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Ringkasan materi  
berdasarkan Kisi-kisi UASBN PAI SD 2014 

 

RINGKASAN AL-QUR'AN 

 

1.Menentukan hukum tajwid dalam surat Al Fatihah 

Hukum Tajwid pada surat Al-Faatihah 

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# ∩⊇∪   ß‰ôϑ ysø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪   Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# ∩⊂∪   Å7 Î=≈tΒ ÏΘöθ tƒ 

ÉÏe$!$# ∩⊆∪   x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú ÏètG ó¡nΣ ∩∈∪   $ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪   xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# 

|Môϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Î�ö� xî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9!$ āÒ9$# ∩∠∪     

 

Catatan: basmalah menjadi ayat pertama surat al-Faatihah 

- ÇxÞ≡u� Å_Ç9$#  - ≈uΗ ÷q§�9$# - ÉΟŠÏm§�9$# Alif lam syamsiyah Setelah AL ada sukun (mati) 

Dan terdengar bunyi ’ L’ 

ß‰ôϑ ysø9$#  - Ïϑ n=≈ yè ø9$#   - tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9$# Alif lam qomariyah Setelah AL ada tasydid 

Dan tidak terdengar bunyi ’ L’ 

  Å7Î=≈ tΒ 
Mad thobi'i  

Ïè tG ó¡nΣ Mad arid li sukun  

Môϑ yè ÷Ρ r& Izhar  

2. Melengkapi surat Al Kautsar 

Melengkapi Surat al-Kautsar 

!$ ¯Ρ Î) š�≈oΨø‹ sÜôã r& t� rOöθ s3ø9$# ∩⊇∪   Èe≅|Á sù y7 În/ t�Ï9 ö� ptùΥ$#uρ ∩⊄∪   āχÎ) š�t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ ç� tIö/ F{ $# ∩⊂∪     

 

 

3. Menentukan ayat surat Al Lahab 

Bacaan Surat Al-Lahab 

ôM¬7 s? !#y‰tƒ ’ Î1r& 5=yγs9 ¡=s? uρ ∩⊇∪   !$ tΒ 4 o_øî r& çµ ÷Ψtã …ã& è!$ tΒ $tΒuρ |=|¡Ÿ2 ∩⊄∪   4’n? óÁ u‹ y™ #Y‘$ tΡ |N#sŒ 5=oλ m; ∩⊂∪   … çµè? r&t� øΒ$#uρ 

s' s!$£ϑ ym É= sÜysø9$# ∩⊆∪   ’Îû $ yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ö7 ym ÏiΒ ¤‰|¡̈Β ∩∈∪     

4. Menentukan hukum bacaan surat  Al Kafirun 

Hukum bacaan pada surat al-Kaafirun 

ö≅è% $ pκ š‰r'̄≈ tƒ šχρã� Ï,≈ x6ø9$# ∩⊇∪   Iω ß‰ç6 ôã r& $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∪   Iωuρ óΟçFΡ r& tβρß‰Î7≈tã !$ tΒ ß‰ç7 ôãr& ∩⊂∪   Iωuρ O$ tΡ r& Ó‰Î/% tæ $̈Β 

÷Λ –n‰t6 tã ∩⊆∪   Iωuρ óΟ çFΡr& tβρß‰Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ç6 ôã r& ∩∈∪   ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒ ÏŠ u’Í< uρ ÈÏŠ ∩∉∪     

ΟçFΡ r& Ikhfa Nun Mati bertemu huruf ta’ 

O$ ¨Β Ó‰Î/% tæ  
Idghom bighunnah Tanwin bertemu huruf mim 

∩⊂∪‰ç7 ôãr&  Qalqalah sugra Huruf dal yang mati 

ß‰ç6 ôã r&Iω 
Mad wajib muttashil  

  ∩⊂∪  tβρß‰ç7 ÷ès? Mad arid lisukun Bacaan panjang diakhir ayat 

 

5. Menentukan Arti Surat Al Maun 

Mengartikan ayat-ayat surat al-Maa`uun 

|M ÷ƒ uu‘r& “Ï%©!$# Ü>Éj‹s3ãƒ ÉÏe$!$$ Î/ ∩⊇∪   š�Ï9≡ x‹ sù ”Ï%©!$# ‘íß‰tƒ zΟŠÏKuŠø9 $# ∩⊄∪   Ÿωuρ ÷Ùçts† 

4’ n?tã ÏΘ$yèsÛ ÈÅ3ó¡ Ïϑø9 $# ∩⊂∪   ×≅ ÷ƒ uθ sù š, Íj#|Á ßϑù=Ïj9 ∩⊆∪   t Ï%©!$# öΝèδ  tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$y™ 
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∩∈∪   tÏ% ©!$# öΝèδ šχρâ !#t�ãƒ ∩∉∪   tβθ ãèuΖôϑtƒ uρ tβθ ãã$ yϑø9 $# ∩∠∪     

Terjemahan Ayat 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 1 

Itulah orang yang menghardik anak yatim, 2 

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 3 

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, 4 

(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya, 5 

orang-orang yang berbuat ria. 6 

dan enggan (menolong dengan) barang berguna. 7 

 

6. Menentukan Arti Surat Al Qodr 

Mengartikan ayat-ayat dari surat al-Qadr 

!$ ¯ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï's#ø‹ s9 Í‘ô‰s)ø9 $# ∩⊇∪   !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊄∪   ä' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ×�ö� y{ ô ÏiΒ É#ø9 r& 

9� öκy− ∩⊂∪   ãΑ̈”t∴s? èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9$#uρ $ pκ� Ïù ÈβøŒ Î* Î/ ΝÍκÍh5u‘  ÏiΒ Èe≅ä. 9÷ö∆ r& ∩⊆∪   íΟ≈ n=y™ }‘Ïδ 4 ®L ym 

Æìn=ôÜ tΒ Ì� ôf x,ø9 $# ∩∈∪     

 

Terjemahan Ayat 

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan. 1 

Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 2 

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. 3 

Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya 

untuk mengatur segala urusan. 

4 

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. 5 

 

 

 

 

7. Menentukan hukum bacaan surat Al Qodr 

Hukum bacaan dalam surat Al-Qadr 

çµ≈oΨø9 t“Ρr& Ikhfa Nun sukun bertemu huruf za 

y71 u‘ ÷Šr& Qalqalah sugra huruf dzal yang sukun di tengah 

kalimat 

×�ö� y{ ôÏiΒ 
Idghom bighunnah Nun sukun bertemu huruf kho 

ô É# ø9 r& ÏiΒ 
Izhar syafawi Nun sukun bertemu huruf alif 

Èe≅ä.  ÏiΒ 
Ikhfa Nun sukun bertemu huruf kaf 

í }‘Ïδ Ο≈n=y™ 
Izhar syafawi Tanwin bertemu huruf Ha 

ìn=ôÜ tΒ 
Qalqalah sugra Ada huruf tho yang sukun di 

tengah kalimat 

 

8. Menentukan Arti surat Al Alaq 

Mengartikan ayat-ayat Surat Al-Alaq 

ù&t� ø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7În/ u‘ “ Ï%©! $# t, n= y{ ∩⊇∪   t, n= y{ z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @, n=tã ∩⊄∪   ù&t� ø% $# y7š/ u‘ uρ ãΠt� ø. F{$# ∩⊂∪   “Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟ n= s)ø9$$ Î/ 

∩⊆∪   zΟ ¯= tæ z≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λ s> ÷ètƒ ∩∈∪     

Artinya 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 
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2. Dia telah menciptakan manusia dad segumpal darah. 

3. Bacafah, dan Tuhanmufah Yang Maha Pemurah, 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kafam. 

5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

9. Menentukan Arti surat Al Maidah ayat 3 

Mengartikan kalimat dalam surat al-Maa'idah ayat 3 

 

 

 

 

Pada had ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu 4à ö öΝä3oΨƒ ÏŠ Νä3s9 M ù=yϑø.r& tΠ öθ u‹ø9 $# 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu 
nikmatku à ÉLyϑ÷è ÏΡ öΝä3ø‹n=tæ MôϑoÿøC r& uρ 

dan telah Ku-ridhai bagi kamu  à ãΝä3s9 MŠÅÊ u‘uρ 

Islam itu jadi agama z$ YΨƒ ÏŠ Ν≈n=ó™M}$#  4 
 

Surat Al-Maa'idah ayat 3 merupakan wahyu terakhir yang diterima Nabi MuhammadSAW. 

 

10. Menentukan arti surat Al Hujurat 13 

Menentukan ayat surat aI-Hujuraat ayat 13 

 

 

 

 

Hai Manusia Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya   saling kenal 

mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. 

 

Hai Manusia â¨$ ¨Ζ9 $# $ pκš‰r' ¯≈ tƒ 

Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
/ ä3≈ oΨø)n=yz$̄ΡÎ) 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 9 s\Ρé& uρ  � x.sŒ    ÏiΒ 4 
dan menjadikan kamu 

Νä3≈ oΨù=yèy_ uρ 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ $ \/θ ãè ä© 

supaya   saling kenal mengenal (# þθ èùu‘$ yètGÏ9 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian ¨ ö/ ä3tΒ t� ò2r&βÎ) 
Disisi Allah ialah orang yang bertaqwa yΝä39 s)ø?r& «!$#‰ΨÏã ö 4 
Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal ¨×�� Î7yzΛ Î=tã ©!$#βÎ) î 
 

RINGKASAN AQIDAH 

 

11. Menentukan sifat Jaiz Allah 

Menurut arti bahasa, Jaiz atrtinya boleh. Adapun sifat Jaiz bagi Allah hanya ada satu yaitu 

... 4 tΠ öθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑoÿøC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ  ÉL yϑ÷è ÏΡ 

 àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 .... ∩⊂∪     

 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n=yz  ÏiΒ 9�x.sŒ 4s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yè y_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7s%uρ (# þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 
¨βÎ) ö/ ä3tΒ t�ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39 s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÎ=tã ×��Î7 yz ∩⊇⊂∪     
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Allah bebas atau boleh berkehendak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tanpa 

paksaan.Maksudnya, Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak 

sesuai dengan kehendak-Nya. 

Contoh sifat Jaiz bagi Allah: 

1. Allah berkehendak hari ini hujan, maka hari ini akan hujan. 

2. Meski cuaca mendung dan gelap„ tapi jika Allah berkehendak tidak turun hujan maka 

hujan tidak akan turun. 

 

12. menentukan nama malaikat dan tugasnya 

Nama dan Tugas Malaikat 

No Malaikat Tugas 

1 Jibril Menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul 

2 Mikail  Menyampaikan rezeki kepada makhluk Allah 

3 Israfil Meniup sangkakala ketika telah tiba hari kiamat 

4 Izrail Mencabut nyawa 

5 Munkar Menanyai manusia di alam kubur 

6 Nakir Menanyai manusia di alam kubur 

7 Rakib Mencatat perbuatan baik manusia 

8 Atid Mencatat perbuatan buruk manusia 

9 Malik Menjaga neraka 

10 Ridwan Menjaga surga 

 

13. Menjelaskan kitab suci terakhir 

Kitab suci terakhir 

Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir merupakan penyempurna dari kitab-kitab Allah yang 

terdahulu atau sebelumnya. Tidak akan ada lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Isi Al-

Qur'an beriaku sepanjang masa. AI-Qur'an akan tetap terpelihara keasliannya sampai akhir 

zaman. 

 

14. Mengidentifikasi rasul ulul azmi 

 

Rasul Ulul Azmi 

Ulul Azmi artinya gelar yang diberikan karena mempunyai ketabahan yang luar biasa. Rasul 

Ulul Azmi maksudnya para Rasul Allah yang mempunyai ketabahan luar biasa melebihi para 

Rasul lainnya dalam bertabligh atau berdakwah terhadap umatnya. 

Rasul Ulul Azmi ada lima yaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS Nabi Isa AS, 

dan Nabi Muhammad SAW. Untuk menghafal gunakan MIMIN 

 

15. Menentukan perbdedaan nabi dan rasul 

Perbedaan Nabi dan Rasul 

No Nabi Adalah Rasul Allah 

1 Menerima wahyu melalui mimpi Menerima wahyu lewatmimpi dan 

malaikat Jibril 

2 Wahyu untuk din sendiri 

 

Wahyu untuk din sendiri dan disebarkan 

 

3 Mengamalkan syariat yangsudah ada 

 

Membawa syariat baru 

 

4 Tidak menerima kitab suci Menerima kitab suci 

 

5 Diutus kepada kaum beriman Diutus kepada kaum kafir 

 
 

16. Menyebutkan nama-nama hari akhir 

Hari Akhir sesuai peristiwanya 

- Yaumnus sa'ah, hari hancurnya bumi, langit, dan isinya  

- Yaumul mahsyar(hari manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar) 

- Yaumul qiyamah, hari ditegakkannya keadilan 

- Yaumul  ba’ats hari bangkitnya manusia dari alam kubur  

- Yaumul hisab, hari diperhitungkannya amal manusia  

- Yaumul mizan, hari ditimbangnya .amal manusia 

17. Menentukan tanda-tanda kimat kecil 

Tanda-tantia kiamat kecit 

1. Ilmu dianggap ilmu yang tidak penting 

2. Minuman keras merebak 

3. Jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah pria 

4. Lahirnya dajjal (tukang dusta) 

5. Banyak terjadi gempa bumi dan bencana 

6. Pembunuhan merajalela 



 
5 

 

 

 

18. Menentukan tanda-tanda kiamat besar 

Tanda-tanda kiamat besar 

1. Matahari terbit dari barat 

2. Munculnya daabah, binatang ajaib yang dapat bicara  

3. Munculnya Yajuj Majuj 

4. Adanya Imam Mahdi 

5. Runtuhnya Ka`bah 

6. Munculnya dajjal 

 

19. Menentukan contoh qodho 

Contoh Qodho 

1. Allah menentukan bahwa hari kiamat akan terjadi 

2. Allah menetapkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian 

3. Allah memutuskan bahwa orang yang bertaqwa akan masuk surga, sedangkan orang 

yang kafir akan masuk neraka. 

4. Allah menetapkan bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan akhirat. 

Kodo adalah ketetapan atau ketentuanan Allah sebelum menjadi kenyataan.Sedangkan 

Qodar adalah ketentuan atau ketetapan Allah setelah menjadi kenyataan. 

 

20. Menentukan sikap terhadap qadar 

Sikap menerima Qodar Allah SWT 

1. Suka berpikir positif, dan yakin bahwa Allah Maha Kuasa menentukan segala sesuatu 

2. Bersikap optimis; Tidak suka mengeluh atas apa yang dialami 

3. Suka introspeksi atau bertanya pada diri sendiri 

4. Mengakui kekurangan diri sendiri 

5. Bersikap sabar saat mendapat cobaan. 

 

21. Menentukan saat kelahiran nabi Muhammad 

Peristiwa pada tahun kelahiran Nabi SAW. 

1. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, terjadi penyerangan Ka`bah oleh pasukan 

bergajah pimpinan Abraham. Mereka tidak berhasil. Bahkan mereka dilempari batu-batu 

dari api neraka oleh burung ababil. 

2. Keadaan Mekah pada subuh  hari kelahiran Nabi SAW dalam keadaan damai dan 

menenangkan jiwa. 

3. Api-api yang dianggap keramat oleh kaum Majusi di negeri Persia mendadak padam ketika 

kelahiran Nabi Muhammad SAW 

4. Dinding istana Qisror di Romawi dan menaranya retak dan roboh 

5. Berhala-berhala yang memenuhi pelataran Kaibah mendadak hancur. 

 

22. Menunjukkan peristiwa pada masa Nabi Ismail 

Peristiwa bersejarah dalam kisah Nabi Ismail AS 

1. Munculnya sumber air zam-zam. Ketika Ismail AS masih bayi, ibunya (Hajar) berlari kecil 

antara bukit Shofa dan Marwa guna mencari air minurn untuk Ismail AS. Kemudian, 

setelah tujuh kali berlari, tiba-tiba keluar air dari bekas hentakan kaki bayi Ismail AS. 

2. Perintah Allah untuk menyembelih Ismail AS. Ayah Ismail AS yang bernama Nabi Ibrahim 

AS diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih puteranya, Ismail AS, ketika masih 

kanak-kanak. Ismail mematuhinya. Ucapan Ismail ketika itu, "Hai bapakku, kerjakanlah 

apa yang Diperintahkan kepadamu insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-

orang yang sabar. Ketika akan disembelih, tiba-tiba sosok Ismail AS diganti oleh seekor 

kibas atau domba berbulu lebat. Peristiwa itu menjadi sejarah perintah bagi muslim untuk 

menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. 

3. Bekerja sama dengan ayahnya (Nabi Ibrahim AS.) dalam membangun Ka.'bah di Mekah. 

 

23. Menentukan kejadian pada masa Nabi Ayub 

Kejadian pada masa Nabi Ayyub AS. 

1. Nabi Ayyub AS kehilangan harta benda dan anak-anak tercinta  

2. Nabi Ayyub AS ditimpa berbagai penyakit 

3. Istri Nabi Ayyub (Rahmah) terpedaya iblis hingga meninggalkan Nabi Ayyub dalam 

keadaan sakit. 

4. Nabi Ayyub memukul istrinya 100 kali dengan seikat rumput untuk menepati janjinya. 

 

24. Menentukan Mu’jizat Nabi Musa 

Mujizat Nabi Musa AS. 

1. Tongkat bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan  

2. Membuat 12 mata air dengan memukulkan tongkat ke batu. 
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3. Tangannya bisa menjadi putih bercahaya 

4. Menerima kitab Taurat. 

 

25. Mengidentifikasi keberhasilan Umar Bin Khattab 

Keberhasilan khalifah Umar bin Khottob RA 

1. Menaklukkan Syiria, Palestina, Irak, Persia, dan Mesir 

2. Menetapkan tahun Hijriyah sebagai tahun Islam 

3. Membangun Masjidil Haram di Mekah, masjid an-Nabawi di Madinah, Masjid al-Aqsha di 

Palestina, dan Masjid Amru di Mesir. 

4. Melakukan pembagian daerah kekuasaan seperti gubernur. 

 

26. Menunjukkan kejahatan Abu Lahab 

Kejahatan Abu Lahab 

Abu Lahab adalah paman Rasulu lah SAW. Ia termasuk orang yang paling membenci Nabi 

dan Islam. Ia dan istrinya yang bernama Arwa binti Harb selalu berusaha menghalangi 

dakwah Nabi Muhammad SAW. dan mencelakakannya. Istri Abu Labah sering menebar duri 

dan kotoran di jalan yang dilalui Nabi Muhammad. 

Abu Lahab pernah mencela Nabi Muhammad SAW di bukit Shafa.Waktu itu, Nabi SAW 

mengumpulkan para penduduk Mekah. Termasuk Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW. 

menyampaikan ajaran Islam yang dibawanya secara terang-terangan. Abu Lahab tidak 

terima.Dia mencela Nabi SAW.Abu Lahab memfitnah Nabi. SAW sebagai orang gila karena 

menyampaikan ajaran yang berbeda dari leluhur mereka. 

 

27. Menunjukkan perilaku tercela Musailamah 

Kisah perilaku tercela Musailamah al-Kadzab 

Musailamah adalah seorang tokoh darii Bani Hanfah.Iamengaku dirinya sebagai nabi setelah 

Nabi Muhammad SAW. Hal itudianggap sebagai kebohongan besar.Sehingga dia dijuluki al-

kadzab yaitu tukang bohong. 

Khailfah Abu Bakar sangat memeranginya. Diutuslah pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. 

Musailamah akhirnya berhasil dibunuh oleh Wahyi bin Harb. 

 

28. Menunjukkan sahabat yang berhijrah bersama rasulullah 

Sahabat yang turut hijrah bersama Rasululiah SAW dari Mekah ke Madinah yaitu Abu Bakar 

 

29. menunjukkan sebab-sebab terjadinya hijrah 

Sebab-sebab hijrah 

1. Adanya perintah Allah (wahyu Allah) untuk berhijrah yaitu surat al-Anfaal ayat 30. 

2. Tekanan dari orang-orang kafir di Mekah 

3. Umat Islam di Mekah ditindas kaum kafir 

4. Ada rencana untuk membunuh Rasulullah 

5. Strategi dakwah Islam 

6. Kesediaan penduduk Madinah menerima kedatangan Muslim Mekah 

 

30. Menentukan perjuangan Kaum Anshar 

Perjuangan kaum Anshor 

Menolong kaum Muhajirin Mekah tanpa pamrih.Mereka mementingkan urusan bersama 

dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. 

 

RINGKASAN AKHLAQ 

 

31. Menunjukkan keteladanan rasulullah masa kanak-kanak 

Kisah kanak-kanak dan silat terouji Nabi Muhammad SAW. 

1. Tabah dan sabar terlahir sebagai anak yatim. Juga menjadi yatim piatu ketika usia 6 tahun 

setelah ibundanya wafat, 

2. Berperilaku baik ketika diasuh oleh kakeknya Abdul MuthoIlib dan pamannya Abu Tholib. 

3. Berjiwa bisnis. Pada usia sekitar 12 tahun bersama paman Abu Tholib berdagang ke 

negeri Syam. 

4. Pemberani. Ketika usianya menginjak 15 tahun, Nabi Muhammad sudah ikut membantu 

dalam Perang Fijar 

5. Jujur. Sehingga mendapat julukan "al-Amin" yang artinya "jujur, dapat dipercaya". 

6. Bekerja keras. Misalnya turut menggembalakan kambing milik Paman Abu Tholib 

 

32. menunjukkan keteladanan dari kisah nabi Ibrahim 

Perilaku terpuji Nabi Ibrahim AS 

1. Tidak mau meniru orang-orang yang menyembah berhala. Meskipun ayahnya sendiri 

seorang pembuat dan penyembah berhala. 

2. Berani membela kebenaran dan ajaran tauhid walaupun jiwa dan nyawa sebagai 

taruhannya. Misalnya ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namruz dan pasukannya. 
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3. Menaati segala perintah Allah SWT. dengan tulus ikhlas, bukan karena mengharapkan 

pujian dari orang lain. Misalnya ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya yang 

bernama Ismail AS. Sikap Ibrahim tersebut diabadikan dalam al-Qur'an surat Ash- Shaafat 

ayat 101 — 108. 

4. Rasa ingin tahu sangat tinggi, terutama ketika mencari Tuhan Pencipta alam raya. Hal itu 

diabadikan dalam al-Qur'an surat alAn'aam ayat 76- 79. 

5. Mendoakan anak keturunannya agar menjadi orang yangmendirikan salat. Doanya yang 

artinya.... 

 

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya Tuhan 

kami, perkenankanlah do'aku (Q. Ibrahim ayat 40) 

 

33. menunjukkan keteladanan dari kisah nabi Musa  

Perilaku terpuji Nabi Musa AS 

1. Mempunyai rasa setia kawan 

Nabi Musa pernah menolong sesama Bani Israil yang bertengkar dengan orang Qibti 

(Mesin). 

2. Menyesali perbuatan dosa 

Nabi Musa merasa berdosa telah membuat orang Qibti matiIa memohon ampunan 

kepada Allah atas perbuatannya dengan sungguh-sungguh. 

3. Memiliki kesabaran yang tinggi 

Sebelum dan sesudah menjadi nabi, Musa mengalami berbagai ujian. Misalnya ketika harus 

pergi karena diusir keluarga Firaun atau ketika akan mendapat kitab Taurat. 

4. Memiliki tanggung jawab 

Nabi Musa berjanji akan bekerja selama 10 tahun tanpa diberi imbalan sebagai bentuk 

tanggung jawab menikahi putri Nabi Syuaib. 

5. Berani menegakkan kebenaran 

Nabi Musa AS berani menyampaikan tauhid kepada Fir'aun.Padahal Fir'aun adalah raja 

yang pernah merawatnya semasa kecil dan raja yang sangat berkuasa. 

Mukjizat Nabi Musa AS adalah tongkat dapat berubah menjadi ular raksasa.Tongkat nabi 

Musa juga dapat membelah lautan menjadi daratan. 

Kejadian yang menimpa nabi Musa lainnya yaitu Bani Israil menganggap lembu sebagai 

Tuhan yang harus disembah.Hal itu terjadi ketika Nabi Musa pergi untuk mendapatkan 

kitab Taurat. 

Pada masa Nabi Musa AS juga ada kejadian perihal penduduk sebuah desa yang 

dijelmakan menjadi kera.Mereka melanggar ketentuan Allah tentang larangan menangkap 

ikan pada hari Sabtu. 

Selain itu, pada masa Nabi Musa diturunkan makanan berupa Manna dan Salwa. Manna 

adalah sejenis makanan yang manis sedangkan Salwa adalah sejenis burung puyuh. 

Nabi Musa AS termasuk rasul Ulul Azmi. 

 

34. menunjukkan keteladanan dari kisah Nabi Ayub AS 

Beberapa perilaku terpuji Nabi Ayyub AS.adalah: 

- Tidak mengeluh ketika menderita sakit 

- Tidak menyalahkan Allah SWT. atas kematian putra keturunannya 

- Tetap tabah menjalani sakit kusta bertahun-tahun 

- Tetap sabar menerima cobaan dari Allah berupa sakit, kematian putra-putrinya, matinya 

hewan ternak, hilang harta kekayaannya 

- Tetap taat dan melaksanakan ibadah kepada A lah SWT. dalam keadaan sakit dan sehat 

- Setia terhadap anak dan istrinya 

- Tidak marah dan sakit hati meski ditinggal oleh istrinya 

 

35. Menunjukkan keteladanan dari kisah Abu Bakar 

Kisah dan Perilaku terpuji Khalifah Abu Bakar RA 

1. Paling cepat meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 

misalnya pada peristiwa Isra Mi’raj Abu Bakar-lah sahabat pertama yang dengan tegas 

meyakini dan membenarkan peristiwa Isra Mi`raj, sehingga Rasulullah memberi gelar 

kepadanya as-Siddiq. 

2. Menonjolkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya 

3. Setia menemani dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikannya ketika 

menemani Nabi SAW hijrah ke Madinah serta memerangi orang-orang kafir. 

Ketika malam keberangkatan hendak hijrah ke Madinah, Abu Bakar mempertaruhkan 

nyawanya untuk keselamatan Rasulullah dari gangguan dan ancaman orang-orang kafir 

Mekah, 

4. Rela mengorbankan harta bendanya untuk perkembangan ajaran Islam 

5. Tegas dalam mernberantas golongan murtad dan anti bayar zakat. Ketegasan Abu Bakar 

RA dalam hal ini ditunjukkan ketika memberantas para pendukung Musailamah al-Kadzab. 

6. Membebaskan budak bernarna Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah kemudian dikenal 
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sebagai muazin pertama di jaman Rasulullah. 

 

 

Suplemen 

Abu Bakar as-Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar adalah sahabat yang ditunjuk 

oleh Rasulullah sebagai imamsalat subuh ketika Rasul sakit.Setelah Rasul wafat, Abu Bakar 

menjabat sebagai khalifah pertama dalam Islam.As-Siddiq adalah gelar yang diberikan 

langsung oleh Nabi Muhammad SAW.untuknya. As-Siddiq artinya benar.Beliau memangku 

jabatan khalifah selama dua tahun. 

Peristiwa pada masa Khalifah Abu Bakar RA 

- Munculnya orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Misalnya Aswad al-Insa di Yaman, 

Thulaihah di Madinah, dan Musailamah al-kadzab. 

- Pengumpulan catatan ayat-ayat AI-Qur'an dari para pencatat Al-Quran pada masa 

Rasulullah sebelum wafat. 

 

36. Menunjukkan keteladanan dari kisah Umar Bin Khattab 

Kisah dan perilaku terpuji Khalifah Umar bin Khottob 

Umar bin Khottob adalah khalifah kedua setelah Abu 'Bakar as-Siddiq. Awalnya Umar adalah 

orang yang memusuhi Islam.Namun hidayah Allah menjadikannya masuk Islam. 

Umar dikenal sebagai seorang yang gagah.Dia sering menang adu gulat Wataknya keras dan 

pemberani.Dia sering menjadi wakil dari kabilah. Bahkan dia pernah berencana membunuh 

Nabi Muhammad SAW 

Sejak masuk Islam, Umar bin Khottob menjadi orang yang sangat membela Nabi Muhammad 

SAW. Dia menjadi satu-satunya orang yang terus terang hijrah ke Madinah dan akan 

menebas leher orang yang menghalanginya. 

 

37. Menghindari sikap tercela dari kisah abu jahal dan abu lahab 

Cara untuk menghindari perilaku dengki adalan ikhlas dan bersyukur atas apa yang diterima, 

serta menjauhi penyebab dengki 

 

38. Menghindari sikap tercela dari kisah musailamah al kazzab  

Cara menghindari perilaku bohong 

Bohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyatakan 

sesuatu berlainan dengan sebenarnya.Berbohong hukumnya dosa besar (haram) dan 

termasuk ciri seorang munafik. 

Orang yang suka bohong atau dusta ketika jaman khalifah Abu Bakar as-Siddiq adalah 

Musailamah al-Kadzab. Dia adalah nabi palsu karena mengaku sebagai nabi setelah Nabi 

Muhammad SAW.. 

Cara untuk menghindari perilaku bohong adalah berkata dengan jujur serta mengetahui apa 

dampak dan akibat berkata bohong. 

 

39. Meneladani sikap terpuji dari kisah kaum Muhajirin 

Kegigihan perjuangan kaum Muhajirin 

Bentuk perjuangan dan perilaku terpuji kaum Muhajirin antara lain: 

1. Rela hati berpisah dengan keluarga karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. 

2. merelakan kehilangan harta benda dan hewan ternak yang ditinggal ketika akan hijrah dari 

Mekah ke Madinah 

3. menerima siksaan, ejekan, dan ancaman dari orang-orang kafir 

4. membangun masyarakat baru yang menegakkan agama Islam di Yatsrib 

5. terbentuknyaukhuwwah Islamiyah diantara kaum Muhajirin dan 

kaum Anshor. 

Perilaku terpuji Kaum Muhajirin adalah rela hati dan gigih.Relahati karena dengan kemauan 

sendiri ikut hijrah (pindah) ke Madinah.Gigih karena mereka tetap dalam keyakinan bahwa 

Allah adalah Tuhan mereka dan Muhammad SAW adalah utusan-Nya. 

Mereka berperilaku baik juga terhadap kaum Anshor.Mereka tetap bekerja keras untuk 

bertahan hidup.Tidak mengharap betas kasihan dari Kaum Anshor. 

 

40. Meneladani sikap terpuji dari kisah kaum Anshar 

Sikap mulia kaum Anshor 

Kaum Anshor adalah orang muslim di Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Mereka 

bersikap terpuji terhadap kaum Muhajirin, yaitu menyambut kehadiran kaum Muhajirin 

dengan tangan terbuka.Kaum Anshor merupakan pribadi-pribadi yang ikhlas dalam tolong-

menolong saudaranya.Mereka tanpa pamrih memberikan segala yang dibutuhkan oleh kaum 

Muhajirin.Semua itu semata-mata karena Allah SWT. 

Suplemen 

Karena ketulusan  luar biasa yang diberikan oleh orang-orang Madinah terhadap kaum 

Muhajirin, maka mereka pantas disebut kaum Anshor. Anshor artinya penolong. 

Karena ketulusan luar biasa yang diberikan oleh orang-orang Madinah terhadap kaum 
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Muhajirin, maka mereka pantas disebut kaum Anshor.Anshor artinya penolong. 

 

 

RINGKASAN IBADAH 

 

41.Menentukan Rukun Shalat 

Rukun Slat 

1. Niat dalam hati atau diucapkan dengan lisan 

2. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar 

3. Berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri maka boleh sambil duduk. Jika 

tidak mampu duduk maka boleh sambil berbaring atau telentang. 

4. Membaca surat al-Faatihah 

5. Ruku dengan tuma’ninah (tenang atau diam sebentar) 

6. I’tidal dengan tumaininah 

7. Sujud dua kali secara tuma’ninah 

8. Duduk diantara dua sujud serta tuma'ninah (iftirasi) 

9. Duduk akhir (tawarruk) 

10. Membaca tasyahud akhir 

11. Membaca salawat atas Nabi Muhammad ketika duduk akhir maupun tasyahud akhir 

12. Mengucapkan salarn sambil  menoleh ke kanan dan ke kiri. 

13. Tertib, artinya meletakkan tia tiap rukun sesuai urutannya. 

Rukun artinya asas, dasar, atau sendi.Rukun salat yaitu yang harus dipenuhi untuk sahnya 

salat. 

 

42. Menentukan syarat sah shalat 

Syarat-syarat sahnya salat 

1. Suci dari hadats kecil dan besar 

2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis 

3. Menutup aurat 

4. Sudah masuk waktu salat 

5. Menghadap kiblat 

Suplemen: 

Syarat wajib salat 

Syarat wajib salat adalah segala sesuatu yang apabila telah dipenuhi menyebabkan orang 

tersebut wajib melaksanakan salat. Syarat wajib salat ada empat, yaitu: 

1. Islam 

2. Berakal sehat 

3. Aqil baligh atau sudah dewasa 

4. Mumayyiz, yaitu telah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, halal dan 

hararn. 

Hal-hal yang membatalkan salat 

1. Berhadats besar atau kecil 

       Hadats adalah kotoran atau najis.Hadats kecil misalnya buang angin dan buang air 

kecil.Bersuci dari hadats dapat dilakukan dengan wudhu atau tayammum.Sedangkan 

bersuci dari hadats besar dapat dilakukan dengan mandi besar. 

2. Terkena najis 

3. Berkata-kata dan tertawa dengan sengaja 

4. Terbuka aurat 

5. Mengubah niat 

6. Makan dan minum 

7. Membelakangi arah kiblat 

8. Mendahului gerakan imam (jika berjamaah) 

9. Murtad (keluar dar i agama Islam) 

 

43. Menunjukkan rukun puasa 

Rukun Puasa 

1. Niat 

2. Menahan din diri dari segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam 

matahari 

 

44. Menunjukkan Rukun Puasa 

Hal-hal yang membatalkan puasa 

1. Makan dan minum dengan sengaja 

2. Muntah dengan sengaja 

3. Hilang akal (gila) 

4. Keluar darah haidh atau nifas 

5. Murtad atau keluar dari agama Islam 
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45. Menunjukkan Hikmah puasa 

Hikmah puasa 

Melaksanakan ibadah puasa, selain berharap menjadi orang yang bertaawa juga mempunyai 

beberapa hikmah, antara lain: 

1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT 

2. Menanamkan kepercayaan 

3. Menanamkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin 

4. Guna menjaga kesehatan jasmani 

5. Sarana atau alat pensucian jiwa 

 

46. Menentukan hukum shalat tarawih 

Pengertian dan hukum salat tarawih 

Kata tarawih berasal dari bahasa Arab yang artinya istirahat.Salat tarawih adalah' salat malam 

yang dikerjakan pada bulanRamadhan sesudah salat isya sampai terbit fajar.Salat tarawih 

termasuk salat lail di bulan Ramadhan. 

Hukum melakukan salat tarawih adalah mustahab (sunnah). Berlaku bagi laki-laki dan 

perempuan.Boleh dikerjakan -sendiri (munfarid) atau berjama'ah.Jumlah rakaatnya ada yang 

8 rakaat atau 20 rakaat. Dapat dilakukan 2 rakaat sekali atau 4 rakaat sekali 

 

47. Menentukan amalan bulan ramadhan 

Amalan di bulan Ramadhan 

Amlan di bulan ramadhan yang berkaitan dengan Al-Qur'an adalah tadarrus.Tadarrus artinya 

membaca Al-Qur'an secara bersama-sama.Ada juga berupa kajian tafsir al-Qur'an. 

Selain tadarrus, amalar di bulan Ramadhan yaitu salat tarawih, memperbanyak infaq sedeka , 

dan membayar zakat fitrah. 

 

48. Menentukan macam-macam zakat 

Wacam-racam Zakat mal  (kekayaan) 

1. zakat emas dan perak (zakat nuqud) 

2. zakat perniagaan (zakat tijarah) misalnya perdagangan, industri, 

dan pendapatan (gaji) 

3. zakat barang ternak (zakat an'am), misainya sapi, kerbau, unta, kambing 

4. zakat pertanian ( zakat zira'ah), misalnya pertanian jagung, jeruk, gandurn, mangga 

5. zakat barang temuan (rikaz) 

Zakat mal diberikan setelah memenuhi jumlah tertentu dan waktu tertentu. Misalnya 

peternak kambing yang memiliki kambing sejumlah 40-120 ekor setelah satu tahun wajib 

membayar zakat mal berupa seekor kambing berusia 1 tahun 

 

.49. Menentukan jumlah zakat 

Setiap jiwa yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok 

kepada or:ang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai 

dengan sebelum salat Idul Fitri pada bulan Syawal. 

Banyaknya yang harus diberikan per jiwa sebanyak 3,1 Liter atau sekitar 2,5 Kg dan hanya 

diberikan dalam setahun sekali. 

 

Misalnya, keluarga Bapak Wahyudin ada 5 jiwa. Maka beras yang harus dikeluarkan sebanyak: 

3,1 L x 5 = 15,5 Liter atau 2,5 kg x 5 = 12,5 kg. 

 

50. Menentukan waktu pelaksanaan zakat 

Waktu pelaksanaan zakat fitrah 

1. waktu jawwaz yaitu sejak bulan Ramadhan tiba hingga hari terakhir Ramadhan sebelum 

maghrib (berbuka). 

2. waktu wajib yaitu sejak matahari terbenam atau tiba waktu Maghrib di hari terakhir 

Ramadhan hingga sebelum waktu salat Shubuh. 

3. Waktu lebih utama yaitu sejak selesai salat Shubuh di tanggal 1 Syawal sampai sebelum 

pelaksanaan salat Idul Fitri. 

4. Waktu haram yaitu setelah salat idul Fitri sampai terbenamnya matahari. 

 

 

Do the best, Be The best, we are The Best 

ansorihbmd@gmail.com 

misteraans.wordpress.com 

maret 2014 


