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Standar Kompetensi :

Kemampuan menerapkan hukum bacaan "Al
51 amsil'ah dan Al Qorrariyah.
Kompetensi Dasar :

I. Men.ielaskan hukum bacaan "Al

Syamsiyah dan Al Qomariyah.
2. Membedakan hukum bacaan "AI

Syamsiyah dan Al Qomariyah.
3. Menunjukkan bacaan "Al Syamsiyah

dalam bacaan surat:surat . Al Qur'an
dcngan benar.

4. Menuniukkan bacaan Al Qomariyah
dalam bacaan surat-surat Al Qur'an
dengan benar.

Indikator:
1. Menielaskan pengertian alif lam

syamsiyal.r dan alif lam qomariyah.

2. N4ernpraktikkan bacaan alif lam

slamsil'ah dan alif Iam qomariyah pada

a)'at-a)'at pilihan.

Contoh hukum bacaan al-syamsiyyah:

Bacaan alif lam adalah ketentuan membaca alif

lam mati yang diikuti salah satu dari huruf hijaiyah.

Hukum bacaan alif lam dibagi menjadi dua macam

yaitu :

1. Alif lam syamsiyah

Alif lam syamsiyah adalah bacaan atau kalimat

dalam Al-Qur'an apabila terdapat hurud alif lam

mati bertemu dengan huruf syamsiyah. Bacaan

lam mati tersebut dibaca tidak jelas.

Huruf syamsiyah ada 14 '.
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Ringlkasan Materl Pembelajaran

No. Sebab Gontoh Cara Membacanya

1 Ji diikuti .2
t 7r.
srl dl Attawabu bukan altawwdbu

2 J( diikuti & ,+r-#t A66awibu bukan al6awdbu

3 J( diikuti ) '.-i-rJ r AddTnu bukan aldTnu

4 Ji diikuti 5 J"rJt A22ullu bukan alzullu

5

O/
L

dl diikuti )
Jl o t,

6*> jt Arrahminu bukan alrahminu

6 Ji diikuti 
_1

ikyt Azzakltu buka n a lza k6tu

7 ii diikuti d
'"t;*St

Assamd'u bukan alsamS'u

8 ii diikuti J pi Asysyamsu bukan alsyamsu



2. AIif lam Qamariyah

Alif lam qamariya adalah bacaan atau kalimat dalam Al-Qur'an apabila terdapat

huruf alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Bacaan lam matu pada lafal tersebut

dibaca jelas. Huruf-huruf Qamariyah ada 14 yaitu :

No. Sebab Contoh Cara Membacanya

1 Ji diikuti I 'rrli Al-ahadu

2 Jr diikuti ? lil'Jr(-:' '
Al-badi'u

J ji o"nr,, c )t?,ii Al-jabbaru

4 Ji diikuti C

t O/

JiiiJr Al-hafizu

tr
"ri
Jl diikuti rtv

O/
1o z t

-.,lJl Al-khabiru

6

O/

Jr diikuti ?
\U

O/

LurGJr Al-'adiyatu

7 Ji diikuti I
U

t o/

i3tiJr Al-gasyiyatu

I Jr diikuti j oifujr Al-fakihatu

I Ji diikuti rO ;b )\bii Al-qari'ah

r-.artJ 6iLLaCC?r

I )i diikuti C ix^l' Aggalatu bukan algalStu

10 .Jt diikuti OP JYjalt Addalitu bukan aldalitu

11 Ji diikuti b O"rl,tUt Attagutu bukan altagutu

12 Ji diikuti b ';P:t Azzannu bukan alzannu

13 Jr diikuti J ur$r Allawwamatu bukan al-lawwamatu

14 Ji diikuti 0 .-16' Annasu bukan alnasu

Pondldltuu ba lclririif',



10 jt diikuti
sl a$i Al-kahfi

11 jt diikuti t o"-o,f,.J,\ Al-ma'unu

12 ji 0,,0,,, ) 4,t-;,i Al-waqi'atu

'13 Jt diikuti _A $qi Al-hadi

14 ji 
0,,n,,, (>

O/to
.',AJl Al-yaminu

Pendidikan Karakter

Belajar membaca Al-Quran merupakan praktek "Learning by doing" karena sernakin rajin

rnelnbaca Al-Quran maka akan semakirt baik bacaannya.

Rasa ingin tahu dan tanggung jawab seorang muslim untuk mempelajariAl-Quran.

Lembar Keria

Isilah tabel di bawah ini !

Kutipan ayat Keterangan bacaan Ketentuan membaca

1. Hukum bacaan alif lam qamariyah

disebut juga .. .

a. idgham mimi

b. idzhar qamaiiyah

c. idhgam bighunah

d. idzhar syafawi

2. Di bawah ini termasuk huruf qamariyah

a. CC?1 c. ./c/-r-t

b 5.:..r..r d. 0Jg-b

-



3. X;<it pada katimat di sampins

hdruf alif dan lam dibaca ... .

a. dengan mendengung

b. samar-samar

c. secara jelas

d. tidak jelas

4. Bacaan alif lam qamariyyah terdapat

dalam kalimat... .

a '.rdr 'eJ)b'J:j

b. ,,?l1ii;;Jl U --A,

Alif lam syamsiyyah adalah alrf cjan am

apabila bertemu dengan huruf-hurrr

a. syamsiyyah c. hijaiyah

b. qamariyyah d. alif dan tar:r

i".btUt;
Terdapat hukum bacaan ...

a. idgham bighunnah

b. idhar syamsiyyah

c. alif lam syamsiyyah

d. alif lam qamariyyah

Pernyataan berikut yang benar adalah

a. alif lam jika diikuti sin, alif lam ter-
sebut dibaca jelas

b. alif lam jika diikuti huruf ta, ter-
masuk bacaan idzhar qamariyyah

c. alif lam jika diikuti huruf jim, alif
lam tersebut dibaca jelas

d. idgham syamsiyyah, huruf lam

mati dibaca jelas

Cara membaca idzhar qamariyyah

adalah ... .

a. dengan mendengungkan huruf

syamsiyyah

b. alif dan lam dibaca samar-samar

c. dengan mentasjidkan huruf qama-

riyyah

d. alif dan lam dibaca jelas

p;ir eiir ui.,tit
Terdapat bacaan ...

a. alif lam syamsiyah

b. alif lam qomariyah

c. allf lam syamsiyah dan idhar

d. alif lam syamsiyah dan alif
qomariyyah

Jika alif dan lam bertemu dengan huruf

mim hukum bacaan disebut... . 
]

a. alif lam qamariyah 
i

b. alif lam syamsiyah 
I

c. iqlab

d ikhfa

Apabila ada alif lam bertemu dengan

htruf lam, maka hukum bacaannya

d,sebut ...

a. al;f iam syamsiyah

b. alif lam qamariyah

c. mad thabi'i

d. ikhfa'haqiqi

llmu yang membahas tata cara
membaca Al-Qur'an agar baik dan

benar adalah ... .

a. tafsir c. nahfu sharaf

b. tajwid d. hadits

Berikut ini termasuk huruf qamariyyah

aJ c' b

b d d0

f ),9''- )t
Pada kalimat di atas huruf alif lam
dibaca dengan ... .

a. tiak jelas

b. secara jelas'
c. samar-samar

-a
10.

c ,/6t et, C,.6':

d tr), orb;)t ,1

5.

b.

7.

i1

12.

13.

14.

8.



c dengan mendengung
Apabila ada alif lam bertemu dengan
huruf mim, maka hukum bacaannya
disebut ... .

a. ikfa'

b. idgham mutamasilain
c alif lam syamsiyyah
d. alif lam qamariyyah

huruf alif dan lam dibaca ... .

a. dengan mendengung
b. samar-samar
c. secara jelas

d. tidak jelas

Alif lam syamsiyyah disebut juga ...

a. asy syam

b. al syamsiyyah

c. as samsi'l

d. asy syamsu

18. Yang termasuk

bawah ini adalah

a. \)

b.?

,' si'anrsiyyah di

g

b.

7

Pada kalimat di samping 19. Kata idzhar artinya ...
i1

rl

I
.l
t;

t;alif

a. jelas c. samar-samar

b. mendengung d. panjang

20. Hukum bacaan alif lam qamariyyah,

lam nya dibaca ... .

a. panjang c. tidak jelas

b. jelas d. samar-samar

1. Apa yang dimaksud bacana alif lam ?

.lawab :

2. Ada,berapa hukum bacaan alif lam ? Sebutkan !

Jawab :

Jelaskan apa yang dimaksud hukum bacaan alif lam syamsiyah !

Jawab :

4. Bagaimana cara membaca hukum bacaan alif lam syamsiyah J

F"erhaikan

Jawab !

5. Sebutkan

Jawab :

huruf-huruf syamsiyah I

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban y'ang tepat I

1. Jelaskan apa dimaksud hukum bacaan alif lam qamariyah

.larvab :

2. Bagaimana cara membaca

Jawab :

hukum bacaan alif lam qamariyah ?

Sebutkan huruf-huruf qamariyah I

Jawab :

Apa yang dinaksud

.Iarvab : _
tanda baca sukun ?

Buatlah contoh hukum bacaan alif lam syamsiyah !

Janab :

,.:

.:

,.:

,';

J.

4.

5



Stirndar Kompetensi:
Kemanrpuan nrenutrbuhkan keirranan
kr'pada Allah s\\t cln tnclnaharni silat-silat-

* Nla
l(ompetcnsi Dasar

I . lvlenun jul<kan tanda-tanda adanl'a .Al1lh

2 lvlcmbaca ayat-avat Al Qur'an r,:nl
be rl'aitan de ngan sil'at-sifirt Allah

3. N4engaltikan a)'at-ayat Al Qur'rn '..::-:

belkaitar.r dengan silirt-si1ht Al I ah

Indikator:
I Merr.jclask:rrr penrcili:,r: :::..... .--

Allah SWT:

l. Merriclrslilrr lirrr-gsr ir; ..1 ..rr--- :..:-
swT

Ringkasan Materi Pembelaiaran

r-a: kepada Allah menurut bahasa artinya

ie".e,a a:au yakin sedangkan istilah iman artinya

s - 3: ^ 2: penuh keyakinan tanpa keraguan

:=:- ::-- 'r-enrbenarkan keberadaan Allah SWt,

=.'.2' I - , atar,an secara lisan kemudian

: ?. ,2s .:- l,:eiapkan) dalam kehidupan sehari-
^=' la a- '3ii3.rn,73 dengan iman, Rasulullah saw

c3i'saDaa .

*'t: y*Ye't

.p yd*, or,-r i.*t ?*yil|
Artinya '. Maka terangkanlah kepadaku tentang iman ! Jawab Nabi, "iendaXLn it

beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya,
kepada rasuk-rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan hendaklah engkau beriman
kepada kadaryang baik dan yang buruk, 

.(H.R. 
Mustim dari Umar)

Untuk lebih meneguhkan keimanan terhadap Allah swt kita harus mengenal sifat-sifat
kesempurnaan Allah swt. Antara lain:

1. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Atlah Swt

2. Sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat ini merupakan
lawan dari sifat wajib

3. Sifat-sifat jaiz yaitu yang mungkin bagi Allah Swt untuk berbuat sesuatu atau tidak
berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya.

Fungsi iman kepada Allah:
1 Pengendalian

Dengan iman manusia terkendali tingkah lakunya. Ketika hendak berbuat sesuatu
yang dilarang Allah orang beriman akan meninggalkan perbuatan itu.

2. Penyesuaian

Agar manusia menyesuaikan dirinya dengan kedudukannya sebagai makhluk
ciptaan AIlah yang tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dibandingkan dengan Allah
Yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Dengan segala kelemahannya manusia tidak
pada tempatnya berlaku sombong dan angkuh baik terhadap manusia maupun kepada
Allah SWT

\ _a 1/ - a

.n! crI ji JU iL.r)t f U';e'Ji':r\\ ?"Ais

?.srrdtdtfun @ornr l*I*m/'lfela* VII p



3. Pendorong

Bahwa iman kepada Allah SWT mendorong manusia untuk menghargai berkembang
secara optimal perlu disalurkan kegiatan kehidupannya sesuai dengan t.Jntlrnan agama
lslam sehingga dirinya merasa dekat dengan AIIah dan keyakinan:ei-aoae Keesaan
Allah makin kuat.

Sifat-sifat wajib bagi Attah Swt
1. Wujud

Artinya ada, mustahil bersifat Adam yang artinya tidak ada . Salah satu c - -rn ii
kepada Allah adalah mengimani adanya Allah atau Allah itu ada (wujud). Bagain^a^= 

^,r 11
meyakinkandiri kitabahwaAllahitO ada? KitamemangtidakdapatmelihatAllah 1-tro, ii
menyaksikan adanya ciptaan-Nya yang berupa alam semesta , maka dengan akali,,:
pikiran yang sehat kita membenarkan bahwa alam semesta dan keteraturan gera1- ii
norclzannrro nao*i ^-,1^ :^r^1.^--- l'rgerakannya pasti ada yang menciptakannya dan mengaturnya. Tidak mungkin benda- ia
benda itu ada tanpa ada yang membuat dan yang membuat alam dan sekitarnya itu fi
pasti hanyalah Allah SWT.

Sebagai orang yang beriman dan muslim kita wajib mempercayai bahwa Allah itu ada.
Allah berfirman dalam Q.s Ali-lmrlan .62

Artinya:"...... Dan tak ada Tuhan selain Altah.. ..

Allah SWT juga berfirman dalam e.s At-Baqarah . 163

L?'ti l;lir" !lijt-v
Arlinya ; "Tidak ad'a Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang,,.

Qidam

Artinya dahulu, mustahil bersifat Huduts yang artinya baru. Allah ada tidak memiliki
permulaan, tetapiAllah ada sebelum yang lain ada. Adanya Allah tidak ada yang mampu
memikirkan dan adanya Allah dengan sendirinya. tanpa tergantung yang lainnya. Allah
berfirman dalam Surat Al Hadid : 3

::.-. *b ,e +< ,^;*ui, a,Lti,;\i;ji\ir+r___ \ -- ,\

Artinya ; "Dialah yang Awat dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin. clan Dia
Maha mengetahui segala sesuafu,.

3. Baqo'

Baqo' artinya kekal, tidak berkesudahan. Sifat mustahilnya fana' artinya rusak atau
ada batas akhirnya. Contoh yang mudah adalah manusia. Sebelumnya manusia tidak
ada, kemudian dilahirkan, dari bayi, lalu menjadi anak-anak, lalu tumbuh menjadi remaja,
dewasa, tua lalu mati. Akan tetapiAllah Swt tidak clemikian. Allah kekal selama-lamanya,
tidak mengenal batas akhir. Allah berfirman:

(e4r d .

ar Yt l)uc:

t$tstt,t/,ffsfnc rrlt / sn r*fu,G"*t4J

rfiis;t$ jtLL;;r Gr"3



Artinya : "Semua yang ada di bumi itu akan binasa (26).Dan tetap kekal Dz

Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. " (Qs ar-rahman/55:

26-27)

4. Mukholafatu lil hawadits

Yang artinya berbeda dengan makhi,.rk mustahil bersifat mumatsalatsu lil hawadits,

yang diciptakan tidak mungkin sama dengan yang menciptakannya. Demikian pula Allah,

yang menciptakan semua makhluk-N.,a seperti malaikat, j.in, iblis, manusia, hewan,

tumbuhan dan lain-lain. Tidak mun,:<rn nllah itu sama dengan mereka, sebagaiman

firman Allah SWT :

)'
.' -',''t lr1.' - ll . '.- / '/

----.--- 3"-\ p) i3a -1)$ -")
Artinya '. "Tidak ada seslaitp,' .,i-j -.;'-:= Tengan Dia, dan Dia-lah yang Maha

mehdengar dan melthat C S .:,.., -:., --ra . 1

5. Qiyamuhu binafsihi

Yang artinya berdiri sendiri. mustahil bersifai qi),a,-nuhu Iiqhairihi yang artinya

bergantung pada sesuatu. Allah SWT adalah zat pencipta alam seisinya, berarti Allah

dalam menciptakan alam sersinya tidak ada pihak lain yang membantunya. Baca dan

pahamilah firman Allah SWT di bawah ini !

Artinya "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup

kekal lagi senantiasa berdiri sendiri (Q.5" Ali-lmran : 2).

6. Wahdaniyah

Wahdaniyah artinya esa atau tunggal. Sifat mustahilnya

terbilang atau lebih dari satu. Firman Allah Swt:

it$i '-;;ir" !l ^tt't fri

rj . / 9at ] .'

r>l4trl g &
.;.-lr.' i,'!)
(3.) -t2 I lq-e-::-

,i. b1i o,.;1i;i {l

adalah ta'addud artinya

iir :i 'J-,iTl-SqS
t-.Jt-t'

7. Qodrat

Yang

berkuasa

sempurna.

dari itu Dia

Artinya : "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan

dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."(Q.S. Al-Baqarah/2 : 163)

Artinya : "Katakanlah (Muhammad): "Dia-lah Allah, yang Maha Esa (1). Allah adalah

Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuafu (2). Dia tiada

dan tidak pula diperanakkan (3). Dan tidak ada seorangpun yang setara

dengan Dia (4). "(Q.S. Al-lkhlas/112 : 1-4)

artinya kuasa, mustahil bersifat Ajzun yang artinya lemah. Allahlah yang

atas segala sesuatu. Kekuasan Allah tidak ada batasannya dan maha

Kekuasaan Allah tidak hanya menciptakan dan mematikan saja, tetapi lebih

berkuasa dalam menetapkan sesuatu. Sebagaimana firman-Nya

7
\ 10 penqlatmn asamn tstam/ froias vtt/ scryryiii;i'qaiiii,i:I.fW



j)"t* ,:r" Jt JLA1 --r),!.-'/\Ja/ 
iU 

y

Artinya : "sesungg uhnya Altah berkuasa alas segala sesuatu"(Q.s Al Baqarah : 20).

8. lrodah

Yang artinya berkehendak, mustahil bersifat karahah yang artinya terpaksa. Allah

menciptakan dan mengubah sesuatu menurut rencana dan kehendak-Nya. Apabila Dia

menghendaki sesuatu cukup dengan berfirman, maka terjadilah sesuatu dikehendaki.

Sebagaiman firman-Nya

Artinya :

(,-,a I 14 ,,i ,ii J )i.- ri '" 

"'t st',i1'>t;L'ni-tll
\-=,.vJ - l) vJ - , t J :

"Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia ntenghendaki sesuafu hanyalah

berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah la lQ s Yasin : 82)

t j t 7. , C'o t, ,r

,oirli Y arpt

9. llmu

Yang artinya mengetahui, mustahil bersifat jahlun, yang artin;,a bodoh. llmu Allah

tidak ada batasannya. Apabila air laut dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena,

maka ilmu allah tidak cukup ditulis dengannya. Allah Maha lvlengetahui segalanya,

sedangkan ilmu manusia hanya sedikit, sebagaimana firman-Nya :

=D;5J-i'^ni.-iett-gb,: {t a p2 i.;:- iiu
Artinya : "Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain

dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya

Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.s Al Baqarah ;

32)

10. Hayat

Hayat artinya hidup. Sifat mustahilnya adalah mautun yang artinya mati. Allah akan

hidup kekal abadi. Dia sebagai sumber dari seluruh kehidupan. Dia jugalah yang

memelihara kehidupan ini. Firman Allah.

a , '2 
j a

3;i F it ;jr ! 5i- ,nclr - <- tt
[-.,4J U\4

Artinya : " Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup

kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan

tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang "di langit dan di bumi .. (QS. et-

Baqarah/2 : 255)

_.1

:: Yang artinya mendengar, mustahil bersifat shummun yang

ni: mendengar semua yang disuarakan makhluk-Nya baik yang,.: "

artinya tuli. Allah maha

dilahirkan (disuarakan)

i: maupun yang dibatin. Allah berfirman

* ... Ui ;=rii ;'fri;Ci,tr tfu 'et& v r; ;i e)3,y 3:'"5i &t .=- '- l:-

7,J

,-f-'Yt



ArTinya : "Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang

tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat ?

dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui'| (Q.s Al Maidah :

76)

12. Bashar

Yang artinya melihat, mustahil bersifat Anra iumyun) yang artinya buta. Allah Maha

Melihat dan penglihatan Allah meliputr semua yang ada dilangit dan di bumi baik yang

nyata maupun yang ghaib. Sebagaimana firrnan-N!,a ,

; -;-'-'i' .-r\t-:1- ,,^)i J"r. )J;"-fii ol_.J- - . J v J

Artinya : "Sesungguhnya Allah mence,enui ap,a j'ang ghaib di langit dan bumi. dan Allah

Maha melihat apa yanE ka,mu kerjakan' . 1Q. s A/ Hujurat . 1 8)

13. Kalam

Yang artinya berfirman. mustahil bersifat bukmun yang artinya bisu. Firman Allah

tidak sama dengan kata-kata makhluk yang diciptakan-Nya. Firman Allah SWT

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan peranan malaikat Jibril. Mustahiljika

Allah tidak berfirman. Kalau tidak berfirman borarti bisu. Bisu berarli cacat dan apabila

cacat berarti Allah SWT tidak berkehendak serta tidak berkuasa. Jadi mustahil Allah

bersifat bukmun (bisu) . Firman Allah SWT :

G) 64-r i.;; ni 
6ss

Artinya : "Da,n Attah tetah berbicara kepada Musa dengan langsung" (Q.s An Nisa: 164)

Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa as merupakan keistimewaan baginya

karena tanpa perantara Malaikat Jibril sebagi pembawa wahyu.

Setiap muslim wajib beriman kepida Allah Swt bahwa benar Allah bersifat kalam artinya

Maha Berfirman. Oleh karena itu manusia dituntut untuk belajar membaca, mempelajari,

memahami dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Demikian
pula setiap muslim dituntut untuk selalu berbicara yang baik dan benar, akhlak yang tinggi
sebagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan diteladani oleh Rasulullah Saw.

Pendidikan Karakter

l, Tanggungjtwab

Inrun nmnusia terkadang naik dan turun. Ketika iman itu naik nruka kerjakanlah amalan sunah

sebanyak-ban1'ahD,a. Seclangkan ketika iman itu turun ntaka kerjakanlah yang wajib dan

j an gan nten in ggal konny a.

2. Religius

Attah itu Esa tlurt Ietrtl,ot hergantung. Allcrh ridak beranak clatt ticlak ptila diperanakkan. dan

tidok ada sekutu bogi-7'.vu.

3. Gemor membuca

Untuk mengetahui sesuatu cliperlt*an ilmu. Ilmu akan rnentibawa pemiliknya pacla kebahagiaan

clunia cJan akhirat.
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: irdr,lii c. bashar b. iradat d. wahdaniyah [{
: sJm,un d. bashiran S. Kepada para utusannya Allah swt r.j

- :, ar satu sifat wajib bagiAllah adalah memberikan wahyu, sebagai contoh 
f.i

:;s-ar. yang artinya ... . Nabi Daud m,enerima kitab zaOur ili

; -engetahui c. mendengar Musa menerima Taurat, lsa menerima ii
: <eKal d. melihat lnjil, dan Nabi Muhammad menerima i.l

i :. a.l s,wt mempunyai sifat mukhalafatul Al-Quran. lni semua menjadi bukrrli
*a..iaditsi yang artinya ... . bahwa Allah memiliki sifat . ':f.;

. :e i-ceda dengan yang lain a' kalam c' wujud i
: :ei'ceda dengan manusia b' qadrat d' qidam .::
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Pernyataan
r,lanusia itu amat kecil dibandingkan kuasa Allah swt.
i,!anusia yang paling sombong dan menganggap dirinf
:-han adalah Fir'aun

Setelah kematian seseorang tidak akan aOa tefirOupan
::: kutnya

ran itu bisa naik dengan takwa dan bisa turun dengan
- aksrat

Jengan memperhatikan seluruh kehidupan yang ada di
3 am semesta ini, akan sampai kita pada titik kesimpulan
:ahwa pasti ada zat yang menciptakan seluruh
-re:eraturan alam ini. Dialah Allah swt.
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a. satu

b. dua

a. percaya

b. agama

c. tiga

d. empat

c. ibadah

d. ada

a. ilmu

b. qidam

; ta'addud
b. jahlun

c. wahdaniyah

d. irodat

c. adam
d. fama

c. rah.man

d. salam

c. karahah
d. a'ma

maha mengetahui hanyalah Allah swt

yang mempunyai sifat ... .

7.

8.

9.

Altah swt memiliki sifat qiyamuhu

binafsihi yang artinya ... .

a. Allah maha besar

b, Allah maha melihat

c. Allih maha berdiri sendiri

d. Allah maha agung

Sifat yang tidak ada pada Allah swt

disebut sifat ... .

a. ghaib c. wajib

mustahil

harus ada pada

b. laiz d.

Sifat yang pasti dan

Allah swt disebut sifat
a. asmaul husna
b. jaiz
c. mustahil
d. wajib

10. lman menurut bahasa artinya ... .

Allah swt bersifat Esa, mustahil bersifat14.

t3.

'16

Sifat manusia yang iangin menyamai
sifat ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah
swt adalah ... .

a. merasa hidup kekal
b. merasa paling pandai

c. merasa paling kaya
d. merasa paling kuat
Di bawah ini yang termasuk sifat wajib
Allah swt adalah ... .

17.

18.

Lawan kata sifat kallam adalah... .

a. qidam

b. rahim

a. bukmun
b. adam

a. bashar
b. kalam

a. takbir

b. tahmid

a. kalam

b. muridan

c.

c. ilmu

d. aliman

c. bismillah

d. kun fayakun

c. wujud

d. baqo'

bukmun
mautun
memiliki sifat

11. Sebagai zat yang maha sempurna,

mustahil Allah itu buta. Pasangan sifat

wajib dan mustahil bagi Allah yang

relevan dengan pernyataan di atas

adalah ... .

a. bashar >< umyun

b. qadrat >< ajzun

c. irodat >< karahah

d. sama'>< summon
it

gvwu lE
Pada ayat di atas

Allah swt memiliki sifat hayat, mustahil
bersifat ... .

a. fana
b. samamun d.

19. Allah swt idak mungkin
ajzub, yang artinya ... .

a. baru

b. bisu

Allah swt mengetahui segala sesuatu
baik yang tampak maupun yang ghaib.

Sifat allah yang sesuai dengan
pernyataan di atas adalah ... .

c. lemah

d. rusak

12.

20.

21.

22.

23.

mengandung

13.

pengertian bahwa ... .

a. Allah adalah Dzat yang kekal

b. Allah tidak ada tuhan selain Dia

c. semua yang ada di bumi ini akan

rusak

d. semua makhluk akan abadi

Meskipun Amir anak yang pandai di

sekolahannya, namun teman-teman

Amir yakin bahwa kepandaiannya itu

tidak ada apa-apanya, karena yang

Allah sM dalam menghendaki sesuatu

dengan mengucapkan ...

Allah swt pernah berbicara langsung

dengan Nabi Musa as di bukit tsur-

sina. Peristiwa tersebut menjadi salah

satu bukti bahwa Allah bersifat ... .

Sebagai umat lslam kita harus

meyakini bahwa yang menciptakan dan



yang mengatur ala.m semesta

adalah ... .

a. Allah swt

b. malaikat-malaikat

c Nabi dan Rasul

d. manusia

24 '*qb,,iubg\rr';:rtr9

? Allah adalah tempat kita memohon

b. Allah adalah Tuhan yang patut kita

sembah

c. Dialah yang lahir dan yang batin

d. Dialah yang awal dan yang akhir

25. Qidam adalah salah satu sifat wajib
bagiAllah yang artinya ... .

a. kuasa
b. dahulu
c. berdiri sendiri
d. berbeda dengan ma.khluk

Arti kalimat yang bergaris bawah

adalah ...

di bawah ini denglan benar !

Jelaskan pengertian iman kepada Allah secara istilah !

Jawab :

1,

2.

3.

4.

5.

Sebutkan sifat-sifat kesempurnaan Allah l

Jawab :

Salah satu fungsi iman kepada Allah adalah pengendalian, jelaskan apa maksudnya I

Jawab :

Apa yang dimaksud sifat wajib bagi Allah I
Jarvab :

Artikan firman Allah di bawah ini !

. a "z/,2 
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Jawab :

Perbaikan

Jawalah pertanyaan di bawah ini dengan jax'aban l ang benar !

Sebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah !

Jawab :

Apa yang dimaksud sifat mustahil bagi Allah ?

Jax'ab :

1.

2

3.

4.

5.

Mustahil Allah itu bersifat huduts, apa artinya ?

Jauab :

Apa kebalikan sifat wujud ?

Jawab :

Artikan'ayat di bawah ini !

ri

JaN,ab :
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Standar Kompetensi :

I(emampuan'menrahami Al Asn.ra Al Husna

Kompetensi dasar :

l. Mengartikan ayat-ayat Al Qur'an lang
' herkaitan dengan Al Asma Al Husna :

Al Azis. Al Wahab. Al Fauah. .\l

Qayi um dan Al Hrdi.

2. Mengamalkan isi kandun.c-r.r i.
Asmaul [-:lusna

Indikator:
l. Menielaskan irrti .Al \zis. .\l \\.ehac.

AI Fattah. Ai Qayrum dan.{l hadi.

). Bersikap sesuai densan lin-ra Asnta

Allah (Asmaul Husna).

Ringkasan Materi Pembelajaran

A,-a- .-.lsna adalah nama-nama terbaik atau

rnlaa .,a:g 3lmiliki Allah swt. Sebagai orang yang

leri-a- {i:a harus berusaha mengetahui dan
*.'?^?:a' ,z Bahkan Allah sM. telah
nle:'-e. -:a-.a- {:a untuk berdoa dengan menyebut

nama-.a-a :3's33,: Firman Allah swt.

. ;-^_tl
L>

t&\;{ i ::;--'-:i;i C

Artinya : Dan Altah memiliki asmaul husna (nama-nama yang terbaik) maka bermohonlah
kepada-Nya dengan menyebut asmaul husna itu ada dan tinggikantah orang-
orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat
balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan (a.s Al-A'raf/7 : 1Bo)

Rosulullah saw menjelaskan bahwa Amaul husna berjumlah semilan puluh sembilan.
Sabda Rasulullah saw :

t y'.""f1u.tl ollll ah:t'Jrtt^\aLi'rr,t3-t1'lyUr4t*-,'\'c;{,.""r)€-"r. ;,, it
Artinya : "Sesun gguhnya Atlah mempunyai Sembitan puluh Sembilan nama, yaitu seratus

kurang satu, barang siapa menghitungnya, niscaya ia masuk surga." (HR
Bukhari dan Muslim)

Dari sembilan puluh sembilan Asmaul husna akan kita bahas sepuluh asmaul husna :

1. Al Azis (Yang Maha Perkasa)

Keperkasaan Allah SWT tidak dapat diukur atau disamakan dengan keperkasaan
manusia atau yang lain. Keperkasaan Allah tidak terbatas sedangkan keperkasaan
manusia sangat terbatas atau bersifat sangat sementara. Betapapun perkasanya
manusia pasti masih ada yang mengunggulinya.

Sebagai contoh Mike Tyson yang mendapat julukan Si Leher Beton sebagai luara
dunia tinju di kelas berat dan Muhammad AIi yang mendapat julukan "The.Big Mouth"
yang tercatat sebagai petinju tak terkalahkan di zamannya. Keperkasaan mereka berdua
sirna ketika dikalahkan oleh petinju-petinju lainnya. lni membuktikan bahwa keperkasaan
atau kekuatan manusia sangat terbatas. Lain halnya dengan Allah, Dia Maha Perkasa.

16':111 4r,
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Dia yang memiliki sebutan Al Azis yaitu Allah yang Maha Perkasa. Dalam hal ini Allah

SWT berfirman :

,:.l-.,;4ii rrrli y, ,,U,.-e -*s! u 3*- :;'1i J)
'-' \- ' J'J.

Artinya .' "sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah.

dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana". (Q.s At Ankabut : 42)

2. AlWahab (Maha Memberi)

Allah SWT maha pemberi artinya memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada

manusia dengan pemberian yang tidak terhingga banyaknya dan tidak ternilai harga-nya

Allah SWT telah memberikan apa saja yang terdapat di dunia ini untuk kehidupan i,J

manusia. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur kepada Allah SWT dan senantiasa i,[:
memohon kepada-Nya agat dikabulkan cita-citanya. Bukan kepada matahari, bulan 

[<

ataupun kuburan yang dikeramatkan. Baca dan pahami firman Allah SWT ;

.:;-)J-,rl,!i." ,,i*1er;i&i * ; J;')t*i\) *t rb t:'l c':

Artinya : "(mereka berdoa) : "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau iadikaniati {ami

condong kepada kesesafan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami,

dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena

Se sungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".(Q.s A/i tmran : 8)

Al Fattah (Yang Maha Pemberi Keputusan)

Yang dimaksud Al Fattah adalah Allah Maha Pemberi keputusan kepada hamba-

Nya. Keputusan yang menyangkut nasib akhir manusia kelak di akherat. Keputusan yang

diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketika masih hidup di dunia.

Keputusan yang diberikan Allah SWT kepada manusia pasti seimbang dengan

imbalan yang akan diberikan, jika salah neraka balasannya, jika benar surga imbalannya.

Mengapa demikian ? karena Allah SWT Maha Adil keputusan yang diambil di pengadilan

akherat nanti pasti Allah tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari pengadilan Allah

SWT di akherat nanti. Sekali apa pun perbuatan tersebut Allah SWT akan memberikan

balasannya. Allah SWT berfirman :

nii it$i 'r,a 
e ,r)t . t11- ;fuJ" ; u, t4 'r+"Jl

L J tv .. -.L 'J -'L ' v

Artinya . "Katakanlah: "TLthan kita akan mengumpulkan kita semua. kemudian Dia

memberi keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi

keputusan lagi Maha Mengetahui'i (Q.s Saba : 26)

4, Al Qoyyum (Maha Berdiri sendiri)

Allah memiliki pula nama yang bagus yaitu Al Qoyyum yang artinya Allah itu Maha

Berdiri sendiri dalam menciptakan seluruh makhluk di alam jagad raya ini. Bila kita

merenung sejenak dengan hati yang bersih dan akal pikiran yang waras, serta menatap

alam yang luas, pikiran dan hati nurani bertanya dan menjawab bahwa terwujudnya alam

luas ini pasti ada yang menciptakannya. Allah menciptakan ala mini sendiri saja. Firman

Allah SWT dalam Q.s Al lmron : 2
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5.

Artinya : "Alif laam miim, Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
Dia. yang hidup kekat lagiterus menerLis mengurus makhluk-Nya,'

Setiap muslim wajib beriman bahwa Allah l,,laha Pencipta alam semesta, mengurus
dan mengatur seluruh makhluk-Nya tanpa ba-:uar.n-akhluk lain karena Allah Maha
Berdiri sendiri

Al Hadi (Yang Maha Pemberi petunjuk)

Al Hadi artinya adalah Maha P3r 33r peli,:n lk maxsudnya adalah Allah SWT
memberikan petunjuk atau htCavar <epaoa hamba-hamba-Nya yang dikehendaki.
Petunjuk tersebut berupa kece:a:an agama sehingga mampu membimbing ke arah
kebenaran dan keimanan <epaca Allah SWT Allah berfirman :

.!. -< i-r----'.'*Li ur':o-.* rs{1i J5i,r.*i; c*'ltul
Artinya . "sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang

yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang
dikehendaki-Nya, dan Artah tebih mengetahui orang-orang yang mau
menerima petunjuk".(Al eashash : 56)

Ayat di atas menjelaskan bahwa hanya Allah SWT saja yang dapat memberi
petunjuk' Hanya Dia yang lebih mengetahui orang yang patut dan mau menerima
petunjuk itu' Betapa berharganya petunjuk atau hidayah Allah itu, sehingga hanya Allah
sendirilah yang bisa memberi hidayah tersebut kepada hamba-hamba_Nya. 

!

Bagi yang di(ehendaki Allah SWT menerima hidayah berupa kebenaran T.uhan danl
islam tidaklah sulit Sebagai muslim kita tetap bersyukur telah mendapat hidayah-Nya.
Caranya adalah tetap menjaga dan memelihara keimanan dan keislaman tersebut. .lit<a
Allah menghendaki siapa saja akan mendapat hidayah tersebut siapapun orangnya.
Orang yang semula tidak beriman karena mendapat hidayah dari Allah SWT kemJdran
menjadi beriman.

As-Salam (Yang Maha Sejahtera)
Kata As-Salam artinya "Yang Maha Sejahtera". Sesuai penjelasan Al-eur'an kata

a. Allah swt terhindar dari aib dan kekurangan
b. Hanya Allah lah yang menyeramatkan makhluk-Nya dari siksa neraka. ,]

c. Yang memberi salam kepada hamba-hambanya kelak di surga.
Al-Khaliq

Kata Al-Khaliq diambil dari kata "khalq" yang artinya menyukur atau memperhalus
sedangkan arti secara luas yakni menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa satu contoh
terlebih dahulu. Ayat yang menunjukkan makna menciptakan antara lain :

a. QS Al-Alaq : 1- 2

b.

7,.
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Artinya '. "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia

telah menciptakan manusia dari segumpal darah." (QS Al-Alaq/96 : 1-2)

b. QS At-Tin : 4

sebaik-baiknya." (QS. At-Tin/ 95 : 4)

Al-Gaffar (Yang Maha Pengampun)

Maksudnya Allah swt akan mengampuni dosa-dosa hamba-nya seiama ia berusaha

memohon ampun dan bertaubat. Allah berfirnran :

'*ai i;it#g;_t\' je; :rio,
"Tghan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang Maha

Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Sad: 66)

Al-Adlu (Yang Maha Adil)

Allah swt menciptakan semua makhluk telah menyediakan semua keperluannya di

alam ini, Allah juga akan membalas semua amal perbuatan manusia di akherat nanti

dengan seadil-adilnya sesuai dengan janji-Nya dalam Al-Qur'an :

'-: -,i -..tiVIE3i
*,e t' j JJ*'r>./-

"sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang

Fl| C3;lL.,n-fui'r\'li

A'rtinya.' "sesungguhnya Atlah menyuruh (kamu) berlaku adil dan b1rbuat kebaiikan

. .." (QS An-Nahl aYat 90)

10. As-Sabur
:lmam Ghazali mengartikan As-Sabur sebagai sifat Allah yang Maha Sabar dalam

melakukan sesuatu, semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, Dia tidak

menundanya dari waktu yang ditentukan. Allah tidak mempercepat waktunya sehingga

tergesi-gesa. Sifat tergesa-gesa dan suka menunda sesuatu hanya dimiliki oleh

makhluk-Nya. Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah sabar antara lain : QS.

As-Sajdah : 24, QS AL- A'raf : 137, QS Az-Zumar'. 10.

Istilah tabel'di bawah ini dengan jawaban yang sesuai !

l. Allah memiliki 99 nama nama yang indah, dengan nama-nqma itu kita rnetnohon pertolongan kepada'

Nyq.

2. iohmat Attah diberikan kepoda seluruh umat manusia, sedangkan ruhim Allah hant'a diberikan kepada

umat muslim di akhirat kelak.

3. Hidayah tidak dating sendirinya, tetapi harus dicari serta diketahtri cara mendapatkan dan

menjaganya. Jacli jangan beralasan untuk tidak shalat, tidak pttasa dqn tidak zakat.

Lembar Ketja

Y.

F
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silang (X) pada hunf 4 b, c, atau d didepan iawaban yan$ palin$ benar !

1. Di antara ayat Al-Qur'an rnen.leiaskan

masalah sabar di bawah inl adatah

a. Az-Zumar 10

b. Ali-lmron . 14

c. An-Nisa : 21

d Al-Baqarah : 183

Salah satu fungsi Asmaul husna

adalah sebagai media dzikir yaitu ... .

a. sarana mengenal kebasaran Allah

b. sarana untuk membuka doa

c. sarana penenang hati

d. sarana pengingat dan pendekatan

diri kepada Allah

Asmaul husna Al Fattah artinya ... .

a. Maha pemberi keputusan

b. Maha Adil

c. Maha Pencipta

d. Maha Pengampunan

Mila tidak pernah mengeluh dengan

keadaannya yang serba kekurangan.
la justru menhadapinya dengan tegar.
Berjualan Koran setiap sore adalah
bukti ketegarannya itu.

Asmaul husna manakah yang

diteladani Mila?

z :o ghaffar c. ya sallam

b i'a 'azzak d. ya qayyum

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW

menjelaskan bahwa barangsiapa

mengamalkan asmaul husna maka'ia

akan ... .

a. ditinggikan derajatnya

b. dikabulkansegala permintaannya

c. masuk surga

d. kaya raya

Pemahaman terhadap makna Asmaul

husna dapat membimbing hati dan

menambah iman kepada ... ,

a. Allah

b. kitab

c. Nabi dan Rosul

d. hari kiamat

lda di kelasnya terkenal pandai. Tetapi

ia tidak sombong. Kalau ada teman

yang bertanya tentang pelajaran ia

pasti menjelaskan dengan sabar dan

penuh perhatian. Asma Allah yang

diteladani lda adalah ... .

a. al qayyum c. al aziz

b. al hadi d. al wahab

Allah swt mempunyai asma ar rahim

yang artinya ... .

a. maha pengasih

b. maha sejahtera

c. maha pencipta

b.

2

7.

3

B

4.

a. Al hadi c. al wahhab

b. al Fattah d. al aziz

5. Dalam berdoa, Asmaul husna sering kit

abaca sesuai dengan permintaan kita.

tSili kita mengharap ampunan, maka

yan$ kit abaca adalah ... .

9.

lsi Doa yang relevanAsmaul Husna

!'arrf(luru:o o c tlllltumsetensi
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d. maha penyayang

Ditinjau dari segi bahasa asmaul husna

artinya ... .

a. nama baik

b. nama Allah

c. nama-nama yang baik

d" sifat Allah yang baik

11. Asmaul husna alwahab artinya ... .

a" maha perkasa

b. maha sejahtera

c. maha bijaksana

d. maha pemberi

12. Orang yang suka infak dan shadaqah

akan dilipat gandakan rejekinya. Hal ini

sangat masuk akal; karena Allah swt

berkenan membalas kebaikan hamba-

Nya itu. Sebab Allah memPunYai

sebutan lain dalam Asmaul Husna,

yaitu ... .

d. al fattah c. al hadi

b. al qayyum d. al wahab

13. QS Ali lmran aYat 2 menjelaskan

bahwa Allah swt bersifat ... .

a. adil

b. kekal

c. pemaaf

d. pemberi

Sebaiknya Amaul husna kita sebut saat

a. berpuasa c. berdoa

b. bepergian d. belajar

Allah swt memiliki sebutan Al-Khaliq

yang artinya ... .

a. Maha Bijaksana

b. Maha Mengetahui

c. Maha Pencipta

d Maha Adil

Jika Allah swt menghendaki suatu yang

menimpa suatu bangsa maka tidak

akan ada yang bisa mencegahnya. Hal

ini membutuhkan bahwa Allah Maha

Perkasa. Asmaul Husna yang sesuai

dengan pernyataan di atas adalah ...

a. Al-Ghaffar

b. A-Salam

18. Apabila seseorang telah mencintai

Allah di atas segala-galanya. maka

hidupnya di dunia akan ... .

a. diliputi dengan ketidakpastian

b. memperoleh pegangan hiduP Yang

kokoh

c. menuruti hawa nafsu

d. menuruti hawa nafsu

Anjuran untuk menggunakan Asmaul

Husha dalam berdzikir diterangkan

Allah swt dalam Al-Qur'an surat... .

a. Al-Baqarah : 3

b. Al-lsra' . 21

c. An-Nisa . 7

d. Al-A'raf : 180

OS Al lkhlas ayat 1 menjelaskan

bahwa Allah swt itu bersifat ... .

a. al qayyum c. wahdaniYah

b. al wahab d. al hadi

Nama-nama Allah yang baik, indah dan

agung berjumalah ... .

c. Al-Wadud

d. AlAziz

17. QS. Thaha ayal 11

Asmaul husna yaitu

a. Al-Qayyum

b. Al-Ahad

a. al hadi

b. as salam

D-: sarah satu

AL-Bai ^

19.

20.

21.

a. 13

b. 33

22. Pada suatu saat nanti seluruh alam

semesta ini akan mengalami

kehancuran total, kecuali Allah swt,

karena Allah memiliki nama ... .

c. 101

d. 99

c. al qayyum

d. al wadud

23. Keputusan yang diambil oleh manusia

kadang benar dan terkadang salah,

karena hanya Allah lah Yang bisa

memberi keputusan Yang benar dan

adil untuk seluruh makhluk-NYa.

Asmaul husna Yang mencerminkan

ungkapan tersebut adalah ... .'

a. al Fattah c. al aziz

15.



24.

b. al qayyum d. al wahab

llmu tauhid adalah ilmu Yang

membahas tentang ... .

a. ketuhanan

b. tafsir al-quran

c. muamalat

d. ibadah

Di bawah ini yang tidak termasuk

asmaul husna adalah ... .

a. al islam c, al khabir

b. as sami' d. al alim

25

1.

2.

3.

4.

5

Jelaskan pengertian Asmaul Husna

Jawab :

Apa maksud Allah itu Maha Pemben ?

Jawab :

Allah swt adalah Maha Pemberi keputusan, menyangkut apakah keputusan tersebut ?

Jawab i 

-

Apa buktinya kalau Allah itu Maha Berdiri Sendiri ?

Jarvab :

Allah swt adalah Maha Pemberi Petunjuk, dalam bentuk apakah petunjuk Allah itu ?

Jarrab :

Perbaikan

Sesuai penjelasan Al-Qur'an kata "As-Salam" memiliki beberapa arti, sebutkan !

Jawab :

Kata At-Khaliq diambil demi kata "Khalq" apa artinya ?

Jawab :

1.

2.

3.

4.

5.

Apa maksudnya kalau Allah itu Maha Pengampun ?

Jawab :

Apa yang bisa diteladani dari nama Allah "Al-Wahhab" ?

Jawab :

Artikan firman Allah di bawah ini !

@i#ii Uiifl4tir\it ;l
Jawab :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

Y,,



Standar kompetensi I
Kemarnpuan berperilaku lerpu.ii. I
Kompetensi dasar I
l. Siswa mampu rnenielaskan pengertian {

tawadhuk. taat. qonaali. sabar.

2. Siswa mampu mengembangkan

contoh-contoh sikap dan perilaku

tawadhuk, taat, qonaah,sabar.

Indikator
1. Menlelaskan pengertian tawadhuk, taat,

qonaah. sabar

2. Menjelaskan manfaat tawadhuk. taat,

qonaah, sabar

3. Menunjukkan sifat tawadhuk, taat.

qonaah. sabar

1. Tawadhuk

Tawadhuk adalah bersikap rela untuk

melenyapkan kesombongan yang ada dalam

dirinya dan merasa rendah hati diharapan orang

lain.

lslam sangat menganjurkan pemeluknya

untuk menjauhi sifat sombong dan

memerintahkan untuk menghrasi dengan sifat

tawadhu.

Firman_AIlah swt.

";Jii1.a)\i 
j(-:,*<". --./i- 3'--l .:3n;

' 
:q.

Artinya'. Akan aku palingkan dari tanda4anda tkek'.'asaanku) orang-orang yang

menyombongkan diri dibumi tanpa /asar,' , a,rg benar. f QS. A/-A'raf(7)/146)

Untuk menjadi seorang pribadi yang ta',','ach; capat drlakukan dengan beberapa

cara, antara lain :

a. mengenalAllah swt

b. mengenal asal terciptanya rnanusla

c. mengenal kelemahan diri

d. merenungkan nikmat AIlah

2. Taat

lstiiah taat sering disamakan dengan tunduk, setia dan patuh. Dengan demikian taat

berarti tunduk terhadap perintah atau larangan seseorang atau peraturan yang berlaku.

Sikap taat ini menyangkut ketundukan secara horizontal antara seseorang dengan orang

lain atau lingkungan sosialnya. Sedangkan bersikap taat kepada Allah lebih tepat disebut

dengan taqwa, terhadap semua perintah atau peraturan yang baik dan benar, kita harus

mentaatinya. Macam-macam taat :

a. Taat kepada Allah SWT

Beriman kepada Allah bukan hanya dalam L,capan, melainkan harus dibenarkan

dalam hati dan buktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda orang yang beriman

kepada'Allah ialah selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-

Nya.

fusooos
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Misalnya, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan meningJ:.:- ..ll

minuman keras, mencuri, berbohong. ltulah yang disebut taqwa l,4a--. = ;-q
, paling mulia disisiAllah adalah orang yang paling taqwa kepada Aliah SV'rT

Artinya : "sesungg uhnya yang pating mulia diantara kamu Ai sisiattan ac. .- , f,
paling taqwa".

Orang yang tidak taat kepada Allah disebut kafir. artinya ingkar keca:: - ;r*

sedangkan orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Orang ,'.'-
musyrik kelak akan dimasukkan ke dalam neraka yaitu tempat yang hir-a :1-
untuk menyiksa atas perbuatannya. Allah bedirman dalam Al Qur'an surat,- --3i*
102

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebena--:*"

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainka' ::, ,,t

Ke ad a an beragama I sl am".

b. Taat kepada Rasul

Rasul adalah orang laki-laki pilihan yang diberikan wahyu untuk disaa-:: "

kepada umatnya serta diberi kelebihan dan keistimewaan dari Allah -:::
manusia pada umumnya. Maka dari itu kita sebagai umatnya hendakla- .= ;
mentaati apa yang menjadi sunah-sunahnya. Allah Berfirman dalam surat A- *- i:
59

7. 1t t. t I - .i1". jt.'. t- :-

!l jl \3 -rw E ;ut trt:t t*t-, ;--.

!_

;{- ;\i,l:i : J i}i \ rair-^i \ ;Li i;r; r.,.
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatitah Rasu ', j

dan ulil amri di antara kamu".

Qana'ah

Qana'ah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas has z

diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang

Ciri-ciri sifat qana'ah:
1. Menerima apa adanya dengan ikhlas

2 Memohon kepada Allah disertai dengan ikhlas

3 Menerima dengan sabar ketentuan dariAllah swt
r Setelah berusaha dan hasilnya belum memuaskan, selalu bertawakal kepada : =-

Sifat qana'ah memiliki banyak manfaat yang dapat kamu petik dalam men.a 
=-*

<=.,dupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
l,a'am kehidupan pribadi :

' Jiwa akan tetap tentram

i -='hrndar dari sifat tamak dan dengki
f.ler:mbulkan hati yang sabar penuh ketabahan
T3'.1ns3; dari kekhawatiran dan keresahan

kadiditu flgamo Islam / frctas Yll / Scmester Gasat -J.t
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5. Selalu puas terhadap nikmat Allah SWT

6. Sabar atas segala cobaan dari Allah SWT

b. Dalam kehidupan bermasyarakat :

1. Terjalin hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat

2. Tercipta masyarakat yang senantiasa jujur satu sama lain dalam setiap

perbuatan

3. Terhindar dari sikap iri dan dengki

Sabar

Sabar diartikan dengan menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik saat

menghadapi sesuatu yang tidak diingini ataupun kehilangan sesuatu yang disenangi.

Lawan dari sifat sabar adalah jaza' (gemar mengeluh). Bersabar dapat ditunjukkan

dalam bentuk fisik, seperti menahan penderitaan, rasa sakit, atau tetap bekerja keras.

Dapat juga dengan menahan hawa nafsu baik yang datang dari dalam dirinya maupun

orang lain.

Secara garis besar sifat sabar dapat dibagi menjadi tiga macam :

a. Sabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menegakkan kebenaran,

menyebarkan kemaslahatan, serta memelihara agama, bangsa, dan diri sendirt

b. Sabar pada saat menjauhi kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsu diri sendiri

c. Sabar ketika harus menahan diri musibah ataupun cobaan dari Allah.

Peran sabar dalam kehidupan

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus memiliki sifat penyabar. Orang yang

sadar akan bekerja dengan gigih, cermat, teliti, dan hati-hati. la tidak akan cepat

menyerah dan menunda-nunda pekerjaan dan juga tidak mudah putus asa dan pasrah.

Jika tertimpa musibah ia akan bersikap tabah dan lapang dada maka dalam kehidupan

sehari-hari harus memiliki sikap sabar. Sebab dengan sikap sabar sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan dan dengan sabar akan dapat memberi manfaat. antara lain :

1. Memiliki ketabahan dan ketenangan jiwa

2. Bisa menyelesaikan segala persoalan yang dihaCapi

3. Menciptakan optimisme dalam mengatast kesulitan

4. Menghilangkan perasaan suudzcn

5. Memlliki mental yang kuat. teguh car bt;aksana

Pendidikan Karakter

1. Disiplin dan taat serta selalu putuh niiltksonakan perintalt Allah dan nreniuggalkan

segula larangan-Nya.

2. Selalu berlapang dadu dan be,rsabctr dctlom ntenghadapi segala persoulun

Isilah tabel di bawah ini dengan memberi tanda cek (v) pada pernyataan yang tersedia !

Lembar Kerja



Ketika dihina oleh teman sekelasnya, Rudi diam saja dan

tidak merasa sakit hati.

Pada saat Ulangan IPA Yusi belum mendapat hasil yang

memuaskan, akhirnya Yusi malas belajar.

lna selalu melaksanakan shalat fardhu meskipun dalam

keadaan sibuk.

Melaksanakan tugas dan pekerjaan adalah kewajiban

setiap orang. Dalam pelaksanakannya tidak lepas

kesulitan dan hambatan. Hanya orang-orang yang

sabarlah yang mampu meraih keberhasilan dalam

melaksanakan tugas.

Taat berkaitan erat dengan sikap.laat berKattan erat dengan srkap. perasaan atau

kesadaran seseorang dalam mentaati peraturan secara

sukarela tanpa ada perasaan terpaksa.

F

b

',

2

Pengertian tawadhuk yang paling tepat

adalah ... .

a. memberi kesempatan kepada

orang lain untuk meraih

kesuksesan

b. merasa rendah hati dihadapan

orang lain

c. sudah menjalankan semua
perintah Allah

d. merasa dirinya lebih istimewa

Agar kita terbiasa tawadhuk, maka kita

dapat nrelakukan dengan caia ... .

a. suka.menganiaya diri sendiri

b. menghormati orang yang memiliki

status sosial tertentu

c. bersikap emosional dalam usaha

mewujudkan cita-cita

d. merenungkan keagungan dan

nikmat Allah

Giri.ciri iman yang sempurna adalah
pqtg baik... .

a. akhlaknya

b. wajahnya

c. bicaranya

d. golongannya

4. Kesediaan untuk menjalankan

perintah-perintah Allah swt dan

menjauhi larangan-Nya disebut ... .

a. sabar

b. pemaaf

c. taqwa

d. iman

5. Orang yang mengingkari Allah akan

mendapat ... .

a. ancaman

b. pahala

c. teguran

d. siksaan

Sifat qana'ah ditunjukkan dengan ... .

a. berusaha tanpa berdoa

b. bertawakal setelah kita berdoa dan

berusaha

3.

No. Pernyataan Benar Salah

1.

2.

3.

4.

5.

kndldifun f,gama



c. bekerja keras tanPa

waktu

d. berdoa tanPa bekerja

7. Jika seseorang ditimPa

sebaiknya ... .

a. membuat sesaji untuk

ghaib

b. mengeluh dan merataPi

c. bersabar karena segala

pasti ada hikmahnYa

d. putus asa, berarti Allah tidak

mengasihi hamba-NYa

Sebagai orang yang beriman, kita wajib

menaati ... .

a. Allah dan RasulnYa

b. ulil amri

c. kedua orang tua

d. semua benar

Taatlah kepada Allah dan Rasul, agar

kaniu mendapat... .

orang yang Paling ... .

a. tinggijabatannYa

b. bertaqwa

c. kaya

. d. pandai

15. Terhadap nikmat Allah Yang

kepada kita, SikaP kita adalah

a. bersyukur kePada Allah

b. dimanfaatkan sesuai

^^ ^L .'
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dengan

c. islam

d. sakit

c. makruh

d. wajib

c. petunjuk

d. penghamba

mengenal

musibah,

mekhluk

sesuatu

a. dikasihiAllah

b. tertinggal

Yang paling mulia

a. tenang

b. sehat

a. mubah

b. sunah

a. pedoman

b. penolong

14,

8.

9.

10.

11.

keinginan

c. menceritakan kePada orang lain

d. tetap merasa kurang

16. Allah sM berfirman . "Bertaqwalah

kepada Allah dengan sebenar-

benarnya taqwa dan janganlah kamu

mati, kecuali dalam keadaan '.. .

a. rezeki

b. azab

c. laknat

d. rahmat

Orang yang selalu rendah hati, tidak

sombong dan suka mengalah disebut

,. Onofi*

b. tawadhuk

c. sabar

d. syirik

Di bawah ini contoh seorang Nabi yang

sangat sabar dalam menghadaPi

cobaan ... .

a. Nabi Zakaria

b. Nabi lbrahim

c. Nabi lsa

d. Nabi Ayyub

Qana'ah bersangkut paut dengan sikap

hati dan mental. Oleh karena itu untuk

menumbuhkan sifat qana'ah diperlukan

a. latihan dan kesabaran

b. pemikiran dan penyelesaian

c. penilaian dan keteramPilan

d. kehormatan dan kewibawaan

Orang yang sabar akan selalu ... .

Untuk membuktikan sifat tawaduk kita

harus menjauhi sifat ... .

a. sombong c. husnudhon

b. qanaah d. istiqomah

Bagi orang yang beriman, taat kepada

Allah hukumnya ... .

17.

18.

19.

20

itlbryyl.'rt"r$-,tt"r-Arlt6S
Ayat di atas menjelaskan bahwa sabar

dan shalat dapat diiadikan sebagai '..

12.

21.

Ealam mewujudkan cita-cita kita

dianjurkan melakukan tiga hal yaitu ... .

a. sekolah, shalat dan Puasa

b. berdoa, berusaha dan tawakal

c. bersedekah, infak dan shadaqah

d. zakat, puasa dan haji

Allah swt menciptakan jin dan:rnanusia

tidak lain supaya ... kepada-$lya1'13.



22.

23.

a. menghina c. menentang

b. menyembah d. menolong

Taat kepada perintah selain Allah dan

Rasul-Nya diperbolehkan selama ... .

a. tidak merugikan orang lain

b. dikerjakan bersama-sama

c. perintahnya tidak bertentangan

dengan ajaran agama

d. tidak mengganggu masyarakat

Taatlah kepada Allah, kepada Rasul

dan kepada ... .

a. ulin nuha

pengedian tawadhuk !

b. ulil amri

c. ummu khulsum

d. ummu hamzah

Orang yang berjiwa tawadhuk

selalu bersikap ... .

a. santun

b. keras

lstilah taat sering

tunduk. setia, dan

a. santun

b. keras

24
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akan

c. sombong

d. riya'

disamakan dengan

c. sombong

d. riya'

1.

2.

3.

Jelaskan

Jawab :

Sebutkah

Jawab :

Jelaskan

Jawab :

cara-caa untuk menjadi seorang pribadi yang biasa memiliki sifat tawadhuk I

pengertian taat !

4. Bagaimana cara kita taat kepada Allah ?

5.

Jat'ab :

Sebutkan

Jau'ab :

macam-macam taat ! 5 saja

Perbaikan

1. Bagaimana cara kita taat kepada Rosul ?

Jawab :

2. pengertian qana'ah !

3.

Jelaskan

Jawab :

Sebutkan

.Iawab :

manfaat sifat qanaah dalam kehidupan pribadi ! 3 saja !

4. Sebutkan ciri-ciri sifat qanaah I

Jawab :

5. Jelaskan pengertian sabar: !

.Iawab :

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar !

ParfilfrtunTm



Standar kompetensi

Kemanrpuan memahami ketentuan-ketentuan

thaharah (bersuci)

l(ompetensi dasar

l. Sisrva mampu menjelaskan ketentuan-

ketentuan mandi wajib.

2. Sisrva mampu menunjukkan perbedaan

hadats dan najis.

Indikator
l. Menielaskanpengertianthaharah.

2. Menjelaskan macam-macam najis dan

cara mensucikannya.

3. Menyebutkannama-namathaharah.

4. Menielaskan pengertian rvudhu.

5. Menyebutkan hal-hal yang

nrernbatalkan wudhu.

6. Menielaskanpengertiantayamum.

7. Menyebutkan rukun tayamum.

8. Menyebutkan hal-hal ),ang
mernbatalkan tayamum.

9. Menjelaskan cara-cara mandi waiib.

Thaharah menurut bahasa artinya bersih atau

suci. Thaharah menurut istilah'adalah suatu cara

atau perbuatan yang dilakukan seserang dengan

tujuan membersihkan diri, pakaian, serta tempat

demi hadas dan najis.

Adapun sarana yang dapat digunakan untuk

thaharah antara lain:

1 air : untuk wudhu, mandi wajib, dan mencuci

pakaian

2 debu : untuk tayamum

3 benda padat/kasat . untuk istinjak

Firman Allah swt

--- ../ "i.t'2 ' t l-<1<'-=' 3lxbill +{s,y''41 :* aY1 Ji

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai

orang-orang yang mensucikan diri".(Al Baqarah/2 : 222)

ArTinya : "Dan pakaianmu bersihkanlah,(O.S al-Muddassirl74 : 4)

Thaharah dibagi menjadidua maam :

1. Thaharah dari hadas

Hadas adlaah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Hadas dibedakan menjadi

dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil.

a. Hadas besar

1. Haid yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulan

2. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan.

3. Keluar air mani (bagi laki-laki)

4. Wiladah yaitu melahirkan bayi

5. Bersetubuh yaitu hubungan suami istri.

Untuk menghilangkan hadas besar harus mandi wajib.

b. Hadas kecil

1. kencing

2. berak

3. kentut
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Artinya '. ''Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya"

2. Membasuh muka dengan sempurna

3. Membasuh kedua tangan sampai siku :sl

4. Mengusap/menyapu sebagian kepala

5. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki

6.Tertib:I'

Artinya.

c 
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"Haiorang-orangyangberiman,apabila)u'rff;:r;;:rtr:;r:r;rt,
Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah

kepalamu dan (basuh) kakimu sampaidengan kedua mata kaki",(Al Maidah

:6)
Sebab-sebab wudhu

Hendak melaksanakan shalat, tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Orang

yang berhadas dan tidak benarudhu, shalatnya, tidak akan diterima (tidak sah).

Perhatikan sabda Rasulullah saw: j:

Aftinya : "Allah tidak akan menerima salat di antara kamu apabiLa hadas sehingga ia

berwudhu.'(HR at-Bukhari: 132 dan Mustim:330 dari Abu Huirairah/

Jami'us Sagir: 205)

Syarat wudhu

Syarat wudh,u adalah : .i

1. lslam

.2. Mumazis : 
-

3. Tidak berhadats besar

4. Memakai air suci mensucikan

5.Tidakada.yang.menghalangisampainyaairkeku|it
Rukun wudhu

Rukunwudhuadalah: ., ,::.,ii ,.: , l

1. Niat

Yang dimaksud dengan niat menurut syara.ialah, berkehendak a'tau sengaja

melakukan pekerjaan karena turnduk kepada Allah:SWT. Firman Allah SWT dalam

surat Al Bayyinah ayat 5 :, ,, , 
i
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menyembah Allah

Tertib adalah melaksanakan rukun dimulai dari urutan pertama 3ampai deri$an yang

terakhir.
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. Sunah wudhu

Beberapa hal yang termasuk sunah wudhu adalah :

1. Membaca basmalah

2. Mencuci lSedua telapak tangan

3. Berkumur dan membersihkan kedua lubang hidung

4. Membasuh kedua telinga

5. Mengulang setiap gerakan tiga kali

6. Menyela-nyela jari tangan dan kaki

7. Berdoa setelah berwudhu, yaitu sebagai berikut
- -/, -j - - u, ^ 4 a , / o /
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Artinya '. "AkLt bersaksl ba",',a .:ar eca -,'an selain Allah, Yang Maha Esa dan

tidak aCa sek'-t::' sei-1._, e cal a<i, cersaksi bahyan Muhammad adalah

hamba ia,n ,IL-sa,i Ati'an Y'a ,1,',ia,n ,,a,:',ka.niah aku termasuk kelompok

orang-crang iang benabai Can orang-orang yang suci. Jadikanlah aku

termasuk hamba-hamba-Mu yang saleh.
. Hal-hal yang membatalkan wudhu :

1. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur seperti darah, kencing,kentut, mani, mazi,

nanah. atau tinja

2. Hilang akal, seperti gila, ayan, mabuk, dan pingsan

3. tidur dalam posisi telentang (tidak duduk)

4. laki-laki menyentuh kulit wanita atau sebaliknya

5. menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan atau jari

6. keluar dari agama islam

B. Tayamum

Tayamum artinya menyapukan debu/tanah ke wajah dan kedua tangan sampai

kedua siku dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib.

Sebab-sebab tayamum

Sebab-sebab diperbolehkan tayamum :

1. Sakit yang dikhawatirkan akan bertambah sakitnya atau bertambah lama

sembuhnya jika kena air.

2. Karena dalam perjalanan.

3. Tidak ada air dan sudah diusahakan untuk mendapatkan air
4. Ada air, tetapi suhu air sangat dingin dengan pikiran jika menggunakan air akan

mendatangkan kemudzaratan.

5. Ada air, tetapi air itu hanya cukup untuk keperluan minum.

6. Ada air, tetapi jumlahnya/banyaknya tidak mencukupi untuk wudhu atau mandi.

7. Ada air, tetapi tempatnya jauh dan apabila pergi ke tempat air akan ketinggalan atau

habis waktu shalat.

L Ada air, tetapi untuk menjangkau tempat air itu terhalang oleh bahaya yang

mengancam jiwa dan harta.
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Syarat tayamum
1. Ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandr cjengan tayamum
2. Sudah masuk waktu shalat.

3. Menghilangkan najis yang melekat pada tubuh.
4. Tidak dalam keadaan haid atau nifas (bagi perempuan)
5. Menggunakan tanah berdebu yang suci.
6. sudah diusahakan mencari air bagi tetapi tidak menemukan air.

Rukun tayamum

Rukun tayamum adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam bertayamum
Hal-hal yang merupakan rukun tayamum adalah :

1. Niat tayamum.

2. Mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci.
3. Mengusap kedua tangan.

Sunat tayamum

1. Membaca basmalah sebagainrana disunahkan ketika wudhu.
2. Meniup debu di telapak tangan

3. Membaca doa setelah tayamum
4. Menghadap kiblat.

5. Mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri

6. Menggosok sela-sela jari setelah n enyapu tangan.

Alat yang digunakan untuk tayamum
Yang dapat digunakan untuk tayamum adalah tanah yang suci dan berdebu. Tayamum

tidak boleh menggunakan tanah bongkahan. lumpur atau tanah bernajis, pasir yang halus
atau batu yang hancur menjadi debu digunakan sebagai alat tayamum. Hal ini dikiaskan
dengan tanah berdebu.

Hal-halyang berkaitan dengan tayamum dan yang membatalkannya
1' Orang yang bertayamum karena tidak ada air. tidak ivajib mengulang shalatnya apabila

mendapat air' Tetapi orang yang bertayamum karena junub apabila mendapatkan air
maka wajib mandi bila akan mengerjakan shalat Karena tayamum tidak akan
menghilangkan hadats yang dibolehkan karena dhurorat

2. Satu kali tayamum hanya sah untuk satu kali shalat dan shalat sunat rawatib

Yang membatalkan tayamum
1. semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum.
2. Menemukan air, jika tayamum dilakukan ada air.
3 Dapat menggunakan air jika tayamum dilakukan dengan terhalang.menggunakan air

:

I



Mandiwajib

Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadats

besar. Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib

1. Bersetubuh

2" Keluar air mani

3. Selesai nifas

4. Selesai haid

Rukun mandiwajib

Rukun mandi wajib adalah segala sesuatu yang harus dilakukan pada saat mandi wajib

antara lain :

1. Berniat mandi untuk menghilangKan :a:als besar

2. Menghilangkan najis yang aoa paoa anggcia badan

3. Meratakan air suci keselu.r'lh ir,bu,i'r dari ujung rambut hingga ujung kaki.

Sunnah mandiwajib

Sunah mandi wa.1ib adalah jika dikerjakan akan memperoleh pahala, tetapi jika tidak

dikerjakan tidak menyebabkan dosa antara lain :

1. Membaca Basmalah

2. Berwudhu

3. Membersihkan kotoran yang menempel di anggota badan.

4. Mendahulukan anggota badan yang kanan.

5. Mermakaiwangi-wangian

6. Berdoa sesudah mandi

5. Melahirkan

6. Meninggal dunia

7. Orang yang baru masuk lslam

7. Rasa ingin tahu dan peduli lingkungan

2. Satah menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan sehingga kesehatan

pun akan datang.

No. Pernyataan Ya Tidak

1 Kebersihan itu termasuk sebagian dari iman

2. Saya mandi dua kali sehari

3 Saya yakin najis itu mengandung penyakit

4. Tempat yang kena najis itu harus dibersihkan--_

Berilah tanda cek (v) pada kolom yang tersedia sesuai dengan perilaku kalian ! . ,,,,



3. Berwudhu merupakan syarat sah shalat
h Tayamum adaldh sebagai pengganti wudhu

7 Tidur dengan terlentang membatalkan

I Air kelapa boleh untuk wudhu

9 Cara menghilangkan hadas besar adalah Oengan berwudhu

10 Membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata t<at<i

termasuk salah satu rukun wudhu

1. Di bawah

kecuali ...

a. haid

b. nifas

termasuk hadas besar

c. keluar mani bagi laki-laki

d. kencing

Dika bertayamum, namun sebelum

shalat turun hujan, mengetahui hal

tersebut Dika .. .

a. boleh shalat

b. harus benvudhu

c. tidak perlu wudhu

d. cukup istinjak saja

Terkena jilatan anjing, termasuk najis

a. muktamal

b. mughaladah

c. mukhafafah

d. muthawasitoh

Di bawah ini termasuk alat yang dapat

dipergunakan untuk istinjakl, kecuali .,.
a. tisu

b. batu

c. kayu

d. air

Arti darithaharah adalah ... .

a. mandi

b. berwudhu

c. bersuci

d. mencuci

D,saat mau mandi wajib Hasim lupa

rnernDaca niat setelah selesai mandi

uraJrD ma(a l-tasin

a. harus berwudhu

b. tidak boleh melaksanakan shalat
c. cukup bertayamum

d. boleh melanjutkan kegiatan yang

lain

Membasuh bagian badan tertentu
dengan maksud menghilangkan hadas
kecil disebut ... .

a. wudhu

b. mandi

c. istinjak

d. bersiwak
'Perintah untuk berwudhu sebelum sha-
lat tercantum dalam Quran surat ... ,

a. Al Jumuah : 36

b. Al maidah : 6

c. Al isra' : 56

d. An nisa : 65

Berikut ini yang termasuk hadas kecil

adalah ... .

a. nifas

b. keluar mani

c. kencing

2

7.

3.

4.

8.

9.

5.



10.

11.

12.

13.

15.

16.

d. haid

Yang termasuk membatalkan wudhu

adalah ... .

a. kentut

b. bercengkerama

c. minum

d. makan

Bersuci dengan menggunakan ati

disebut ... .

a. tayamum

b. istinjak

c. wudhu

d. mandi

Bersuci dengan menggunakan debu

disebut ... .

a. wudhu

b. istinjak

c. tayamum

d. mandi

Seseorang yang tidak berniat mandi

wajib. maka mandinya ... .

a. subhat

b. mubah

c. makruh

d. tidak sah

Wanita setelah selesai haid, maka ia

harus bersuci dengan ... .

a. tayamum

b. mandi

c. wudhu

d. mandi besar

Yang termasuk air makruh di bawah ini

adalah ... .

a. air embun

b. air laut

c. air yang dijemur

d. air kendi

Mandi besar ketika akan

melaksanakan shalat jumat hukumnya

a. makruh

b. mubah

c.- sunah

d wajib

Hadas ada dua macam, Yaitu ... .

a mukhafafah dan muthawasitoh

b hadas besar dan hadas kecil

c. mandi besar dan mandi biasa

d. buang air kecil dan besar

Di bawah ini yang tidak diwajibkan

mandi besar adalah ... .

a. melahirkan

b. buang air besar

c. keluar mani

d. bersetubuh

Mandi wajib dilakukan dengan tujuanl

menghilangkan .. . 
I

a. hadas besar

b. hadas kecil

c. najis mukhafafah

d. najis mughaladah

Jika seserang harus mandi besar,

tetapi tidak ada air gtau badanYa

apabila terkena air menYebabkan

bahaya maka ia diPerbolehkan ... .

a. tayamum

b. berwudhu

c. istinjak

d. bersiwak

21. Yang termasuk rukun tayamum adalah

a. mengucap telinga

b. mengusap kePala

c. mengusap muka

d. mengusaP kaki

Thaharah berarti bersuci, dua hal yang

harus disucikan yaitu ... .

a. kotoran dan Pakaian

b. najis dan temPat

c. hadas dan najis

d. badan dan pakaian

Wanita yang telah selesai haid harus

segeramelakukan...

a. mandi

b. mandi besar

c. wudhu

17
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20.
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d. tayamum

Bersuci harus menggunakan air suci

mensucikan yang disebut"... .

a. air mutlak

b. air mutanajis

c. air mustakmal

d. air musamas

Di bawah ini yang tergolong hadas

besar adalah ... .

a. kencing

b. kentut

c. mimpi basah

d. hilang akal

Orang yang berwudhu, akan tetapi

bagian muka tidak dibasuh, maka

wudhunya .... .

a. tetap sah

b. tidak sah

c. meragukan

d. 'makruh

16. Thaharah dibagi menjadi ... .

',. a. 2 macam
b. 3 macam

c. 4 macam
d. 5 macam

28. Menghilangkan najis atau r<c:c.a: ,a^g l.

keluar dari kubul atau dubur :e-gar i)
batu atau benda kasat lainnya cisec.r l;

).-

a. wuOtru

b. mandi

c. istinjak

d. "tayamum

29. Di bawah ini adalah salah satu syarat

wudhu ... .

a. membasuh tangan

b. niat

c. membasuh muka

d. beragama islam

30. Berikut ini merupakan alat yang dapat

dipergunakan unrtuk benruudhu kecuali

a. air kran

b. debu

c. air padasan

d. air laut.
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27.

Ifi trg6611#,#-E;rti.rvaer-pertaqraandibawah'tpiidin€anbenar!

1. Jelaskan pengertian thaharah menurut bahasa dan istilah I

Jawab :

2. Sebutkan sarana apa saja yang dapat dipergunakan untuk thaharah !

Jawab :

3. Jelaskan apa yang dimaksud hadas ?

Jawab :

4. Sebutkan macam-macam hadas besar !

Jawab :



Sebutkan

Jarvab :

macam-macam air I

Sebutkan

Jawab :

macam-macam najis !

2. Ada beberapa cara

besar ? Sebutkan I

V*g drprt dilakukan untuk menyucikan hadas' baik kecil maupun

Jawab :

3 pengertian wudhu !Jelaskan

Jawab :

Jawablah pertanyaan di bu*'h'ni dtng'il

4. Sebutkan rukun taYamum !

Jawab :

5. Sebutkan

Jawab :

rukun mandiwajib !

Y;; turdtdtkfir*



VEH
i.furertts\

Standar kompetensi :
Kenrampuan ntcntahanti shlrlat
Kompetensi dasar :

l. Siswti mantpu nrenjelhskan kclentuan_
ketentuan shalat t.a.i ib.

2. Sisu'a ntantpu ntentltral<tcklvrn shalat

I wajib.

Indikator :

l. Menje laskan pengr.rtian darr lruhunt
shalat l'ardu.

2. N4eni,ebutkan s),arat \vil-iib shalar.
3. Menycbutkan si'arat s1,ah shaiat.
,1. i\lenl,ebLrtkanrukunshtrltt,

5. N,len.rbaca dengrin baik e.S r\n Nisa :

103 dan An I(abur : 45 serta
men yimp u Ikaunva.

6. N4enycbutl<an hal-hal ,r,ane srinal dalarn
shplat.

7. i\,lenyebutknn hal-hal yano

rrembatalkan shalal.

I N,lemplakteklian shalat larclhu clensalr
' bailt.

t)" Mengartikan bacaan slralat.
10. Men jelasltar.r peneertian su.iud s1,ahrvi.
I 1 . Men jelaskan se L.ab-se hab ilan l,al:tu

nrelaksantrkan su.l ud s1,ahrvi.
12. Melaladzkan btrcaatr su.jud sl,ahri i

dcngan bcnar.

an-Nisa[4] : 1031

Ayat di atas selain menjadi dasar kewajiban mendirikan shalat wajib. Jugamenegaskan tentang waktu-waktu shalat. Dengan demikian, ketika hendak mengerJakan
shalat maka harus sesuai dengan waktLr masing-masing. Hikmah ditentukannva waktu
shalat antara lain melatih seseorang agar disiplin, termasuk kedisiplinan.
Sabda Nabi SAW:

l

)

1. Pengertian shalat

Shalat menurut bahasa artinya doa.
Sedangkan menurut isrr,an adalah ibadah yang
berupa gerakan dan ucapa- i,ang mulai dengan
takbiratul ihram dan diakhiri sa a- dengan syarat
serta rukun tertentu.

Perintah mengertjakan shala: ,,/ajjb banyak
sekali disebutkan dalam Al-quran Saiah satunya
adalah QS An nisa ayat 103:

. t 7r:-trrri *c u{i}ai r!=.}.-a'

t;

Arlinya : "Maka Dirikantah shatat itu lseOagai- fi
mana biasa). Sesungguhnya shatat ftuf)
adalah fardhu yang ditentukan waXtunyallaoatan tardnu yang ditentukan waktunyall
atas orang-orang yang berimarr.', te S 

[..]

'. "Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shatat waktu
meningkat tujuh tahun, dan pukuttah mereka (beri contoh
enggan melaksanakannya waktu usia .sepuluh tahun,,. (HR
Daud dan Al Hakim)

usia mereka

mereka) bila

Ahmad Abu

Ringkasan fUate ripern Uelaiaran
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Syarat wajib shalat

a. Beragama lslam

b. Dewasa (sudah baligh)

c. Berakal sehat

d. Suci (dai haid dan nifas bagiwanita)

e. Telah sampai ajaran lslam kepadanya

f. Jaga atau tidak tidur

Syarat sah shalat
Syarat sah shalat adalah suatu hal yang apabila akan melaksanakan shalat harus

dipenuhi terlebih dahulu. Adapun yang termasuk syarat syah shalat adalah :

1. Suci badan, pakaian, tempat dari najis

2. Suci badan dari hadats

3. Menutup aurat
4. T.elah masuk waktu shalat

5. Mengetahuitata cara melakukan shalat :

6. menghadap kiblat

Rukun shalat

Rukun shalat adalah segalS yang harus dilakukan dalam shalat. Jika ada yang

ditinggalkan maka shalatnya tidak syah. Yang termasuk rukun shalat adalah :

1. Berdirijika mampu

2. Niat

3. Takbiratul ihram, yaitu membaca "Allahu Akbar" takbiratul ihram ini dilakukan

bersama-sama niat.

4. Membaca surat Al Fatihah

5. Rukuk dengan tumakninah

6. l'tidal dengan tumakninah

7. Sujud dengan tumakninah

8. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah

9. Duduk akhir

10. Membaca tasyahud akhir

11. Membaca shalawat atas nabi Muhammad SAW

12. Memberi salam yang pertama

13. Menertibkan rukun

Hal-hal yang membatalkan shalat

1. Meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukgn sebelum sempurna dengan

sengaja

2. Meninggalkan salah satu syarat.shalat

3. Berbicara dengan sengaja diluar bacaan shalat

4. Bergerak lebih dari tiga kali (selain gerakan shalat)

5. Makan dan minum

6. Berubah niat

Sunah-sunah shalat' 
Sunah adalah sesuatu yang lebih utama dilakukan, tetapi jika ditinggalkan tidak

sampai menjadikan shalat itu batal. Adapun yang termasuk dalam sunah shalat adalah :

I*



1. Membaca basmalah
2. Mengangkat kedua tangan
3. Bersedekap

4. Membaca lftitah

5. Membaca ta'awud

6. Membaca amin sesudah membaca Al Fatihah
7. Melihat ke tempat sujud
L Membaca surat atau ayat-ayat Al eur,an
9. Mendengarkan bacaan imam bagi makmum
'10. Membaca takbir sewaktu turun dan bangkit berdiri/rukuusu.lud
1 1. Meletakkan kedua tangan diatas lutut waktu rukuk dan duduk
12. Membaca tasbih 3 kali pada waktu rukuk dan sujud
13. Membaca do'a duduk antara dua sujud
14. Duduk iftirasy (bersimpuh)

15. Menegakkan jari terunjuk kanan ketika membaca tasyahud
16. Membaca salam yang kedua

7. Fungsi shalat wajib
a. Sarana komunikasi dengan Allah swt
b. Penentram hati

c. Pencegah perbuatan keji dan mungkar
'..d. sarana untuk memperoleh ridho Allah di dunia dan akherat

B Kaifiat (tata cara) shalat wajib
1. Berdiri yang baik apabila mampu
2. Mengangkat kedua.tangan dengan jari_jari terbuka
3. Bersedekap tangan kanan di atas
4. Ruku

5. l'tidal pertama

6. Sujud pertama '

7. Duduk diantara dua sujud
8. Sujud kedua

9. Berdiri kembali untuk melaksanakan rekaat kedua
10. Rukuk kedua

1 1. I'tidal kedua

12. Qunut (bagi yang memakai)
13. Sujud ketiga

14. Duduk diantara dua sulud

15. Sujud ke empat

16. Duduk akhir

17. Salam

,iit'
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Pendidikan Karaktet

(Jsaha tanpa doa adalah sombong. Doa tctnpa trsalta adalah sia-sia. Jadi, sebaik-baik

harapan adalah usaha yang, diirnbungi clengan dtta drm ttttuukttl. lulu diakhiri syukur.,

Sholat tepat waktu mengajarkan kita tmtuk berdisiplin dan rnenggunakan u'aktu dengan

baik.

B.rtl"h t"rd, *k G"k) yt"g tesuui tlengan kebiasaan ku-u

No. Pernyataan

Kebiasaan

Selalu Sering Jarang
Tidak

pernah

1 Saat adzan dikumandangkan saya

segera menuju masjid

2. Ketika masuk masjid saya

mendahulukan kaki kanan

3. Saya shatat berjamaah

4 Saya tidak pernah bercanda paoa saat

salat berjamaah

5. Setelah shalat saYa berdzikir

1. Kita membaca doa iftitah ketika ... .

a. rekaat pertama setelah takbiratul

ihram

b. rekaat pertama setelah rhembaca

surat Al-Qur'an

c. rekaat pertama setelah membaca

, Al-Fatihah

d. rekaat pedama setelah rukuk

Orang yang tidak membaca Al-Fatihah

berarti tidak sah shalatnya karena ... .

a. sunah muakkad

a, b, c, atau d di depan iawaban yan$ palin€ benq,!

b. syarat wajib shalat

c. termasuk rukun shalat

d. termasuk syarat sah shalat

Dalam mengerjakan shalat isYa, kit

melakukan tahiyat akhir apabila ... 
"

a. rekaat keemPat setelah suju

pertama

b. rekaat keempat setelah suju

kedua

c. rekaat kedua setelah sujud kedua

@}staffiltri ,i:,



d. rekaat kedua setelah sujud.
pertama

Mengerjakan rukuk dengan
tumakminah termasuk .. .

a. syaiat wajib shalat '
b. syarat shalat

c. sunah shalat

d. rukun shalat

Untuk menandai perpindahan gerakan
dalam shalat adalah dengan bacaan
a. tasbih

b. takbir

c. tahmid

d. fatihah

Di bawah ini yang tidak termasuk
syarat sah shalat adalah ... .

a. suci dari hadas

b. menutup aurat
c. menghadap kiblat
d. berdiri

Membaca shalawat Nabi termasuk ... .'4. sunah shalat

b. syarat sah shalat
c. rukun shalat

d. syarat wajib shalat
Di bawah ini termasuk hal-hal yang
membatalkan shalat, kecuali ... .

a. tertawa

b. berbicara

c. berhadas

d. menghadap kiblat
Shalat adalah mencegah perbuatan
keji dan mungkar. Sesuai dengan
firman Allah SWT dalam al-(uran surat

a. al-ankabut : 45
b. al-baqarah : 54
c. al-maidah : 63
d" al-imran : 36

Membaca salam dalam shalat
termasuk ... .

a. syarat wajib shalat
b. rukun shalat

sunah shalat

syarat sah shalat

gambar di sam-
ping adalah pelak-

sanaan ...

a. sujud

b. rukuk

c. iktidal

d. takbir
Yang dimaksud tumakninah dalam
mengerjakan shalat adalah... .

a. lama dalam mengerjakannya
b. bacaannyapelan-pelan

c. dengan perasaan yang lembut
d. ada jarak antara gerakan satu
dengan gerakan berikutnya
Makmum yang datangnya terlambat
disebut ... .

a. makdud

b masbuk

c. mabuk

d. masdar

,;,w) €w) rs:;l;-o oy

Afiinya ... .

a. sesungguhnya ibadahku hanya
untuk Allah semata

b. sesungguhnya hidupku harlya un-
tuk shalat kepada Allah

c. sesungguhnya Allah memerintah-
kan untuk shalat

d. sesungguhnya shalatku, ibadahku,
hidup dan matiku hanyalah untuk
Allah yang memelihara alam se_
mesta

15. Melakukan sujud dengan tumakninah
merupakan salah satu ... . ,i

. a. sunah shalat

b. syarat saJ-r shalat ,::::,,i

c. rukun shalat

c.

d.
4.

11.

12.

13.

14.

,Uat 7')



16.

d. syarat wajib shalat

Karena terburu-buru, Puji luPa

melakukan tahiYat awal sebagai

gantinya, dia harus melakukan ... .

a. sujud sahwi

b. shalat satu rekaat lagi

c. istigfar tiga kali

d. tasyahud awal

Salah satu faktor orang melakukan

maksiat adalah ... .

a. keadaan

b. hawa nafsu yang tidak terkendali

c. takdir

d. keturunan

Melaksanakan shalat . daPat

memberikan banYak manfaat antara

lain ... .

a. menambah kekaYaan dan

kehormatan

b. mendapat kedudukan tinggi di

masyarakat

c. mendapatkanPekerjaan

d. yakin dan tenang dalam menjalani

kehidupan

lbadah yang beruPa gerakan dan

ucapan di mulai dengan takbiratul

ihram serta diakhiri dengan saiarn.

Pernyataan di atas adalah pengertian

dari ... .

a. shalat

b.. doa qunut

c. takbiratul ihram

q doa iftitah

Hikmah ditentukannya waktu-waktu

shalat adalah melatih diri agar... .

a. selalu beribadah

b. selalu menjaga Persatuan

c. berdisiplin waktu

d. tekun belajar

21. Ada beberaPa hal Yang daPat

membatalkan shalat, salah satunYa

adalah .. .

a. makan

b. bersin I

c. batuk 
I

d. menguap 
I

Shalat .yang dikerjakan sucata 
I

berjamaah, akan ditinggikan derajatnVal

sebanyak ... derajat.

a. 13

b. 17

c. 33

d. 27

Batas minimal aurat laki-laki pada

waktu shalat adalah ... .

a. dari kaki samPai kePala

b. dari pusar samPai lutut

c. dari lutut samPai leher

d. dari kaki samPai Pusar

,. - 6 /, \ . ,

OJ,c.- ,'r.o) 4lll 84-d artinya ,.. ./u.\-/

a. Allah Maha bijaksana dan lagi

mengetahui

b. maha suciAllah dengan segalanYa

c. maha suci Allah Yang maha Agung

d. Allah maha mendengar bagi siaPa

yang memujiNYa

Lafal Allahu Akbar pada awal shalat

disebut ... .

a. iasbih

b. iktidal

c tahiyat

d. takbiratul ihram

Yang dimaksud baligh adalah ... .

a. sudah nikah

b. sudah punya ktP

c. dewasa

d. sudah khitan

Berikut ini termasuk rukun shalat,

kecuali ... .

a. menghadaP kiblat

b. niat

c. membaca shalawat

d. takbir

Jumlah rekaat shalat fardhu sehari

semalam adalah '... .

-a. 4

17.

18.

22.

23.

24.

25

26

27

28.

19

20.

&ltdtdlfui,



b8
c. 14

d. 17

Arti shalat menurut bahasa adalah ...
a. menyembah

b. sembahyang

c. bersujud

Jelaskan pengertian shalat menurut istilah I

Jawab :

d. beldoa

30. Berikut ini termasuk syarat wajic shalat

a. lslam

b. menutup aurat

c. niat

d. mebghadap kiblat

tliii'dengan benar !

t;

ii
gl

i{

Sebutkan syarat wajib shalat !

Jawab :

1

2.

3.

4

5.

Sebutkan syarat sahynya shalat I

Jawab :

Sebutkan nama-nama shalat rvajib bese(a jumlah rekaatnya !

Jawab :

Jelaskan apa yang dimaksud syarat syah shatat I

Jawab :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

Apa yang dimaksud dengan rukun shalat !

Jawab :

1.

2

J.

Ada berapa rukun shalat itu ?

Jawab :

Apa yang dimaksud dengan :

a. makmum munfarid

b. makmum masbuk

Jawab :

4.

5.

Sebutkan hal-hal yang membatalkan shalat ! 3 saja !

Jawab i

Sebutkan sunah-sunah shalat | 5 saja !

.Iawab :

.r



Standar kompetensi

Kemanlpuan memahami shalat jamaah dan

nuntarid (snedirian)

Kompetensi tlasar
l. Sisrva mampu menjelaskan pengertian

shalat.jamaah dan munt'arid (sendiri)

2. Sisrva mampu rnempraktekkan shalat
jamaah dan shalat nrunfarid (sendiri).

lndikator
l. Ivlenjelaskan pengertian hukum syarat-

syarat beqiamaah.

2. Membaca dalil naqli tentang shalat

berjarnaah.

3. Mempraktekkan shalat jamaah.

4. Menjelaskan I'ungsi berjamaah dalam

kehidupan.

I Rlngkasan Materl Pembelal alnnjffil

Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan

secara bersama-sama, seorang menjadi iman dan

yang lain menjadi makmum.

Hukum shalat berjamaah para ulama berbeda

pendapat. Ada yang berpendapat sunah mu'akkad

dan sebagian yang lain firdhu kifayah.

Sunah mu'akkad (sunah yang sangat dianjurkan)

karena Rasulullah selalu melaksanakannye.

Fardhu kifayah yaitu apabila sebagian umat lslam

sudah menjalankannya, maka yang lain menjadi

gugur kewajibannya.

t1\5'rii't* *ht,k it l'lJ.,1'tbt,,ibhtr **:?;:* gt,f

(&, t'rr,.Jr o,rry ,r'tltq 
';A\qi';1 ,cJ.J.ja'rA \ii ofj)h)t H'e

Artinya : Diriwiyatkan Ouri Bau Hurairah r.a. katanya : "Ses ungguhnya Aasututtan SAW.

tidak melihat beberapa orang sahabatnya dalama beberapa waktu salat jamaah.

Lalu baginda bersabda "Sesungguhnya aku sangat menekankan menyuruh

seseorang urltuk menunaikan saial lvtajib) secara berjamaah bersama orang

banyak. (H.R.Bukhan dan Mustim)

Syarat shalat berjamaah

Syarat-syarat mengerjakan shalat berjamaah hanya dua macam, yaitu ada imam dan

ada makmum. Bagi imam dan makmum, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun

yang menjadi syarat-syarat imam dan makmum adalah sebagai berikut.

1. Syarat-syarat imam

lmam adalah orang yang memimpin dalam salat berjamaah. Oleh karena iti, harus

memenuhi syarat-syarat sebagai imam.

Syarat-syarat seseorang untuk menjadi imam adalah sebagai berikut:

a. berniat sebagai imam;

b. mengetahui syarat, rukun, dan segala yang membatalkan shalat;

c. bacaannya fasih dan benar;

d. berakal sehat;

e. sudah baligh;



f. mampu mengerjakan salat, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya shalat;g laki laki.

Syarat-syarat makmum
Makmum adalah orang yang berada di belakang imam dan selalu mengikuti gerakgerik imam dalam shalat berjamaah.

Syarat-syarat sebagai makmum adalah sebagai berikut.
a. berniat sebagai makmum;
b. mengikuti segala gerak-gerik imam;
c. berada di berdkang imam,, tidak sejajar atau tidak merebihi imam;
d. berada dalam satu majetis dengan imam;
e. tidak mendahului gerak gerik imam;
f, iidak menyelisihi sunah yang dilukukan imam;'9. salat makmum sesuai dengan salat imam;
h. makmum kepada orang yang lebih faham tentang shalat;
i. makmum kepada orang yant shalatnya sah.

Macam-macam makmum
Ketika kamu melaksanakan shalat berjamaah kadang menemui makmum yang'terlarnbat 

dan ada rnakmum yang sempurna. Dalam shalat berjamaah makmum
dibedakan menjadi dua:

",a. Makmum Muwafiq

Makmum yang secara sempurna mengikuti imam sebanyak rekaat yang" dilaksanakan oieh' imam' Bilangan rekaat tersebut dihitung sempurna apabila
makmum masih sempat membaca surat ar-Fatihah waraupun hanya satu ayat,
kemudian dia bisa rukuk bersama-sama dengan imam. Hadis Rasuruilah sAW:t/ujt ljlst urt*jth3r,j\)b,J*^a:;; H)t^^:")t 6i;iiErs\

b

/ot;Slt Irii*;r i
Artinya : "Apabila salah seorang diantara kamu datang untuk shatat sementara kami

sedang suiud' maka hendaklah kamu suiud dan janganlah kamu hitung itu
satu rekaat dan barangsiapa mendapati rukuk bersama imam maka ia
telah mendapat satu rekaat.,(HR A bu Daud).

Makmum Masbuk

Yaitu makmum yang tidak dapat mengikuti imam
harus menambah ."noiri ..rrr,ri-r"k;;i;;;ra;;
SAW

7 //
nt t

I --iG

t:

secara sempurna sehingga dia
imam salam. Hadis Rasulullah

;s;ucrt)ji &rir"



n tinyj : "Bagaimana kiadaan imam ketika kamu mendapatinya hendak kamu ikut,

dan apa yang ketinggatan olehmu maka sempurnakanlah. (HR Bukhari

Muslim).

Pengaturan shaf (barisan shalat)

1. untuk shaf laki-laki dewasa berada di shaf paling depan pada jamaah laki-laki

2. untuk shaf anak laki-laki berada di shaf belakang pada jamaah laki-laki

3. untuk shaf perempuan dewasa berada di shaf paling belakang pada jamaah perempuan

4. untuk shaf anak-anak perempuan berada di shaf depan jamaah perempuan

Hal-hal yang menjadi halangan shalat beriamaah di masjid

1. Terjadi hujan lebat

2. Angin topan atau cuaca yang sangat dingin

3. makan sudah terhidang, sedangkan perut lapar

4. lngin buang air besar atau kecil

5" takut bahaya yang mengancam jiwa atau hartanya

6. Sakit yang menghalangi untuk berjamaah

If ungsi shatat berjamaah

1. menambah sYiar lslam

2. memperarat tali persaudaraan dan ce:sahabatan antar Sesama muslim

3. menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan sr miskin

4. menumbuhkan slkap siling menolong dan kasih Sayang antar sesama muslim

Shalat munfarid

- shalat munfarid adalah shalat yang dilakukan secara sendirian.

- Shalat munfaris sebaiknya hanya dilakukan apabila berhalangan untuk menghadiri shalat

berjamaah.

- Shalat munfarid sebaiknya hanya kita lakukan untuk shalat sunah'

Demolcratis ; Apabila imam batal shalatnya maka imam harus mundur dan rnahrrunt di

b e I aknngnya menggant inY a'

peduli social : Imam yang baik adalah imam yang mengetahui kondisi nrukmumnya. Jika

ruakmumnya orang tua, jangan ntembaca surah-surah yang panjang'

Y'nt



Jawaban
1. baligh
2. Berakal sehat
3. mengetahui syarat dan rukun shalat
4. meniatkan mengikuti imam
5. orang laki-laki dengan laki_laki
6. fasih
7. laki-laki tidak sah makmum wanita
8. tidak boleh mendahului imam

9_ mengerjakan sarna dikerjakan imam
10. tua usianva

1. Shalat yang dikerjakan

berjamaah pahalanya

derajat.

a. 20

b. 25

c. 27

d. 30

b. sebelah kiri agak kebelakang
c. sebelah kanan imam agak

kebelakang

d. di belakang imam
4. Pelaksanaan shalat berjamaah yang

paling utama adalah di ...
a. sekolah

b. tanah lapang

c. rumah

d. masjid

5. Di masjid seorang muslim tidak diper_ 
]

kenankan shalat seorang diri di
belakang shaf orang yang sedang
shalat berjamaah. Hal ini menunjukkan
larangan untuk ... .

a. shalat sendiri

b. bersikap egois

c. shalat

d. berpecah be]ah

dengan

berl!oat

cara

2. Di bawah ini yang trdak boleh
dikerjakan makmum adalah ... .

a. berdiri di belakang irnam
b. mendahului gerakan imam
c. mengikuii gerakan imam
d. rhendengarkan bacaan imam

3,' Sepulang sekolah Dinar hendak
berjamaah di masjid. Disana ia hanya

. '' menemui ustadz AI-Kindi yang telah
memulai shalat. Karena seorang diri
posisi berdirinya adalah ... .

a. hampir sejajar dengan imam
disebelah kanan

Isilah pada kolom kiri syarat i*-n O"r]ra" kolom kanan syarat makmum aengan lawaUan
l,ang bersedia pada kolom tengah !



b. Berikut ini adalah larangan untuk

menjadi imam ... .

a. orang yang hafaljuz amma

b. orang yang pandai membaca al-

Quran

c. orang yang berhadas

d. orang yang sudah tua

Pada saat rnelaksanakan shalat isya.

Hevi melaksanakan di rumah sendirian

Shalat isya yang dilakukan Hevi

disebut shalat ... .

a. berjamaah

b. munfarid

c. mantakhir

d. musyafir

Berikut ini adalah shalat yang harus

dikerjakan secara berlannaah ... .

a. dzuhur

b. tahajud

c. tarawiir

d. jumatan

Shalawat atas Nabi Muhammad SAW

dibaca pada saat ... .

a. iktidal

b. sujud

c. tasyahud awallakhir

d. duduk diantara dua sujud

Surah al-Fatihah dan surat pilihan

dalam shalat dibaca sirran semua pada

saat pelaksanaan shalat ... .

a. subuh

b. isya

c. maghrib

d. dzuhur

Jika imam salah dalam mengerjakan

shalat, makmum laki-laki mengingatkan

dengan cata ... .

a. berbicara

b. mengatakan salah

c. mengucapkansubhanaallah

d. menepukkan tangan

Makmum yang terlambat diwajibkan ...

jumlah rekaat yang ditinggalkan.

a. menambah

b. mengurangi

c. meninggalkan

d. mengabaikan

13. Shaf yang paling belakang dalam

shalat berjamaah adalah ... .

a. perempuan dewasa

b. anak-anak peremPuan

c anak-anak laki-laki

d laki-laki dewasa

14 Dr bawah ini yang bukan merupakan

syarat sebagai imam dalam shalat

berjamaah adalah ... .

a. fasih bacaannYa

b. berakal sel'iat

c. sudah baligh

d. cerdas

15. Suatu amal yang paling dicintai bleh

Allah SWT. adalah ... .

a. zakat

b. shalat tePat Pada waktunYa

c. ibadah Puasa

d. ibadah haji

16. Berikut ini yang bukan merupakan

syarat-syarat menjadi makmum adalah

a. berada dalam.satu temPat

c. mengikuti gerak gerik imam

d. perempuan

17. Di bawah ini yang tidak dibaca jaht

oleh imam pada shalat Dhuhur adalah

a. takbir rukuk

b. takbiratul ihram

c. Al Fatihah

d, salam,yang Plrtama
18. Berikut ini dibaca jahr oteh'imam ketika

shalat lsya' adalah ,.. .

a. tahiyat awal

b. tahiyat akhir

c. surat Al Fatihah

d. doa iftitah'

7.

9.

10.

12.



19. Dalam shalat berjamaah, palingreedikit Salah satu manfaat shalat berjamaah23,
dikerjakan oleh ... .

a. dua orang

b. tiga orang

c. sepuluh orang

d. empat puluh orang
20. . Di dalam shalat makmum disunahkan

mengucapkan amin dengan suara
nyaring setelah imam selesai
membaca... .

a. surat pilihan

b. takbir

c. al-fatihah

d. tasbih

21 . Shalatlah kamu sebelum ... .

a. terlambat

b. matahariterbit

c. terbenamnyamatahari

d. dishalatkan

22. Seseorang yang melaksanakan shalat,
lalu auratnya terbuka maka shalatnya

...',. a. tidak sah

b. tetap sah

c. boleh diteruskan

d. meragukan

adalah ... .

a. dapat betjumpa dengan teman
b. pafialanya dilipat gandakan

c. masjid menjadi ramai
d. dipuja orang lain

Berikut ini adalah orang yang boleh
dimakmumi ... .

a. perempuan makmum pada
perempuan

b. benci mampu pada perempuan

c. laki-laki makmum pada banci
d. laki-laki makmum pada perempuan

Sewaktu dalam keadaan rukuk shalat
berjamaah seseorang yang berada
pada shaf kedua hingga seterusnya
harus rela menempatkan kepalanya
sejajar dengan pantat orang yrng 

"0, ]

di depannya. Siapapun yang datang
belakang harus diperlakukan seperti
itu. Kenyataan ini menunjukkan
sebagai penruujudan cita rasa ...
a. kebersamaan

b. keangkuhan

c. kedzaliman

d. kefakiran

24.

25.

1. Jelaskan pengertian shalat berjamaah !

Jawab :

2. Apa saja.syarat shalat berjamaah !

Jawab :

3. Apa yang dimaksud makmum muwafiq!
Jarvab :

, t.li



4. apa yang dimaksud shaf dalam shalat berjamaah ?

Jawab :

5. Apa tujuan dikumandangkan adzan ?

Jawab :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Sebutkan syarat-syarat menjadi imam !

Jawab :

2 Apa yang dimaksud dengan imam ?

Ja*'ab :

3 Apa yang dimaksud dengan makmum ?

Jawab :

4 Apa yang dimaksud makmum masbuk ?

Jawab :

Artikan sabda Rasulullah di bawah ini I

/ O O.a*t) U--# )
Jawab :

9Y\-p"C'r#i *stLzJt {r'b



Standar kompetensi

Memahami sejarah Nabi N4uhammad SAW
Kompetensi dasar

L Menjelaskan sejarah Nabi Muhamntad

SAW.

2. Menjelaskan misi Nabi Muhammad

SAW untuk scntua manusia dan

bangsa.

ln rlik:r tor
l. Menielaskan situasi Mekah rnen-ir.l:ng

kelahiran Nabi Muhammad SA\\'
2. Masa pengasuhan Flalimah Sadiy ah.

3. Masa pengasuhan Abdul \{urhalib dan

Abu Thalib.

4. Nabi Muhammad men-jadi Rasul.

5. Misi Nabi Muhammad SA\\'.

't. Kelahiran Muhammad

Muhammad SAW. lahir di tengah-tengah
masyarakat jahiliyah, suatu masyarakat yang
berada dalam kegelapan moral, yang tidak dapat
membedakan antara yang baik dan buruk.
Nabi Muhammad dilahirkan di kalangan keluarga
bangsawan Suku Quraisy, tepatnya anggota Bani
Hasyim.

Bani hasyim termasuk dalam sepuluh
pemegang jabatan tertinggi dalam masyarakat
Mekah. Jabatan ini adalah siqayah yaitu
pengurus mata air zam-zam untuk dipergunakan
oleh para peziarah.

. 0,. , I?h,| kelahiran Nabi Muhammad di kenal dengan nama tahun gajah Dinamakan'oemlKlan karena pada tahun itu terjadi suatu peristiwa besar yaitu datangnya pasukan
gajah menyerbu Mekah dengan tujuan menghancurkan Kakbah.

Pasukan gajah tersebut dipimpin oleh Abrahah, gubernur kerajaan Habsyi di yaman.
Abrahah ingin mengambil alih peranan Kota Mekah dengan kakbahnya sebagai pusat
perekonomian dan peribadatan bangsa Arab.

Beberapa bulan setelah serbuan tentara gajah tersebut Aminah melahirkan seorang
anak laki-laki. Ia lahir pada malam menjelang dini hari Senin tanggal 12 Rabiulawal tahun
gajah yang bertepatan tanggak 20 April S70 M.

2. Masa pengasuhan Halimah Sadiyah
Selama dalam pengasuhan Hlimah Sadiyah Nabi Muhammad SAW mengalami

pertumbuhan yang sangat bagus Pada ,-rsra I ma bulan Nabi Muhammad sudah bisa
berjalan, usia Sembilan bulan suoah pandai oerbicara dan saat usia dua tahun Nabi
Muhammad sudah bisa mengikutr anak-anak Haiimah menggebala kambing. Setelah
lima tahun diasuh Halimah. Muhammad SAW diserahkan kembali kepada ibunya yang
tingggal di mekah.

3. Masa Pengasuhan Abdul Muthalib
Abdul Muthalib adalah pemuka Quraisy yang sangat disegani Dalam pengasuhan-

nya Nabi Muhammad SAW. mendapatkan kasih sayang secara cukup karena kakeknya.
sangat memperhatikan dan menyayanginya. Namun situasi ini tidak berjalan lama,
karena dua tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia pada usia g2 tahun.

R in glkasan Materi petnbetaialan



S"p"nrggal Abdul Muthalib Nabi Muhammad diasuh pamannya yang ber'-a-' -:-','.

Thalib, waktu itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. n'

t,

Nabi Muhammad menjadi Rasul

Memasuki usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW sering berkhalwat (be"::* - -

dengan merenungkan segala sesuatu dan memohon petunjuk kepada '! z' -:' i'

tersebut dilakukan seiring dengan berbagai masalah yang dihadapi terutama c€-r =-u- i-

dengan situasi masyarakat Mekah pada saat itu. I
Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa'ketika Nabi Muhammad sedang be--= =-1,

di gua Hira, beliau didatangi malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari i 3- ::- 
"

menyuruh Nabi Muhammad untuk membacanya. Malaikat berkata "Bacalah k:--: :- '

beliau menjawab Aku tidak dapat n embaca. Hal tersebut diulang-ulang sampai i;a ' 
=

Pada saat menerima wahyu ;'ang pertama tersebuit usia Nabi Muhammad S:,' :' '

tahun 6 bulan 8 hari (menurui cemrtungan tahun Masehi) atau 39 tahun 3 bula- : -;"1,

(menurut perhitungan tahun H11t-iyah)

Misi NabiMuhammad SAW

a. Membawa ajaran !sra^: v."

Nabi Muhamn af, SA'.:,i cianEkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun. S=:-=f
kerasulann:.,a <.urBflQ lebrh 23 tahun beliau nienyampaikan ajaran islam. Se'a.-: --)

pula ajaran israrn telah dtsampaikan secara utuh dan sempurna.

b. Menyanrsa,{3n 3J3r3o dari Allah SWT kepada umat manusia'

Ajaran iang drbawa Nabi Muhammad SAW bersumberdari al-quran

hadrs yang berisi akidah, syariah, ibadah, dan muamalah. Seluruh ajaran

disam,paikan kepada umatnya agar menjadi hamba Allah yang baik.

c. Memoeri kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia'

Kabar- gembira berupa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran islam dan *=='=- 
$'

yang ciberikan Allah kepada hamba-Nya yang tidak mau beribadah kepa:3-'" ;':

tentu akan diberi peringatan dan balasan yang sangat mengerikan, baik c :*- ' 'i

maupun kelak di kemudian hari. i'

d. Menyempurnakan akhlak manusia. 'i"

Manusra pada dasarnya baik, namun karena sesuatu sebab sehingga bers'=: :=-i'

berbuat yang tidak baik, oleh karena itu misi Rasulullah saw salah satunla 
=-==-- 

i
menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi baik.

Orang yang beruntung adatah yang mengetahui kemampuan dari sendiri dan

mengenclatikan diri dalam menyikapi setiap perubahan keadaan.

Pendidikan Karakter

i'wtL$r*l;*te



ffiuthaIibNabiMuhammaddiasuhp3m2nn1'3,.,a-]:=_:-:-:.]]i
Thalib, waktu itu Nabi Muhammad berusia B tahun' rl

Nabi Muhammad menjadi Rasul :
Memasuki usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW serlng berkhai..'a: ..':.- ::-'1,'

dengan merenungkan segala sesuatu dan memohon petunjuk kepa:a : 2' -' lf/
tersebut dilakukan seiring dengan berbagai masalah yang dihadapi teruta*? ..-";-r- l:;

dengan situasi masyarakat Mekah pada saat itu' #

Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa'ketika Nabi Muhammad sedaa'3 :=-'1'. ."11

di gua Hira, beliau didatangi malaikat Jibril dengan membawa wahyu Ca' : =- :'-;,'

menyuruh Nabi Muhammad untuk membacanya. Malaikat berkata "Bacala- '.- -: ='','

beliau menjawab Aku tidak dapat membaca. Hal tersebut diulang-ulang sampa, :;a '" i

Pada saat menerima wahyu yang pertama tersebuit usia Nabi Muhamma: S:,' ".;
tahun 6 bulan 8 hari (menurut perhitungan tahun Masehi) atau 39 tahun 3 ou a- - - 

,:

(menurut perhitungan tahun Hijriyah). i
Misi Nabi Muhammad SAW '

a. Membawa ajaran lslam.

Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun S::-=
kerasulannya kurang lebih 23 tahun beliau nienyampaikan ajaran islam Sela-; --

pula ajaran islam telah drsampaikan secara utuh dan sempurna.

b. MenyampaiKan ajaran dari Allah SWT kepada umat manusia'

Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersumberdari al-quran rIa-: --

hadis,yang berisi akidah, syarrah, ibadah. dan muamalah. Seluruh ajaran te's=:-:

disampaikan kepada umatnya agar menjadi hamba Allah yang baik.

c. Memberi kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia.

Kabar gembira berupa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran islam dan tr^z= z-

yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang tidak mau beribadah kepaia-'.":

tentu akan diberi peringatan dan balasan yang sangat mengerikan, baik oi :--:
maupun kelak di kemudian hari.

d. Menydmpurnakan akhlak manusia.

Manusia pada dasarnya baik, namun karena sesuatu sebab sehingga bersikac ::-
berbuat yang tidak baik, oleh karena itu misi Rasulullah saw salah satunya ?=z 

=-

menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi baik'

Orang yang beruntung adalah yang mengetahui kemampuan

mengendalikan diri dalam menyikapiseflap perubahan keadaan.



Lembar Keria

IsiIahkoIomkirikeadaunp"noua,l.uekah.*b.l,-
kedatangan Islam dengan mengambrja*aban daram kotak di br;;;;;--' 
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2

2

Muhammad saw lahir ditengahtengah' masyarakat ... .

a. miskin

b. petani

c. jahiliyah

d. kaya

Nabi Muhammad dilahirkan dikalangan
keluarga bangsa suku ... .

a. Quraisy

b. Bani lsroil

c. Ansor

d. Arab

Tahun kelahiran Nabi Muhammad
dikenal dengan nama ... .

a. tahun masehi

b. tahun gajah

c. tahun Abrahah

d. tahun Hijriyah

Abrahah adalah gubernur kerajaan ... .

a. Habsyi

b. Mekah

c. Madinah

d. Arab

Nabi Muhammad lahir menjelang dini
hari, tepatnya hari senin tanggat ... .

a. 10 Rabiulawal

b. 11 Rabiulawal

c. 12 Rabiulawal

4.

5.

Arab sebelum lslam Jawaban yang tersedia Arab sesudah lslam
1. Dunia ienoa: cersenang-senang

2 l,|e.z< - Zcai,',,s AIlah swt ,

3 i.'e^:a'<eca:agiaan Ounia Oan

4 l"'e-_. erbah cerhala

'.' - --3^ {3:as menladai budaya

6 T-a,,,e'seca@

,,4-'"z a:a-2. _/a- sa-a Jelcan

: t r^-----



d. 13 Rabiulawal

6 Dakwah secara sembunyi-sembunyi

yang dilakukan Rasulullah berjalan

selama ... .

a. satu tahun c. tiga tahun

b. dua tahun d. emPat tahun

7. Orang-orang yang Pertama masuk

islam disebut ... .

a. assabiqunal awwalun

b. khulafaurrasYidin

c. muttaqin

d. muslimin

8. Nabi Muhammad SAW berdakwah

secara terang-terangan setelah

meneri-ma wahyu dari Allah SWT yaitu

surat .., .

a. al-hijr : 94 dan 95

b. al- baqarah : 183

c. al-jumuah : 30

d. an-nisa : 13

9. Di bawah ini adalah arti dari pada

zamanjahiliyYah kecuali .., .

a. zaman kemunduran teknologi

muslim

b. zaman kemerosotan akhlak manu-

sta

c. zaman kebobrokan moral manusia

d. zaman kebodohan agama

10 Seorang wantta yang berperan besar

dalam dak',vah Nabi Muhammad

adalah ...

a. Khadijah c. SakdiYah

b. Maisyaroh d. AisYah

11. Perilaku masyarakat mekah pada

zaman jahitiyah senantiasa bertenta-

ngan dengan nilai-nilai ... .

a. kebaikan c. kebangsaan

b. pancasila d. budaYa

12. Nabi Muhammad bisa berjalan pada

usia ... .

.a. lima bulan

b. Sembilan bulan

"c.-. satu tahun
.-.,:- ,

d. dua tahun

Nabi Muhammad o s5'a-'::- ':-:e
kepada ibunya Yang i:g:= : '.r:'=-
pada usia ... .

a. satu tahun c e-=='-'.=- -'
b. dua tahun d. 1'*e'-a- --
Pemuka quraisy Yang sanga: : s3:=-

adalah ... .

a. Abu Bakar

b. Abdul Muthalib

c. Usman

d. Ali

Abdul Muthalib meninggal Pada -s :
a. 80 tahun c. 82 tahu'^

b. 81 tahun d. 83 tahun

Nabi Muhammad sudah ca-:.=

berbicara pada usia ... .

a. 7 bulan

b. 8 bulan

c. 9 bulan

d. 10 bulan

Nabi Muhammad saw dras-

pamannya yang bernama Abu T'a

pada usia ... .

a. 8 tahun

b. 9 tahun

c. 10 tahun

d. 11 tahun

Nabi Muhammad saw mene" -
wahyu pertama pada usia ... .

a. 25 tahun

b. 30 tahun

c. 35 tahun

d. 40 tahun

Nama istri Nabi Muhammad adalar"

a. Halimah

b. Aminah

c. Khadijah

d, Sulamah

Nabi Muhammad' memiliki sifat s: :
yang artinya ... .

a. dapat dipercaYa

b. cerdas

15.

16.

13

14.

18

19.

20.

17.



21.

22.

23.

24.

c. benar

d. jujur

Kehidupan -masyarakat jahiliyah

berlaku hukum ... .

a. rimba

b. adat

c. tata negara

d. agama

Nabi Muhammad menyampikan ajaran
lslam kurang lebih selama ... .

a. 23 tahun

b. 24 tahun

c. 25 tahun

d. 26 tahun

Orang-orang Arab dikenal sebagia
bangsa yang suka ...
a. menuntut ilmu

b. tolong menolong

c. mengembara

d. bekerja

Di bawah ini adalah nama putra-putri
Raulullah SAW dari pernikahannya

dengan Siti Kahdijah kecuali ... .

a. Abdullah

b. Ruqayyah

c. Aminah

d. Ummu Kalsum

Seorang Rasul tidak mungkin
mempunyai sifat baladah atau bodoh,
karena salah satu sifat wajib yaitu ... .

a. fathanah

b tabligh

c. amanah

d. sidiq

Di bawah ini adalah misi Rasulullah
SAW di utus kepada umat manusia,
kecuali ... .

a. penyampai ajaran dari Allah swt
kepada umat manusia

b. penyempurna akhlak manusia
c. pemberi kabar gembira dan

peringatan

d. pembawa ajaran agama khusus
untuk umat islam

Ajaran para nabi / rasul sebelum Nabi
Muhammad sifatnya sangat... .

if*T 
r

c. memaksa

d. terbatas

Ketika Nabi Muhammad SAW sedang
berkhalwat di gua Hira beliau didatangi
malaikat...

a. Ridwan

b. Jibril

c. lzroil

d. Nakir

QS Al-Ahzab ayat 21 menyatakan
bahwa ... .

a. Rasulullah diutus untuk menyam_
paikan kabar gembira dan
peringatan kepada umat manusia

b. dalam diri Rasulullah SAW ada
suri tauladan yang baik

c. Rasulullah SAW adalah nabi tera_

khir

d. Rasulullah diutus untuk menyem-
purnakan akhlak manusia

30. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad
SAW bersumber dari ...
a. nenek moyang

b. al-quran dan hadis l

c. malaikat

d. para nabiterdahulu

27

28.

29.

25.

26.

Apa yang dimaksud masyarakat jahiliyah ?
Jawab :

2. Mengapa tahun kerahiran Nabi Muhammad disebut t"n,rn grjrh ?
Jawab :

l

i-



4

5

Umur berapakah Nabi Muhammad sudah

menggernbala kambing ?

.Iarvab :

bisa mengikuti anak-anak Halrmahii

Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad sering berkhalwat ? Apa arti berkhalwat ?

Jarvab :

Sebutkan misi |Jabi Muhammad ?

Jalvab :

Wwrbaikan

I

2

?

4

6

Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammacl I

Jau ab : _.=--
Apa saja isi ajaran yang dibawa Nabi l\fluhammad ?

Jauab :

Sebutkan nama-nama putra putri Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah !

Jau itb :

Sebutkan 2 tokoh kafir Quraisy yang masuk lslam!

,]:rx rrh :

Jarvablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

Nabr [.4unammad adalah sebagai uswatun hasanah. Apa artinya ?

fll{hirSemester Gasal

Alif lam syamsiyah disebut juga ".. .

a. al syamsiyah

b. as salsiyah

c. al samsilah

d. Al Syamsyi

Kata idhzar artinya ... "

a. terang

b. jelas

c. samar

d. dengung

cara membaca idzhar qamariyah

adalah ... 
"

huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yan$ palinS benar !

a. alif dan lam dibaca jelas

b. dengan mentasdidkan h u ruf 
[.'1

qomariyah

c. alif dan lam dibaca samar-samar

d. dengan mendengungkan huruf

syamsiyah

4. Di bawah ini termasuk huruf qomariyah

a.d

n .b

-\;., 
---!ll!!nlI



d. ,*
\J

5. Apabila ada alif lam bertemu dengan
huruf mim, maka hukum bacaannya
disebut ... .

a. alif lam qomariyah

b. alif lam syamsiyah

c. idgham bigunnah

d ikhfa'haqiqi

6 Apabila alif dan lam bertemu dengan
huruf mim hukum bacaannya disebut

a. alif lam qomariyah

b. alif lam syamsiyah

. c. idhar hatqi

d. idgham mimi

7 . lman menurut bahasa arlinya ... .

a. percaya

b. agama

c. ibadah

. .:.. d. ada

8. Sebagai zal yang Maha Sempurna,
mustahil Allah itu buta pasangan sifat
wajib dan mustahil bagi Allah yang
relevan dengan pernyataan di atas
adalah ... .

a. bashar >< umyun

b. qadrat >< ajzun

c. iradat >< kanahah

d. sama'>< summum

e 9t3WU,lE
Pada ayat diatas mengandung
pengertian bahwa ...: .

a. Allah adalah Dzat yang kekal
b. Allah tidak ada Tuhan selain Dia
c. semua yang ada di bumi ini akan

rusak

d. semua makhluk akan abadi
10. Allah Maha Esa, mustahil bersifat ... .

a. fana'

b. adam

c. jahilun

d. ta;addud

Al Fattah artinya ... .

a. Maha pengampun

b. Maha pencipta

c. Maha Adil

d. Maha pemberi keputusan

Meskipun Amir anak yang pandai di
sekolahnya, namun ttemanteman Amir
yakin bahwa kepandaiannya itu tidak
ada apa-apanya, karena yang maha
mengetahui hanyalah Allah SWT yang
mempunyai sifat ... .

a. ilmu

b. qidam

c. wahdaniyah

d. iradat

Di bawah ini yang termasuk sifat wajib
bagiAllah adalah ... .

a. wahab, bashar, sama,, qadiran
dan kalam 

r-'-" -"'

b. qashar. sama, hayat, ilmu dan
rahim

Jc.

13.

11.

12.

14.

15.

16.

c hayat, rahman,

wahdaniyah, dan qidam
iradat,

d. sama', ilmu qadrat, wahdaniyah,
dan qidam

Q.S Ali lmran ayat 2 menjelaskan
bahwa Allah SWT bersifat ... .

a. penyayang

b. kekal

c. perkasa

d. pemurah

Ditinjau dari segi bahasa Asmaul
Husna artinya ... .

a. sifat Allah yang baik
b. nama-nama yang baik
c. nama Allah

d. nama baik

Allah SWT memiliki sebutan Al Khaliq
yang artinya ... .

a. Maha perkasa 
l



b. Maha Pemberi

c. Mah Pencipta

d. Maha Sejahtera

Al Aziz artinya ... .

a. maha Penyayang

b. Maha Kekal

c. Maha Adil

d. Maha Perkasa

Berikut ini yang tidak termasuk Asmaul

Husna adalah ... .

a. Al Alim

b. Al Khabir

c. As Sami

d. Al lslam

Yang paling mulia di sisi Allah adalah

orang yang paling ... .

a. tinggi derajatnya

b. kuat jasmaninya

c. taqwa

d. pandai

Taatlah kepada Allah, kepada rosul 27.

dan kepada... .

a. uli nuha

b. ulil amri

c. ummu khulsum

d. ummu hamzah

Orang yang berjiwa tawadhut akan

selalu bersikap ... .

a. santun

b. keras

c. sombong

d. riya'

Orang yang benryudhu akan tetapi

bagian muka tidak dibasuh maka

wudhunya... .

a. tetap sah

b. ' tidak sah

c. meragukan

d. makruh

Bersuci dengan menggunakan air

disebut ... .

a. tayamum

b. istinjak

c. berwudhu

d. mandi

24 Bersuci dengan menggunakar

disebut ... .

a. berwudhu

b. istinjak

c. tayamum

d. mandi 1i.

25. Seseorang yang tidak berniat rrz-=\

26.

d. tidak sah j
Orang kafir dan musyrik kelak a<a- {
dimasukkan ke dalam ... . 

,1a. surga 
:4

b. neraka l
c. penjara {
d. dunia fana h

Allah berfirman :"bertaqwalah kepca'f

Allah dengan sebenar-benarnya taqwa 
fi

dan janganlah kamu mati kecuai I
dalam keadaan ... . I
a. islam {
b. hina L

c. sekarat l]

d. sakit I
Di bawah ini yang tergolong hadasi[t

wajib, maka mandinya ..

a. subhah

b. mubah

c. makruh

.l
I'.(
i

.al

I
il

i
l,

I

I

b

t'
t
t'

('

t
tai

(

t
t
('

28

29

besar adalah ... .

al kencing "

b. kentut

c. mimpi basah

d. hilang akal

Wanita seiet'afr selesai haid, maka

harus bersuci dengan ... .

a. tayamum

b. mandr

c. wudhu t

d. mandi besar t

30. Membaca shalawat nabi termarrX 
- 

|

a. sunah shalat I

b. syarat sah shalat I

Yio,



c. rukun shalat

d. syarat wajib shalat
31. Di bawah ini iermasuk hal-hal yang

membatalkan shalat kecuali ... .

a. tertawa

b. berbicara

c. berhadas

d. menghadap kiblat
32. Pada waktu memimpin shalat

berjamaah, sebaiknya seorang imam

mengerjakan dengan cara ... .

a. lambat

b. cepat

c. tumakninah

d. santai

33. Shalawat atas Nabi Muhammad SAW.
dibaca pada saat ...
a. duduk di antara dua sujud

' b. tasyahud awal/akhir

c. rukuk

d.'- berdiri

34. Apabila imam salah
',. mengerjakan shalat, makmum

mengingkatkan dengan cara ...
a. menepukkan tangan
b. mengucapkansubhanallah

c. mengucapkan takbir
d. membaca tahlil

35. Dalam pelaksanaan shalat berjamaah,
paling sedikit dikerjakan oleh ... ,

a. satu orang

b. dua orang

c. tiga orang

d. empat orang

36. Salah satu manfaat shalat berjamaah
adalah ... .

a. mendapat sanjungan

b. pahalanya ramai

c. pahalanyadilipatgandakan

d. dapat berjumpa dengan tetangga
37. Pelaksanaan shalat berjamaah yang

paling utama dikerjakan di ...
a. masjid

b. sunah

c. lapangan

d. sedekah

Shalat adalah mencegah perbuatan

keji dan mungkat sesuai dengan firman
Allah sM dalam Al-eur'an surat ... .

a. Al Ankabut:45
b. Al Baqarah: 54
c. Al Maidah : 63

d. Al lmram : 36

Membaca salam dalam shalat
termasuk ... .

a. syarat wajib shalat

b. rukun shalat

c. sunah shalat 
]

d. syarat sah shalat 
I

Orang yang memimpin shalat
berjamaah disebut ... .

a. mu'adzin

b. imam

c. khatib

d. bilal

Yang dimaksud tumakminah dalam
mengerjakan shalat adalah ... .

a. lama dalam mengerjakannya

b. bacaanyapelan-pelan

c- dengan perasaan yang lembut
d. ada jarak antara gerakan satu
dengan gerakan berikutnya

Makmum yang terlambat diwajibkan ...
jumlah rakaat yang ditinggalkan.
a. menambah

b. mengurangi

c meninggalkan

d. mengabaikan

Dalam pelaksanaan shalat jum'at,

imam membaca surat Al-Fatihah
dengan suara ... .

a. jahran

b. sirron

c. lirih

d, cepat

38.

39.

40.

41.

dalam

laki-laki

42.

43.



14. Di dalam shalat, makmum disunahkan
' mengucapkan amin dengan suara

nyaring setelah imam selesai

membaca ... .

a. surat pilihan

b. takbir

c. Al-Fatihah

d. tasbih

45. Shalatlah kamu sebelum ... .

a. terlambat

b. matahatiterbit

c. terbebam matahari

d. dishalatkan

46. Seseorang yang melaksanakan shalat,

lalu auratnya terbuka maka shalatnya

a. tidak sah

b. tetap sah

c. boleh diteruskan

d. meragukan

47. Orang-orang Arab dikenal sebagai

bangsa yang suka... .

; mengemabara fi
b. berdakwah )
c. berhijrah i
d. berfoya-foya ii
Nama istri nabi Muhammad adalah k

:.{

a. Halimah t
b. Khadijah l
c. Aminah I
d. Maryam !
Dakwah secara sembunYi-semuun,' i]

yang dilakukan Rasulullah berjalar: !
selama ... . l
a. satu tahun i

!
b. dua tahun i
c. tiga tahun {

d. empat tahun I

49.

50. Kehidupan masYarakat

berlaku hukum ... .

a. agama

b. tata negara

c. adat

d. rimba

jahiliyah i
I
t
t
t
I

('
t

)
i

lnl deng[an benar !

i. Hukum bacaan alif lam ada beraPa ?

\- Jarvab :

sebutkan sifat-sifat kesempurnaan Allah I

Jarr ab i

Artikan sifat-sifat Allah di bawah ini I

a. Qadrat

b. lradat

c. llmu

Jawab :

Artikan Asmaul Husna berikut ini !

a. Al Aziz

b. AlWahab

c. Al Fattah

ffi

ffi-sp/ffi,



Jawab :

5. 1 Jelaskan pengertan taat I

Jawab :

6. Jelaskan pengertian qonaah !

Jat'ab :

/>\
7. sebutkan sarana yang dapat digunakan untuk thaharah .-

\r Jawab :

a. i Sebutkan macam-macam air !

:- Jawab :

Sebutkan syarat wajib shalat I

Jawab :

a yang dimaksud masyarakat jahiliyah 
!

wab :

, .:r;-,--,i:.

I
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