memmakai sarung tangan.

c. Larangan bagi jama’ah pria dan wanita:

1) Memotong dan mrencabut kuku.

2) Memotong atau mencabut bulu kepala.

3) Mencabut bulu badan lainnya.

4) Menyisir rambut kepala dan lain-lain.

5) Memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut, kecuali yang di 
pakai sebelum ihram.

6) Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram.

7) Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad 
nikah atau melamar.

8) Bercumbu rayu sahwat atau bersenggama.

9) Mencaci-maki, mengupat, bertengkar.

10) Mengucapkan kata-kata  kotor, dan lain-lain.

11) Memotong atau menebang pohon atau menabur segala macam yang tumbuh di 
tanah suci.

9. Dam atau Denda

Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menerut istilah adalah mengalirkan darah 
(menyembelih ternak : kambing, unta atau sapi) di tanah haram  untuk memenuhi ketentuan  
manasik haji.

Jenis-jenis dam (denda)  adalah sebagai berikut :

a. Bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, damnya berupa kifarat  
yaitu:
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1) Menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka

2) Menyembelih seekor lembu, jika tidat dapat maka

3) Menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak dapat maka

4) Memberikan shadaqah bagi fakir miskin berupa makanan  seharga  seekor unta, 
setiap satu mud (0,8 kg) sama dengan satu hari puasa, hal ini di-qiyas-kan dengan  
kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi suami- istri yang senggama di siang 
hari bulan Ramadhan.

b. Berburu atau membunuh binatang buruan, damnya adalah memilih satu di antara tiga 
jenis berikut ini :

1) Menyembelih binatang yang sebanding dengan  binatang yang diburu atau dibunuh.

2) Ber-shadaqah makanan  kepada fakir miskin di tanah Haram senilai binatang 
tersebut.

3) Berpuasa senilai  harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa satu 
hari.

Dam ini disebut dam takhyir atau ta’dil. Takhyir artinya boleh memilih mana yang 
dikehendaki sesuai dengan kemampuannya, dan ta’dil artinya harus setimpal dengan 
perbuatannya dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan 
harga binatang yang dibunuh itu.

c. Mengerjakan salah satu  dari larangan berikut :

1) Bercukur rambut

2) Memotong kuku

3) Memakai pakaian berjahit.

4) Memakai minyak rambut

5) Memakai harum-haruman.

6) Bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama.

Damnya berupa dam takhyir, yaitu boleh memilih  salah satu di antara tiga hal, yaitu :

1) Menyembelih seekor kambing

2) Berpuasa tiga hari

3) Bershadaqah sebanyak tiga gantang ( 9,3 liter) makanan kepada  enam orang fakir 
miskin.
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d. Melaksanakan haji dengan cara tamattu’ atau qiran, damnya dibayar  dengan  urutan 
sebagai berikut:

1) Memotong  seekor kambing, bila tidak mampu maka,

2) Wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul 
Adha, sedangkan tujuh hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya.

e. Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut:

1) Ihram dari miqat

2) Melontar Jumrah

3) Bermalam di Muzdalifah

4) Bermalam di Mina pada hari tasyrik

5) Melaksanakan thawaf wada’.

Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu’ atau qiran 
tersebut di atas.

10. Macam-macam Haji

Ibadah haji adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya, yaitu hanya:

a. Haji Qiran, yaitu seorang ber-ihram untuk melaksanakan umrah dan haji secara 
bersamaan, kemudian ia melaksanakan thowaf dan sa’i, kemudian ia tetap dalam 
keadaan ihramnya hingga selesai melaksanakan manasik hajinya pada tanggal 10 
Dzulhijjah. 

b. Haji Ifrad, yaitu seorang yang ber-ihram untuk melaksanakan ibadah haji saja, dia tidak 
bertahallul dari ihramnya sampai dia selesai melaksanakan manasik hajinya pada tanggal 
10 Dzulhijjah.

c. Haji Tamattu’, yaitu seorang ber-ihram untuk melaksanakan umrah pada bulan haji 
kemudian dia ber-tahallul dari ihramnya dengan memotong rambutnya, lalu dia tetap 
dalam kondisi halal sampai datang hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah maka dia 
berihram untuk melaksanakan haji. 



Buku Siswa Kelas VIII MTs122

11. Tata urutan pelaksanaan Haji

a. Ihram

Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada miqat yang telah di 
tentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunanh haji sebelum berihram adalah 
mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih 
dahulu. Membaca doa ihram:

ِِِهلِل تـََعاَىل، لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك، لَبـَّْيَك َال َشرِْيَك َلَك  نـََوْيٌت احلَْجَّ َوَأْحَرْمُت ِبِه 
لَبـَّْيَك، ِإنَّ احلَْْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك َال َشرِيَك َلَك .

Atau dengan mengucapkan:

لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ َحجًّا 
b.  Wukuf di Arafah

Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang di nilai dari tergelincirnya matahari 
pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dapat 
di lakukan dimana saja asal masih di sekitar Arafah. Selama menunggu waktu masuk 
wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, 
tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu 
wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji

c. Mabit di Mudzalifah

Selesai melaksanakan wukuf, lalu berangkat menuju mudzalifah untuk mabit atau 
menginap di sana walaupun sebentar, waktunya di mulai dari tergelincirnya matahari 
pada 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sambil menunggu 
waktu tengah malam tiba dan bagi yang belum shalat magrib dan isya dapat menggantinya 
dengan shalat qhasar takhir yaitu Maghrib tiga rakaat dan Isya dua rakaat. Di Mudzalifah 
jamaah haji juga mengambil batu kerikil empat puluh sembilan butir atau tujuh puluh 
butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Selesai mengambil batu jamaah tidur 
sampai waktu subuh dan shalat subuh di tempat ini juga. Kemudia menuju mina sambil 
membaca taibiyah lalu berhenti sejenak di Masy’aril Haram (monumen suci) untuk 
berdzikir kepada Allah Swt

d. Melontar Jumrah Aqabah

Setibanya di Mina (waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah) lalu melontar jumrah aqabah 
(tempat untuk melontar batu yang terletak di Bukit Aqabah) dengan tujuh batu kerikil, 
dan setiap lemparan disertai dengan bacaan: .بسم هللا. هللا اكرب
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e. Tahallul awal

Setelah melontar jumrah aqabah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul (bebas dari 
kewajiban ihram haji sesudah selesai mengerjakan amalan-amalan haji) awal dengan 
cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai. Dengan 
dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan 
semua perbuatan yang di larang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jimak (melakukan 
hubungan suami istri).

f. Thawaf Ifadah

Bagi jama’ah haji yang akan melakukan thawaf ifadah pada hari itu juga (10 Dzulhijjah) 
dapat langsung pergi ke Makkah untuk melakukan thawaf, yaitu mengelilingi ka’bah 
sebanyak tujuh kali di mulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir 
di sana pula.

g. Sa’i

Setelah melakukan thawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa’i yaitu berjalan dari bukit 
safa ke bukit Marwa dan kembali lagi kebukit Safa sebanyak tujuh kali, sebelum 
memulai sa’i kita dihadapkan badan ke arah Ka’bah 

h. Tahallul kedua

Setelah melakukan sa’i, lalu dilanjutkan dengan tahallul kedua (akhir) dengan tahallul 
ini, berarti sesseorang telah melakukan tiga perbuatan yakni melontar jumrah aqabah, 
thawaf ifadah dan sa’i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan 
untuk bersetubuh. 

i. Mabit (bermalam) di Mina

Setelah tiba di Mina, jama’ah haji bermalam di sana selama tiga malam. Yaitu malam 
11, 12 dan 13 Dzulhijjah atau yang di sebbut hari tasyrik. Pada siang harinya tanggal 
11 Dzulhijjah setelah waktu zuhur barulah melontar tiga jumrah, yaitu ula, wustha dan 
aqabah masing-masing tujuh kali dengan menggunakan batu kerikil, hal yang sama 
dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah. Waktu dan sarana yang sama juga.

Namun ada juga para jama’ah yang melontar ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 
12 Dzulhijjah sore harinya dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju menuju 
Mekkah. Hal ini diperbolehkan, dan mereka itu di sebut nafar awal. Sedangkan para 
jama’ah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Dzulhijjah sore harinya, 
mereka di sebut nafar tsani.
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Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji 
tamattu dan haji qiran selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke 
Makkah. Akan tetapi, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad masih di haruskan 
mengerjakan umrah, yaitu dimulai dengan ihram untuk umrah lalu thawaf, sa’i dan di 
akhiri dengan tahallul, setelah selesai umrah berarti selesailah seluruh rangkaian 
kegiatan ibadah hajinya (haji ifrad).

Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci mekah dan kembali ke tanah airnya 
harus melahsanakan thawaf wada atau thawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan 
thawaf ifadah, tetapi pada thawaf wada tidak di sertai dengan sa’i dan dalam berpakaian 
biasa.

 B.   Ibadah Umrah

1. Pengertian Umrah

Menurut bahasa umrah berarti ziarah ataun berkunjung, sedangkan menurut istilah syara’, 
umrah adalah menziarahi Ka’bah di Makkah dengan niat beribadah kepada Allah Swt di 
sertai syarat-syarat tertentu.

Umrah di sebut juga dengan haji kecil, umrah ada dua macam yaitu:

a. Umrah sunnah, yaitu umrah yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar 
batas waktu haji (bulan-bulan haji).

b. Umrah wajib yaitu yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan 
pada batas waktu haji (bulan-bulan haji).

2. Syarat Wajib Dan Syarat Sah Umrah

Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umrah 
agak berbeda dengan rukun haji. syarat umrah  meliputi:

a. Islam               

b. Baligh

c. Berakal                  

d. Merdeka
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Rukun umrah itu ada lima, yaitu :

a. Ihram, yaitu niat memulai mengerjakan ibadah umrah.

b. Thawaf, yaitu mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali

c. Sa’i

d. Tahallul (mencukur atau menggunting rambut paling sedikit tiga helai rambut)

e. Tertib (dilakukan secara berurutan)

Wajib umrah ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Niat ihram dari miqat

b. Meninggalkan dari segala larangan umrah, sebagaimana halnya larangan dalam 
mengerjakan haji 

Miqat zamani umrah itu sepanjang tahun, artinya, tidak ada waktu tertentu untuk 
melaksanakan umrah. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun miqat makani umrah, pada 
dasarnya sama dengan miqat makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Makkah, 
miqat makani mereka adalah daerah di luar kota Makkah (di luarTanah Haram: Tan’im dan 
Ji’ranah). 

Demikian juga tentang larangan yang terdapat pada ibadah haji berlaku juga dalam ibadah 
umrah.

3. Tata Urutan Pelaksanaan Ibadah Umrah

a. Melakukan ihram dengan niat umrah dari miqat makani yang telah di tentukan, sebelum 
ber-ihram ada beberapa ha yang perlu dilakukan:

1) Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir  

2) Rambut dan merapikan jenggot.

3) Memakai wangi-wangian.

4) Mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram.

5) Mengerjakan shalat sunnah dua rakaat.

Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas barulah memulai dengann mengucapkan 
niat:
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َا هلِل تـََعاَىل، لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك، لَبـَّْيَك َال َشرِْيَك َلَك  نـََوْيٌت اْلُعْمَرَة َوَأْحَرْمُت ِ
لَبـَّْيَك، ِإنَّ احلَْْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك َال َشرِيَك َلَك .

Atau dengan mengucapkan:

لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ ُعْمَرًة
b. Masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan thawaf sebanyak tujuh kali sekali putaran, 

yang di mulai dari sudut hajar aswad dan berakhir di sana pula.

c. Selesai thawaf, dilanjutkan dengan sa’i antara bukit Safa dan Marwa, perjalanan dari 
bukit Safa dan Marwa di hitung satu kali, sa’i dilakukan sebanyak tujuh kali dan berakhir 
di bukit Marwa. Setiap sampai di dua bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk 
memanjatkan do’a sambil menghadap ke Ka’bah.

d. Selesai sa’i dilanjutkan tahallul. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan 
ihram. Tahallul juga menandai selesainya pelaksanaan umrah

4. Hikmah Diwajibkannya Haji Dan Umrah

Haji merupakan ibadah tahunan yang besar yang Allah syari’atkan bagi para hamba-Nya, 
mempunyai berbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa 
kebaikan di dunia dan akhirat. Dan diantara hikmah ibadah haji ini adalah.

a. Mengikhlaskan Seluruh Ibadah.

Beribadah semata-mata untuk Allah Swt dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan 
keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan haq, kecuali Dia dan bahwa Dia 
adalah satu-satunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tidak 
ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya.

Dan hal ini telah diisyaratkan dalam fi rman-Nya.

ْر بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني  بـْرَاِهيَم َمَكاَن اْلبـَْيِت َأْن َال ُتْشرِْك ِيب َشيـًْئا َوَطهِّ َ ِإلِ َوِإْذ بـَوَّْأ
َواْلَقاِئِمَني َوالرُّكَِّع السُُّجوِد

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah untuk 
Ibrahim (dengan mengatakan); “Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun 
dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, orang yang beribadah, 
orang yang ruku dan orang yang sujud” (QS. al-Hajj : 26]
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b. Mendapat Ampunan Dosa-Dosa Dan Balasan Jannah

Nabi saw bersabda:

أْلُعْمَرُة إَىل اْلُعْمَرِة َكفَّاَرٌة ِلَما بـَيـْنـَُهَما, َواحلَْجُّ اْلَمبـُْرْوُر لَْيَس َلُه َجزَاٌء إالَّ اْجلَنَُّة
Artinya: “Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara 
keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah” [HR Bukhari dan 
Muslim)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َحجَّ َهَذا اْلبـَْيَت  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى اهللَّ
فـََلْم يـَْرُفْث َوملَْ يـَْفُسْق َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه أُمُُّه

Artinya: “Barang siapa yg melakukan haji ke Ka’bah ini, lantas tak berkata-kata kotor 
serta tak melakukan tindakan kefasikan, ia kembali seperti dilahirkan ibunya. [HR. 
Nasai)

c. Dapat Terbukanya Wawasan,

Begitu banyak perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, namun para jama’ah tetap bersatu 
beribadah dan sama-sama mendapat ridha Allah Swt Sikap ini tentu akan berpengaruh 
luar biasa dalam kehidupan karena hampir semua masalah yang melanda umat islam, 
bersumber pada kepicikan dan kesempitan wawasan dan pandangannya tentang islam.

d. Menyambut Seruan Nabi Ibrahim as.

ِْتَني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق َ ْتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر  َ حلَْجِّ  ِ َوأَذِّْن ِيف النَّاِس 
Artinya: “Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang 
kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai setiap unta yang kurus yang datang 
dari segenap penjuru yang jauh”(QS. al-Hajj : 27)

Nabi Ibrahim as. telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. Dan Allah Swt 
menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan nabi Ibrahim 
as. tersebut dan menyambutnya. Hal itu berlangsung semenjak zaman nabi Ibrahim as. 
hingga sekarang.

e. Menyaksikan Berbagai Manfaat Bagi Kaum Muslimin.

Allah Swt berfi rman: 

ِيَمِة  ٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َ َّ لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم ِهللا ِيف َأ
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اْألَنـَْعاِم َفُكُلوا ِمنـَْها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقَري
Artinya: “agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfa`at bagi mereka dan 
supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang 
Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagain darinya 
dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakit” 
(QS. al-Hajj : 28)

Dan diantara yang terbesar adalah menyaksikan tauhid-Nya, yakni mereka beribadah 
kepada Allah Swt semata-mata. Mereka datang dengan niat mencari wajah-Nya yang 
mulia bukan karena riya’ (dilihat orang lain) dan juga bukan karena sum’ah (dibicarakan 
orang lain). Bahkan mereka betauhid dan ikhlas kepada-Nya, serta mengikrarkan 
(tauhid) di antara hamba-hamba-Nya, dan saling menasehati di antara orang-orang 
yang datang (berhaji dan sebagainya) tentang tauhid.

f. Saling Mengenal Dan Saling Menasehati

Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan 
saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. Mereka datang dari segala penjuru, 
dari barat, timur, selatan dan utara Makkah, berkumpul di rumah Allah Swt yang tua, 
di Arafah, di Muzdalifah, di Mina dan di Makkah. Mereka saling mengenal, saling 
menasehati, sebagian mengajari yang lain, membimbing, menolong, membantu untuk 
maslahat-maslahat dunia akhirat.

g. Mempelajari Agama Allah Swt

Dan diantara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama 
Allah Swt dilingkungan rumah Allah Swt yang tua, dan di lingkungann Masjid Nabawi 
dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka 
tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama, haji, umrah dan lainnya. Sehingga 
mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu
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Menganalisa

Untuk memperluas wawasanmu, diskusikasnlah masalah berikut ini:

No. Masalah Hasil Diskusi

1. Iwan merasa tidak perlu melaksanakan haji dan 
umrah. Baginya cukup melaksanakan salat fardu 
lima waktu saja. Mengapa kita perlu 
melaksanakan haji dan umrah?

2. Ketika diajak melaksanakan haji dan umroah, 
Dodo menolak karena menganggap sulit 
pelaksanaannya. Mengapa kita perlu memahami 
tata cara melaksanakan haji dan umrah?

3. Ahmad bingung membedakan haji dan umrah. 
Mengapa perlu mengetahui perbedaan haji dan 
umrah?

4. Ketika melaksanakan salat hari raya idul adha, 
ayah meneteskan air mata ketika khatib 
menguraikan kondisi jamaah haji di makkah dan 
madinah. Mengapa kita perlu menanamkan rasa 
ingin pergi ke tanah suci?

5. Keluarga dodi pergi umrah setiap tahun. 
Bagaimana menurut kalian?

MOTIVASI

Ada seseorang bernama Abdullah bin Mubarak yang berangkat haji. Setelah menunaikan 
shalat malam, ia pun merebahkan tubuhnya di serambi Masjidil Haram. Ia pun tertidur. Tiba-
tiba ia bermimpi seakan-akan ada dua malaikat turun dari langit sedang berbincang. Abdullah 
hanya mendengarkan pembicaraan mereka.

“Tahun ini berapakah jumlah orang yang menunaikan haji?” “Enam ratus ribu,” jawab 
temannya.

“Berapa yang diterima?” “Hanya satu”

“Apa? Hanya satu. Bagaimana dengan yang lain?”
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“Semuanya ditolak.  Kecuali satu orang. Dia adalah lelaki tukang sol sepatu dari Damsyik 
bernama Muwaffaq”.

Tiba-tiba Abdullah bin Mubarak terbangun dari tidurnya. Hatinya menjerit tak tenang. Dari 
enam ratus ribu jamaah haji, hanya satu orang yang diterima hajinya. Dan itu bukan dirinya, 
tetapi seseorang yang bernama Muwaffaq dari Damsyik. Maka mengalirlah rasa penasarannya. 
Ia pun segera meninggalkan Mekkah untuk pergi ke Damsyik, demi mencari seseorang yang 
dimaksudkan dalam mimpinya.

Setelah perjuangan melelahkan, akhirnya bertemulah ia dengan orang yang dimaksud. 
Mengalirlah perbincangan di antara keduanya.

“Benarkah anda Muwaffaq yang bekerja sebagai tukang sol sepatu?” "Iya, benar.”

“Adakah seseorang yang bernama Muwaffaq selain anda di tempat ini?” “Tidak. Hanya 
akulah satu-satunya orang yang bernama Muwaffaq, tukang sol sepatu” katanya.

“Saya hanya ingin mengucapkan selamat karena haji anda diterima oleh Allah tahun ini”

“Tetapi tahun ini saya tidak berangkat haji.”“Apa? Benarkah?”

Muwaffaq mengangguk. “Aku memang berencana untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. 
Tetapi tidak jadi. Aku menundanya sampai tahun depan, insya Allah“

“Mengapa?” “Istriku hamil tua. Lagi pula, uang simpanan untuk ongkos haji-ku pun sudah 
habis. Aku harus menabung kembali.”

“Kau gunakan untuk apa uang itu?” tanya Abdullah.

Muwaffaq pun mulai bercerita, “Tadi sudah kuceritakan, istriku hamil tua. Suatu hari, dia 
mencium aroma bau masakan daging. Setelah kuselidiki, ternyata asap itu berasal dari 
tetanggaku. Aku heran, dia seorang janda miskin yang menghidupi beberapa anak yatim tetapi 
mampu memasak daging dengan aroma yang lezat. Sampai-sampai istriku menyuruhku 
memintanya ke sana”

Abdullah sepertinya tak sabar mendengar kelanjutan cerita Muwaffaq. Muwaffaq pun 
melanjutkan, “Aku pun mendatangi rumah tetanggaku untuk meminta sepotong daging masakan 
itu. Tetapi janda miskin itu menolaknya. Dia bilang bahwa daging itu halal bagi keluarganya, 
tetapi tak halal bagi orang seperti diriku. Apa sebab? Karena daging yang ia masak sebenarnya 
adalah bangkai kuda yang baru saja mati. Anak-anaknya yang yatim menangis kelaparan.  Ia 
pun memasak daging itu karena terpaksa. “

“Hatiku terasa hancur berkeping-keping mendengar cerita pilu janda miskin itu. Maka aku 
pun pulang dan menceritakan kisah ini pada istriku. Istriku pun menangis. Betapa berdosanya 
kami, karena tetangga kelaparan kami tak tahu. Akhirnya kuputuskan untuk menyerahkan 
semua uang simpananku untuk berhaji kepada janda miskin itu.” Muwaffaq pun mengakhiri 
ceritanya.
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Abdullah bin Mubarak menghela nafas. Ia lalu berkata, “Ketika aku tidur di serambi masjidil 
Haram, aku bermimpi mendengar pembicaraan kedua malaikat bahwa dari enam ratus ribu 
jamaah haji hanya dirimulah yang hajinya diterima”

“Benarkah? Jika hal ini benar, berarti Allah telah mencatat amal sedekahku. Sungguh, aku 
berhaji hanya di depan pintu” kata Muwaffaq.

Rangkuman

1. Haji artinya menyengeja atau menuju, sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja 
mengunjungi Ka’bah di Makkah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt pada 
waktudan dengan cara tertentu.

2. Hukum melaksanakan haji adalah wajib, namun demikian dalam keadaan tertentu 
hukum melaksanakan ibadah haji bisa menjadi sunnah, makruh bahkan haram.

3. Syarat wajib haji: Islam, Baligh,  Merdeka, Berakal, Kuasa atau mampu  

4. Syarat sah haji: Dilaksanakan sesuai waktunya, Melaksanakan urutan-urutan rukun haji 
tidak bolak-balik (tertib), Dipenuhi syarat-syaratnya, Dilaksanakan di tempat yeng 
telah ditentukan.

5. Rukun haji adalah: ihram, wukuf, thawaf, sai, tahallul, tertib

6. Kewajiban wajib haji ialah sebagai berikut: ihram dari miqat, bermalam di Mudzalifah, 
bermalam di mina,  melempar jumrah,  meningggalkan segala yang haram karena 
ihram, melaksanakan thawaf  wada’ atau thawaf perpisahan.

7. Menurut bahasa umrah berarti ziarah atau berkunjung, sedangkan menurut istilah 
syara’, umrah adalah menziarahi Ka’bah di Makkah dengan niat beribadah kepada 
Allah Swt disertai syarat-syarat tertentu.

Tugas 

Setelah mempelajari tentang ketentuan haji dan umrah, buatlah kliping/
kumpulan berita tentang pelaksanaan haji dan umrah dari media cetak 
dilengkapi dengan komentar/narasi yang relevan menurut kamu!tunjukkanlah 
hasil kerjamu kepada orang tua dan guru, Kemudian ditempel di mading kelas 
kalian!
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8. Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah fardhu ‘ain (wajib) atas tiap-tiap orang 
islam laki-laki atau perempuan bagi yang mampu. Untuk umrah kedua, ketiga dan 
seterusnya hukunya sunnah. 

9. Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun 
umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umrah  meliputi: Islam, baligh, berakal, 
dan merdeka

10. Rukun umrah itu ada lima, yaitu: ihram, thawaf, sa’i, tahallul, dan tertib. Sedangkan 
wajib umrah ada dua macam, yaitu sebagai berikut: niat ihram dari miqat, dan 
meninggalkan dari segala larangan umrah, sebagaimana halnya larangan dalam 
mengerjakan haji 

11. Tata Urutan Pelaksanaan Ibadah Umrah

- Melakukan ihram dengan niat umrah dari miqat makani yang telah di tentukan, 

- Masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan thawaf sebanyak tujuh kali sekali 
putaran,

- Selesai thawaf, dilanjutkan dengan sa’i antara bukit Safa dan Marwa, 

- Lalu tahallul sebagai penanda selesainya pelaksanaan umrah

12. Hikmah diwajibkannya haji dan umrah, antara lain: mengikhlaskan seluruh ibadah, 
mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga, dapat terbukanya wawasan, 
menyambut seruan nabi Ibrahim as., menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum 
muslimin, saling mengenal dan saling menasehati, dan mempelajari agama Allah Swt

Pendalaman Karakter
Dengan memahami ajaran Islam mengenai haji dan umra, maka seharusnya 
kita  memiliki sikap sebagai berikut :

1. Berusaha keras untuk mendapatkan biaya menunaikan haji dan umrah

2. Terciptanya rasa persaudaran di antara ummat Islam

3. Terciptanya persatuan dan kesatuan di kalangan ummat Islam dan tidak 
mudah terpecah belah

4. Mendekatkan diri kepada Allah Swt

5. Bangga beragama islam dan makin tunduk akan kekuasaan Allah Swt



Lezatnya Makanan dan Minumanku
Halal dan Berkah

“MAKANAN DAN MINUMAN
HALAL MAUPUN HARAM”

Bab

7
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Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah,  menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

Kompetensi Dasar

1.3      Mengamalkan ketentuan mengkonsumsi makanan yang halalan thoyiban

2.3      Membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik

3.4      Menganalisis ketentuan  makanan halal-haram 

3.5      Menganalisis ketentuan minuman  halal-haram

3.6      Mengetahui tatacara mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik

4.3      Mempraktikkan tatacara mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik
 

Makananku Halal Dan Bergizi

PETA KONSEP

Ketentuan Makanan dan Minuman

yang Halal dan Haram

Hikmah Makanan-Makanan yang

pada Diri Kita

Binatang yang Halal dan Haram
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Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan

Setelah kalian mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman 
kalian, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang makanan dan 
minuman yang halal an haram. Tulislah tanggapan dan pertanyaan kalian

TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. Gambar 1:   .........................................................................................................................

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

1 2

3
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TANGGAPAN

Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

b. Gambar 2:   .........................................................................................................................

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

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

c Gambar 3:   .........................................................................................................................

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

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

PERTANYAAN

Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah:

a. ..........................................................................................................................................

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

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

b. ..........................................................................................................................................

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

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

c. ..........................................................................................................................................

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

 ..........................................................................................................................................
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Membaca

A.  Ketentuan Makanan dan Minuman yang Halal

Islam sangat memperhatikan kebaikan, kesehatan dan kesejahteraan umatnya. Salah satu hal 
yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita baik langsung maupun tidak langsung adalah 
makanan dan minuman. Makanan dan minuman halal dan thayyib (baik) akan berpengaruh baik 
terhadap tubuh dan kehidupan kita, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu masalah ini 
mendapat perhatian yang sangat penting dalam Islam.

Pada hakekatnya semua makanan di muka bumi ini disediakan untuk manusia, tetapi ada kriteria 
tertentu yang menjadikan makanan atau minuman tertentu boleh dinikmati ataupun dilarang.

1. Makanan yang Halal

Pengertian 

Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan 
syari’at Islam. segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada 
dasarnya adalah hahal dimakan, kecuali apabila ada nash al-Quran atau Hadis yang 
mengharamkannya.

Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mengandung mudharat atau 
bahaya bagi kehidupan manusia.

Allah Swt berfi rman:

َ أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحَالًال طَيًِّبا َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم 
َعُدوٌّ ُمِبٌني

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuiti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh 
yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah: 168).

ُ َحَالًال طَيًِّبا َواتـَُّقوا َهللا الَِّذي أَنـُْتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن وَُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اهللَّ
Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki 
yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. 
al-Maidah: 88)
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Dari dua ayat di atas maka jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang Muslim 
hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu:

a. Halal, artinya diperbolehkan untk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara’

b. Baik/Thayyib, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.

Pertama:  Makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan harus meliputi tiga 
hal, yaitu:

a. Halal Cara Mendapatkannya. 

Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu 
yang halal tetapi cara medapatkannya tidak sesuatu dengan hukum syara’ maka menjadi 
haramlah ia. Sebagaimana, mencuri, menipu, dan lain-lain. 

b. Halal Karena Proses/Cara Pengolahannya. 

Artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara 
atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika 
disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya 
menjadi haram. 

c. Halal Karena Dzatnya. 

Artinya, Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur 
yang diharamkan menurut syariat, seperti nasi, susu, telor, dan lain-lain. Makanan yang 
haram tercantum dalam ayat berikut ini : 

َم َوحلََْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه ِلَغْريِ ِهللا َفَمِن اْضطُرَّ  ِإنَـَّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـَْتَة َوالدَّ
ٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ َهللا َغُفوٌر َرِحيٌم  َ َغيـَْر 

Artinya: ”Sesungguhnya Dia (Allah) hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, 
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain 
Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya 
dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang Penyayang. (QS. al-Baqarah : 173)

Kedua, makanan dan minuman harus thayyib artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. 
Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya  mengandung formalin, mengandung 
pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak 
thayyib.
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2. Jenis Makanan Dan Minuman Yang Dihalalkan

Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu:

a. Halal karena zatnya. Artinya, benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara’, 
seperti nasi, susu, telor, dan lain-lain.

b. Halal cara mendapatkannya. Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara 
yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara medapatkannya tidak sesuatu dengan 
hukum syara’ maka menjadi haramlah ia. Sebagaimana, mencuri, menipu, dan lain-lain.

c. Halal karena proses/cara pengolahannya. Artinya selain sesuatu yang halal itu harus 
diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus 
benar. Hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak 
sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram.

Adapun jenis makanan atau binatang yang halal dimakan, Secara garis besar binatang yang 
halal dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. 
Artinya semua makanan minuman adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang 
menyatakan haramnya. Allah Swt berfi rman:

يًعا ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
Artinya:  “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu”. (QS. 
al-Baqarah: 29)

ْنبِ َواْلِفرَاِء فـََقاَل : اَحلَالُل  ُسِئَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الَسْمِن َواجلُْ
َما َأَحلَّ هللاُ ِيف ِكَتاِبِه َواحلَرَاُم َما َحرََّم هللاُ ِيف ِكَتاِبِه، َوَما سَكَت َعْنُه فـَُهَو ِممَّا َعفا 

َلُكْم.
Artinya : Rasulullah saw pernah ditanya tentang minyak samin, keju, dan,keledai liar 
lantas beliau pun menjawab: Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah 
halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa 
yang didiamkan (tidak diterangkan), maka itu termasuk yang dimaafkan”.(HR. Ibnu 
Majah dan Tirmidzi).

2. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.

أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحَالًال طَيًِّبا َ
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Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi”. (QS. al-Baqarah: 168)

َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث
Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 
mereka segala yang buruk. (QS. al-A’raf [7]: 157)

3. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan 
jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.

َْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة ِ َوَال تـُْلُقوا 
Artinya: “Dan jangan kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan 
tangan sendiri”. (QS. al-Baqarah: 195)

َال َضَرَر َوَال ِضرَارًا
Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan 
orang lain”

4. Binatang ternak, seperti: kerbau, sapi, unta, kambing, domba dan lain-lain.

Firman Allah : 

ِْيَمُة ْاألَنـَْعاِم َوُأِحلَّْت َلُكْم َ
Artinya: “Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak (seperti: Unta, Sapi, 
Kerbau dan Kambing)”. (QS. al-Maidah : 1)

5. Sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainyapun boleh dimakan walaupun tanpa 
disembelih, nabi Muhammad saw. bersabda:

ُأِحلَّ لََنا َميـْتـََتاِن اْحلُْوُت َواْجلَرَاُد (رواه ابن ماجه)
Artinya: “Dihalalkan kepada kita kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang”. (HR. 
Ibnu Majah)

6. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan 
halal dimakan dagingnya, sebagaimana fi rman Allah Swt surat al-Maidah ayat 4 :
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ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْجلََوارِِح ُمَكلِِّبَني تـَُعلُِّمونـَُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم 
َفُكُلوا ِممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلْيِه َواتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َسرِيُع   ُ اهللَّ

احلَِْساِب  
Artinya: “Katakanlah: “Dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan 
(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas, yang telah kamu latih untuk berburu, 
yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah 
apa yang ditangkap untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan 
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya”. (QS. al-
Maidah : 4)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa semua jenis binatang dari yang diternak adalah halal, 
kecuali yang buruk atau yang dijelaskan keharamannya dalam al-Quran atau Hadis.

7. Binatang yang Hidup di Laut/Air

Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan baik yang 
ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati (bangkai), kecuali binatang itu 
mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Halalnya binatang laut ini 
berdasarkan dalil-dalil  berikut :

 Allah Swt berfi rman: 

ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم
Artinya: ”Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari 
laut sebagai makanan yang lezat bagimu, (Q.S. al-Maidah:96)

Hadis nabi Muhammad saw:

قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِىف اْلَبْحِر ُهَو الطَُّهْوُر َماُءُه احلِْلُّ َميـْتـَُتُه
Artinya: “Rasulullah saw. bersabda: mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan 
halal bangkainya. (HR. Imam Empat)

8. Kuda

Telah berlalu dalam hadis Jabira ra. bahwasanya mereka memakan kuda saat perang 
Khaibar. Semakna dengannya ucapan Asma` binti Abi Bakr ra.
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َحنَْرَ فـََرًسا َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَكْلَناُه
Artinya: “Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah saw. lalu kamipun 
memakannya”. (HR. al-Bukhari - Muslim)

3. Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal

Makanan dan minuman yang halalan thoyyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu 
sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Apabila makanan dan 
minuman yang didapatkan dari hasil yang halal tentu sangat berguna untuk diri kita dan 
keluarga kita. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah, barakah 
bukan bererti jumlahnya banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi 
kebutuhan sahari-hari dan juga bergizi tinggi. Bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan 
perkembangan otak. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang haram, 
meskipun banyak sekali, tapi tidak barokah, maka Allah menyulitkan baginya rahmat 
sehingga uangnnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu singkat.

Seseorang yang sudah terbiasa mengonsmsi makanan dan minuman yang halal, maka 
dirinya akan memperoleh manfaat, di antaranya adalah.

a. Terjaga kesehatnnya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas 
yang ditetapkan Allah Swt

b. Mendapat ridha Allah Swt karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal.

c. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat, serta mendapat perlindungan 
dari Allah Swt

d. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian 
yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya.

e. Memiliki akhlaqul karimah karena telah menaati perintah Allah Swt sekaligus terhindar 
dari akhlak madzmumah (tercela).

B.  Ketentuan Makanan Dan Minuman Yang Haram

Banyak terjadi salah sangka dari masyarakat bahwa menjari rezeki yang haram saja sulit, 
apalagi yang halal. Hal itu malah memicu banyak kesalahapahaman tentang halal dan haram 
suatu rezeki. Akhirnya, banyak masyarakat menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, 
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padahal belum tentu halal. Kita sebagai orang bertaqwa hendaknya menghindari hal itu dengan 
banyak mempelajari al-Quran dan Hadis tentang pengertian halal dan haram.

1. Pengertian Makanan & Minuman Yang Haram

Haram artinya dilarang, jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan 
minuman yang diharamkan  di dalam al-Quran dan Hadis, bila tidak terdapat petunjuk yang 
melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau larang oleh 
syara’ pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara’ pasti ada faidahnya dan 
mendapat pahala.

2. Jenis Makanan dan Minuman Yang Diharamkan

Pada prinsipnya segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat al-
Quran dan Hadis yang mengharamkannya. Bila haram, namun masih dikonsumsi  dan 
dilakukan, maka niscaya tidak barokah, malah membuat penyakit di badan . Haramnya 
makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam :

a. Haram Lidzatihi (makanan yang haram karena zatnya). Maksudnya hukum asal dari 
makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya: 

1) Daging Babi

Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur 
babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi. Termasuk lemak babi yang 
dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, 
serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran 
makanan (food additive).

َم َوحلََْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه ِلَغْريِ اهللَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـَْتَة َوالدَّ ِإمنَّ
Artinya: “Sesungguhnya Dia (Allah) hanya mengharamkan atasmu bangkai, 
darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) 
selain Allah.”. (QS. al-Baqarah: 173)

Cacing dalam tubuh akibat makan daging babi
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2) Darah 

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara 
langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, 
menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah 
membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. 
Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit 
dihindari. Hal ini berdasarkan fi rman Allah Swt:

ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َميـَْتًة أَْو 
َدًما َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِهلَّ ِلَغْريِ ِهللا ِبِه

Artinya: “Katakanlah: “Tiadak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali 
daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena 
semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah”. (QS. al-
An’am: 145)

3) Khamar (minuman keras)

َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل  أَيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإمنَّ َ
الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 
termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan itu) agar kamu 
beruntung.” (QS. al-Ma`idah: 90)

Khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa 
menimbulkan mudharat dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan akidah, misalnya 
narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya.

Nabi saw. bersabda :

َما َأْسَكَر َكِثيـْرُُه فـََقِليـُْلُه َحرَاٌم
Artinya:  Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan 
sedikit juga tetap haram. (HR. an-Nasa’i, Abu Dawud dan Tirmidzi).
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4) Semua Jenis Burung Yang Bercakar, Yang Dengan Cakarnya Ia Mencengkeram 
Atau Menyerang Mangsanya.

َباِع َوَعْن  ٍب ِمَن السِّ َ نـََهى َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُكلِّ ِذى 
ُكلِّ ِذى ِخمَْلٍب ِمَن الطَّْريِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring 
dan semua burung yang mempunyai cakar.” (HR.Muslim).

 
Yang dimaksud burung yang memiliki cakar di atas adalah yang buas, seperti 
burung Elang dan Rajawali. Sehingga tidak termasuk sebangsa ayam, burung 
merpati dan sejenisnya.

5) Semua Binatang Buas Yang Bertaring 

َباِع فََأْكُلُه َحرَاٌم ٍب ِمَن السِّ َ ُكلُّ ِذي 
Artinya: “Semua binatang buas yang bertaring, maka mengkonsumsinya adalah 
haram.” (HR. Muslim).

Yang dimaksudkan di sini adalah semua binatang buas yang bertaring dan 
menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang 
lainnya.

6) Binatang Yang Diperintahkan Supaya Dibunuh

Ada lima binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang 
yang merusak dan membahayakan, berdasarkan hadis berikut:

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َمخٌْس  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعنـَْها َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اهللَّ
فـََواِسُق يـُْقتـَْلَن ِيف احلِْلِّ َواْحلََرِم اْحلَيَُّة َواْلُغرَاُب اْألَبـَْقُع َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر 

َّ َواْحلَُد
Artinya: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: Lima hewan fasik yang 
hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak yang di 
punggung dan perutnya ada warna putih, tikus, anjing gila, burung elang.” (HR. 
Muslim).
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Demikian pula cecak, termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, 
sebagaimana diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqqash, dia berkata:

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَر ِبَقْتِل اْلَوزَِغ َوَمسَّاُه فـَُوْيِسًقا َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللَّ
Artinya: “Bahwa Nabi saw memerintahkan untuk membunuh cecak blirik (tokek), 
dan beliau menamakannya Fuwaisiqah (binatang jahat yang kecil)”. (HR. Muslim)

Nabi Muhammad saw. memerintahkan agar membunuh binatang-binatang tersebut, 
maka itu sebagai isyarat atas larangan untuk memakannya. Sebab, jika sekiranya 
binatang itu boleh dimakan, maka akan menjadi mubazir (sia-sia) kalau sekedar 
dibunuh, padahal Allah Swt melarang hamba-Nya untuk melakukan hal-hal yang 
mubazir.

7) Binatang Yang Dilarang Untuk Dibunuh.

Ada empat macam binatang yang dilarang dibunuh. Binatang tersebut telah tersebut 
dalam hadis berikut:

َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعْن قـَْتِل أَْرَبٍع ِمَن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس : َأنَّ النَِّىبَّ َصلَّى هللاُ 
الدََّوابِّ : النَّْمَلِة َوالنَّْحَلِة َواْهلُْدُهِد َوالصَُّرِد

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. melarang membunuh 4 hewan: 
semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad.” (HR. Ahmad)

Nabi Muhammad saw. melarang membunuh binatang-binatang itu, berarti dilarang 
pula memakannya. Sebab, jika binatang itu termasuk yang boleh dimakan, 
bagaimana cara memakannya kalau dilarang membunuhnya?

8) Binatang Yang Buruk Atau Menjijikkan 

Semua yang menjijikkan –baik hewani maupun nabati– diharamkan oleh Allah 
Swt Sebagaimana fi rmanNya:

َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََبآِئَث
Artinya: Dan dia (Muhammad) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” 
(QS. al-A’raf: 157)
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Namun kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat 
pasti berbeda. Ada yang menjijikkan bagi seseorang misalnya, tetapi tidak 
menjijikkan bagi yang lainnya. Maka yang dijadikan standar oleh para ulama’ 
adalah tabiat dan perasaan orang yang normal dari orang Arab yang tidak terlalu 
miskin yang membuatnya memakan apa saja. Karena kepada merekalah al-Quran 
diturunkan pertama kali dan dengan bahasa merekalah semuanya dijelaskan. 
Sehingga merekalah yang paling mengetahui mana binatang yang menjijikkan atau 
tidak

9) Semua Makanan Yang Ber-mudharat Terhadap Kesehatan Manusia –apalagi 
kalau sampai membunuh diri– baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. 
Misalnya: racun, narkoba dengan semua jenis dan sejenisnya

Allah Swt berfi rman:

َْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة ِ َوَال تـُْلُقوا 
Artinya: “Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan 
tangan sendiri” (QS. al-Baqarah: 195)

Nabi Muhammad saw. bersabda:

َال َضَرَر َوَال ِضرَارًا
Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan 
orang lain”. (HR. Ahmad)

b. Haram Lighairihi (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum 
asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena 
adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada 
beberapa, diantaranya:

1) Bangkai. Yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar’i dan 
juga bukan hasil perburuan. Allah Swt berfi rman

ُم َوحلَُْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْريِ ِهللا ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة  ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـَْتُة َوالدَّ
يـُْتْم َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتـََردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang 
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jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya”. (QS. al-Ma`idah: 3)

Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas:

• Al-Munhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik.

• Al-Mauqudzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras.

• Al-Mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang 
tinggi.

• An-Nathihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya.

• Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas.

• Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti disetrum.

• Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah.

• Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah Swt walaupun dengan 
membaca basmalah.

• Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/terpisah dari tubuhnya

Diperkecualikan darinya 3 bangkai, ketiga bangkai ini halal dimakan:

• Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua 
hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok.

• Belalang. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah saw. 
bersabda:

َماِن  الدَّ َوأَمَّا  َواْجلَرَاُد  فَاْحلُوُت  اْلَميـْتـََتاِن  فََأمَّا  َوَدَماِن  َميـْتـََتاِن  لََنا  ُأِحلَّْت 
فَاْلَكِبُد َوالطَِّحاُل

Artinya: “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua 
bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah 
hati dan limpa”. (HR. Ahmad )

• Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan 
hadis Abu Sa’id al-Khudri ra., bahwa Nabi  bersabda:

ِه ذََكاُة اْجلَِنْنيِ ذََكاُة أُمِّ
Artinya: “Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya”. (HR. 
Ahmad)
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2) Binatang Yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah 

Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan 
dagingnya kecuali jika lupa. Allah Swt berfi rman: 

َوَال َُْكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم ِهللا َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق
Artinya: “Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang ketika 
(disembelih) tidak disebut nama Allah. Sesungguhnya perbuatan yang semacam 
itu adalah perbuatan fasik.” (QS. al-An’am: 121)

3) Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara dhalim, seperti mencuri, 
korupsi, menipu, merampok, hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel dan 
sebagainya.

كَّاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن  َا ِإَىل احلُْ ْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِ ِ َُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـَْنُكْم  َوَال 
مثِْ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن ْإلِ ِ أَْمَواِل النَّاِس 

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 
maksud agar kamu dapat memakan sabagian harta orang lain itu dengan jalan 
dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 188)

4) Semua Makanan Halal Yang Tercampur Najis.

Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang 
kejatuhan tikus atau cecak. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 
Maimunah ra. bahwa nabi Muhammad saw. ditanya tentang minyak samin (lemak) 
yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda:

أَْلُقوَها َوَما َحْوَهلَا فَاْطَرُحوُه . وَُكُلوا َمسَْنُكْم
Artinya: “Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya lalu 
makanlah (sisa) lemak kalian”. (HR. Bukhari)
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C.  Akibat Dari Memakan Makanan Dan Minuman Yang Haram

Apabila manusia memakan makanan dan meminum minuman yang haram maka akan 
menimbulkan akibat buruk baik manusia itu sendiri baik terhadap pribadinya maupun terhadap 
orang lain atau masyarakat bahwaka terhadap lingkungannya. Di antara akibat buruk dari 
makanan dan miuman yang haram adalah:

1. Amal ibadahya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Swt Rasulullah 
Saw bersabda yang artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata:

َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َهللا  ُقَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللاُ  َعْنه  َعن أىب ُهَريـَْرَة َرضَي هللُ 
َ أَيـَُّها  تـََعاىل َاليْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا َوِإنَّ َهللا أََمَر اْلُمْؤِمِنَني ِمبَا أََمَر ِبِه اْلُمْرَسِلْنيَ فـََقاَل : 
الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا َوقَاَل تـََعاَىل : َ أَيـَُّها الَِّذْيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن 

طَيَِّباِت َما َرَزقـَْناُكْم .... (رواه مسلم)
Artinya: “ Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya 
Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Baik, tidak mau menerima kecuali yang baik dan 
sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan yang 
diperintahkan kepada para rasul. Allah Swt berfi rman: Hai para rasul, makanlah dari 
amaknan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih, Allah Swt berfi rman: Wahai 
orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu 
…” (HR. Muslim)

2. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa (terutama minuman keras yang 
mengandung alkohol), seperti:

a. Kecerdasan menurun.

b. Cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif.

c. Senang menyendiri dan melamun.

d. Semangat kerja berkurang.

3. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan.

4. Makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta.



Fikih Kurikulum 2013 151

5. Menimbulkan permusuhan dan kebencian.

6. Menghalangi terkabulnya doa, karena telah melanggar aturan Allah Swt

7. Menghalangi mengingat Allah Swt

Allah Swt berfi rman:

َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـَْنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبـَْغَضاَء ِيف اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم  ِإمنَّ
َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوَعِن الصََّالِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمنـْتـَُهوَن

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan 
permusuhan dan kebenian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat 
Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?” (QS. al-Maidah: 91)

D.  Usaha - usaha  untuk menghindari  makanan dan minuman ynag haram.

Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan dan minuman 
yang haram. Agar dapat menghindari makanan dan minuuman yang diharamkan, hendaklah 
diperhatikan hal-hal berikut :

1. Tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minunam yang 
diharamkan.

2. Hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan.

3. Jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut tanyakanlah kepada ulama 
terdekat.

4. Bersikap hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau dalam kemasan.

5. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan dan minum sesuatu yang haram akan 
merusak dan membahayakan jiwa kita.

6. Menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan dan minuman ynag haram.
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E.  Adab Makan Dan Minum

Selain kondisi makanan, tatacara makan dan minum pun tidak luput dari perhatian syariat Islam. 

1. Sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :   

a. Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan ibadah 
dengan baik.

b. Tidak makan dan minum secara berlebihan atau melampaui batas yang diperlukan tubuh 
maupun melampauai batas yang dihalalkan. Firman Allah Swt :

َ َبِين آَدَم ُخُذوا زِينـََتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ 
اْلُمْسرِِفَني 

Artinya : Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakainamu yang bagus pada setiap 
(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A’raf : 31)

c. Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang, maupun sore hari.

d. Makan di tempat yang nyaman dan pantas. 

2. Ketika sudah menghadapi hidangan perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kalau  makan   bersama, ambillah  makanan  yang  dekat   dan menggunakan  tangan 
kanan.

b. Tidak terlalu banyak mengambil makanan ke dalam piring.

c. Membaca doa sebelum makan :

رِْك لََنا ِفْيَما َرَزقـْتـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر  َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيِم اَللَُّهمَّ 
Artinya: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, 
berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari 
siksa neraka.

d. Gunakan tangan kanan untuk makan/menyuap. 

e. Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan 
dan garpu di tangan kiri.
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f. Tidak membenturkan sendok/garpu dengan gigi atau piring makan sehingga 
menimbulkan bunyi.  

g. Jangan makan sambil berbicara.

h. Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum. 

i. Masukkan makanan kedalam mulut sedikit demi sedikit, jangan makan dengan suapan 
yang terlalu besar.

j. Jangan mencela makanan yang tidak disukai.

k. Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan.

l. Jangan terburu-buru saat makan.

m. Rasakan nikmatnya makanan yang dimakan untuk timbul rasa syukur kepada Allah Swt

n. Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang.

o. Jangan menyisakan makanan di piring makan. 

p. Mengambil minuman dengan tangan kanan.

q. Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernafas.

r. Jangan minum langsung dari teko, botol dan sejenisnya, tetapi tuang terlebih dahulu ke 
dalam gelas.

s. Jangan sekali minum langsung habis.

t. Mencuci tangan setelah selesai.

u. Membaca doa selesai makan :

َ َوَجَعَلَنا ِمَن اْلُمْسِلِمْنيَ َاحلَْْمُد هللَِِّ الَِّذى اَْطَعَمَنا َوَسَقا
Artinya: “Segala puji bagi Allah, Zat yang memberi makan dan minum dan menjadikan 
kami termasuk golongan orang-orang muslim.”

v. Merapikan peralatan dan tempat makan.

3. Dengan makan dan minum sesuai dengan adab yang baik, menunjukkan bahwa kita :

a. Manusia yang beradab 

b. Merefl eksikan rasa syukur atas rizki Allah Swt 

c. Menghormati makanan dan minuman bahwa mereka adalah makhluk Allah Swt yang 
disediakan untuk manusia
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Menganalisa
Untuk memperluas wawasanmu, diskusikanlah masalah berikut ini:

No. Masalah Hasil Diskusi
1. Mengapa kita perlu memahami  ketentuan 

makanan yang halal? 
2. Mengapa kita perlu memahami ketentuan 

makanan yang haram?
3. Mengapa perlu mengetahui  jenis-jenis 

makanan yang haram?
4. Mengapa perlu mengetahui jenis-jenis 

binatang yang haram?
5. Mengapa perlu melaksanakan memakan 

makanan yang halal ?

Motivasi

Abu Bakar Shiddiq Ra. Memuntahkan Makanan 

Abu Bakar Shiddiq ra. mempunyai seorang hamba sahaya yang senantiasa memberikan 
makanan kepadanya. Suatu ketika hamba sahayanya itu membawa makanan dan Abu Bakar 
Shiddiq ra. memakan satu suap dari makanan itu. Hamba sahaya itu berkata, “Biasanya tuan 
selalu bertanya tentang sumber makanan yang saya bawa, tetapi mengapa hari ini tuan tidak 
berbuat demikian?”

Abu Bakar ra. menjawab, “ Saya sangat lapar sehingga saya lupa bertanya. Terangkanlah 
kepada saya darimana kamu memperoleh makanan ini?”

Hamba sahayanya menjawab, “Pada zaman jahiliyyah, sebelum saya memeluk Islam, saya 
pernah menjadi seorang peramal. Suatu ketika saya bertemu dengan satu kaum di sebuah 
kabilah, kemudian saya membaca mantra kepada mereka. Mereka berjanji kepada saya 
akan memberikan sesuatu sebagai imbalan jasa saya kepada mereka. Hari ini saya lewat di 
perkampungan mereka. Mereka berkata, “Di sini sedang dilakukan upacara pernikahan, 
kemudian mereka memberi makanan ini kepada saya,”

Mendengar cerita hamba sahayanya itu, Abu Bakar ra. berkata, “Hampir saja kamu 
membinasakanku. ” Setelah itu dia berusaha memuntahkan makanan itu dengan memasukkan 
jari tangan ke dalam kerongkongannya. Tetapi disebabkan perasaan sangat lapar yang beliau 
derita sebelumnya, makanan itupun tidak dapat dikeluarkan. Ada orang yang memberitahu
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beliau bahwa makanan itu dapat dimuntahkan dengan meminum air sebanyak-banyaknya. 
Maka beliau meminta air di gelas yang besar, kemudian beliau meminum sebanyak-
banyaknya, sehingga makanan itu berhasil dimuntahkan kembali.

 Seseorang yang memperhatikan beliau berkata, “Semoga Allah mencurahkan rahmat-
Nya kepada engkau. Engkau telah bersusah-payah disebabkan sesuap makanan.”

 Abu Bakar ra. menjawab, “Apabila untuk memuntahkan makanan itu harus saya tebus 
dengan jiwa, maka pasti saya akan melakukannya. Saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda, “Badan yang tumbuh subur dengan makanan haram, maka api (neraka) lebih baik 
baginya.” Saya takut ada bagian dari badan saya yang disuburkan oleh makanan itu.” 

http://www.shvoong.com/writers/yaniear11

Tugas Praktek
1. Setelah mempelajari tentang ketentuan makan yang halal dan haram, slogan/gambar/

iklan dalam bentuk majalah dinding tentang bahaya mengkonsumsi narkoba!
2. Amatilah makanan dan minuman di kantin sekolahmu kemudian bertanyalah bahan 

dasarnya!

Rangkuman

1. Halal artinya boleh. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman 
yang dibolehkan untuk dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam.

2. Haram artinya dilarang. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan 
minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dimakan dan diminum.

3. Jenis makanan yang halal ialah: makanan yang baik-baik, tidak kotor dan tidak 
menjijikan, tidak diharamkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, tidak memberi mudarat, 
dan binatang yang hidup di dalam air

4. Jenis minuman yang halal : air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan 
manusia, tidak memabukkan, bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena 
najis, dan didapat dengan cara-cara yang halal.

5. Yang termasuk makanan yang haram ialah: Semua makanan yang disebut dalam al-
Quran (al-Maidah ayat 3),  makanan kotor dan keji, makanan yang dipotong dari 
binatang yang masih hidup, dan makanan yang didapat dengan cara tidak halal. 
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6. Orang yang makan makanan haram dan minum minuman haram amal ibadahnya dan 
amalan-amalan yang lain tidak diterima di sisi Allah. Demikian juga orang ini doanya 
tidak dikabulkan oleh Allah Swt

7. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang diharamkannya: wajah menjadi pucat 
dan mata sering memerah, mulut dan kerongkongan menjadi kering, kepala pusing dan 
telinga mendengung, berat badan menurun dan urat syaraf menjadi bengkak, pancaindra 
semakin melemah, kecerdasan semakin menurun dan kemampuan berfi kir semakin 
kurang, sering lupa dan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negative, kemampuan 
bekerja menjadi lemah, dan sebagainya.

8. Hikmah adanya halal dan haram dalam makanan dan minuman antara lain: dapat 
memilih makanan yang halal dan meninggalkan yang haram, hidup sehat, baik sehat 
rohani maupun jasmani, dan lebih tenang hidupnya di tengah-tengah masyarakat, tidak 
ada kekhawatiran dan ketakukan bahkan disenangi oleh banyak orang.

9. Binatang yang halal maksudnya ialah binatang yang diperbolehkan bagi umat Islam 
untuk memakannya. Semuanya binatang halal dimakan kecuali ada dalil al-Quran atau 
hadis yang mengharamkannya.

10. Binatang yang haram dagingnya, di antaranya ialah: bangkai, darah, daging babi. 
binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, binatang yang bertaring kuat, 
binatang mempunyai kuku tajam, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, dan 
binatang yang dilarang untuk dibunuh.

Pendalaman Karakter

Dengan memahami ajaran Islam mengenai makanan dan minuman halal dan 
haram menurut Islam, maka seharusnya kita  memiliki sikap sebagai berikut:
1. Membiasakan berperilaku hati-hati dalam memilih makanan dan minuman.
2. Membentuk sikap jujur dan berani dalam menentukkan makanan dan 

minumam halal/haram.
3. Menjauhi perilaku tamak dan rakus dalam memilih makanan dan minuman
4. Mengembangkan ketrampilan berwirausaha untuk bias membuat makanan 

dan minuman halal.
5. Mendorong untuk lebih belajar lebih giat agar bisa memnentukkan makanan 

dan minuman yang halal ataupun haram.


