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KATA PENGANTAR 

Buku Materi Fiqih ini disusun guna memenuhi kebutuhan bahan 

pembelajaran bidang Fiqih di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah 

Dasar, serta Pendidikan Diniyah meliputi Diniyah Takmiliyah dan Diniyah 

Formal. 

Fiqih merupakan sistem atau seperangkat aturan syari'at yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf). Aturan tersebut terkait 

hubungan manusia dengan Allah SWT (hablum minallah), sesama manusia 

(hablum minannas) dan dengan makhluk lainnya (hablum ma`al ghairi) dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

Fiqih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan 

hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah 

dalam konteks ke-Indonesia-an, sehingga semua prilaku sehari-hari sesuai 

aturan dan bernilai ibadah. 

Kami selaku penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak 

kelemahan, oleh karena itu saran guna perbaikan sangat kami harapkan. 

Penyusun 
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 1 Semester I

KOMPETENSI INTI 1 

(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 

(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 

(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 

(Keterampilan)

1 . M e n e r i m a d a n 
menjalankan ajaran agama 
yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
p e r c a y a d i r i d a l a m 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman,  
dan guru 

3. Memahami pengetahuan 
f a k t u a l d e n g a n c a r a 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 
rumah dan di sekolah 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam karya 
y a n g e s t e t i s , d a l a m 
g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
a n a k b e r i m a n d a n 
berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

1.1 Menerima kebenaran 
rukun Islam 

2.1 Menjalankan sikap 
percaya diri dan tanggung 
jawab sebagai cerminan 
dari rukun Islam 

3.1 Memahami rukun Islam 4.1 Mengomunikasikan 
rukun Islam  

1.2 Menerima kebenaran  
kalimah syahaadatain 

2.2 Menjalankan sikap 
patuh dan tanggung jawab 
sebagai implementasi dari 
m e m p e l a j a r i k a l i m a h 
syahaadatain 

3.2 Memahami kalimah 
syahaadatain

4.2 Mengomunikasikan  
kalimah syahaadatain 

1.3 Menerima manfaat 
bersuci dari najis  

2.3 Menjalankan sikap 
p e d u l i d a n t e r t i b d i 
l i n g k u n g a n k e l u a r g a , 
teman, dan guru 

3.3 Menerapkan tata cara 
menyucikan najis  

4 . 3 M e m p r a k t i k k a n 
menyucikan najis 

1 .4 Mener ima h ikmah 
istinja' 

2.4 Menjalankan perilaku 
hidup bersih dan sehat 
dalam kehidupan sehari-
hari 

3.4 Menerapkan tata cara  
istinja'  

4.4 Mempraktikkan tata 
cara istinja’ 
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Materi 1 : Rukun Islam 

Nyanyikan dengan ceria… 

(Pakai Bahasa Sunda dulu ya… biar nyunda…) 

 Rukun Islam aya lima  

 Pidawuh Rasul utama  

 Hiji ngucapkeun syahadat  

 Kadua ngadegkeun shalat  

  Katiluna wajib zakat  

  Shaum rukun nu kaopat  

  Munggah haji kalimana  

  Mun kawasa di jalanna.  
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Rukun Islam ada Lima Perkara :  

 1) Mengucapkan dua kalimah Syahadat  

 2) Mendirikan shalat  

 3) Mengeluarkan zakat  

 4) Shaum di bulan Ramadhan  

 5) Melaksanakan Ibadah hajji ke Baetullah bagi yang mampu 

 Rukun Islam berasal dari kata Rukun dan Islam. Rukun adalah dasar 

atau pondasi, dan Islam adalah agama yang diridloi oleh Allah SWT. jadi 

rukun Islam artinya dasar atau pondasi agama Islam. 

  

 Orang yang beragama Islam disebut Muslim. Setiap Muslim harus  

berusaha melaksanakan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya.  

 Berikut uraian tentang Rukun Islam tersebut : 

 

1) Syahadat 

 Mengucapkan dua kalimah Syahadat dengan lafadz :  

ًدا رَُسوُْل اللِه  أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
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Bacaan ini dihafal, dengan ucapan yang benar dan jelas kemudian 

diterjemahkan : 

 اشھد ان ال الھ اال اللھ
“Aku bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah “ 

  

 و اشھد ان محمدا رسول اللھ
“…dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya “  

2) Shalat 

 Shalat artinya berdo’a. Shalat adalah sebuah bentuk ibadah kepada 

Allah SWT yang dimulai dengan Takbirotul Ihram dan diakhiri dengan Salam.  

  

 Shalat dikenal juga dengan sembahyang, tetapi kita sebaiknya 

menyebut ibadah tersebut dengan shalat saja, sesuai penamaannya dalam 

Al Quran, dengan memakai huruf  ص  , sehingga walau ditulis shalat tetap 

dibaca shalat. 

 Dalam sehari semalam, orang Islam melaksanakan shalat fardlu 

sebanyak 5 waktu, yaitu :  

 1. Shalat Subuh 2 raka’at  

 2. Shalat Dluhur 4 raka’at  

 3. Shalat Ashar 4 raka’at  

 4. Shalat Maghrib 3 raka’at  

 5. Shalat Isya 4 raka’at  

 Shalat fardlu harus dilaksanakan oleh semua orang Islam, baik tua 

maupun muda, laki-laki dan perempuan, ketika sehat maupun sedang sakit.  
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 Syarat shalat adalar sebagai berikut : 

  1. sudah bersuci (berwudlu/tayamum) 

  2. menghadap qiblat 

  

 Rukun shalat adalah sebagai berikut : 

1. Takbirotul ihram 

2. Membaca Iftitah 

3. Membaca al Fatihah 

4. Membaca salah satu surat atau ayat dalam al Quran 

5. Ruku 

6. I’tidal 

7. Sujud 

8. Duduk antara dua sujud 

9. Tasyahud / tahiyat 

10.Salam 
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c) Zakat  

 Rukun Islam yang ketiga adalah zakat.  

  

 Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki bagi orang 

yang mampu sesuai ketentuan yang berlaku lalu diserahkan kepada 

Lembaga Pengelola Zakat / Amil Zakat untuk kemudian diberikan kepada 

yang berhak menerimanya, diantaranya fakir dan miskin.  

  

 Zakat bertujuan untuk mensucikan harta kita, karena pada harta kita 

ada hak untuk orang lain. Zakat juga bertujuan menggembirakan para faqir 

miskin.  

  

 Perintah mengeluarkan zakat hanya ditujukan untuk orang yang 

mampu dan memiliki harta. Orang yang mampu mengeluarkan zakat disebut 

Muzakki, sedangkan orang yang berhak mendapat zakat disebut Mustahiq. 

Yang termasuk Mustahiq diantaranya orang Faqir dan Miskin. 

  

 Orang Faqir dan Miskin adalah orang yang setiap hari kekurangan, 

sehingga terkadang tidak memiliki uang untuk memperoleh makanan, 

sehingga butuh bantuan dari orang yang mampu melalui zakat. 

  

!  

!  11



d) Shaum 

 Rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan Shaum di bulan 

Ramadhan.  

  

 Orang-orang sering menyebut shaum dengan sebutan puasa. Kita 

sebagai orang Islam yang baik sebaiknya menyebut ibadah ini dengan 

sebutan Shaum saja, karena sebutan puasa sudah lebih dahulu dipakai oleh 

agama lain. 

 Shaum ialah menahan diri untuk tidak makan dan minum dari mulai 

terbit fajar (waktu Subuh) sampai dengan terbenamnya matahari (waktu 

Maghrib). Selain menahan diri untuk tidak makan dan minum, saat shaum 

juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan tadarus. 

 Pelaksanaan shaum berlangsung selama satu bulan (kadang 30 hari, 

terkadang 29 hari) yang diakhiri dengan Hari Raya ‘Idul Fitri atau disebut juga 

lebaran pada tanggal 1 Syawwal. 

  

  

 Selain shaum, pada setiap bulan Romadlon juga, ummat Islam ramai-

ramai melaksanakan shalat Tarawih di Masjid sebanyak 11 raka’at yang 

dilaksanakan setelah shalat Isya dan biasanya diselingi dengan khutbah dari 

penceramah. 
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e) Melaksanakan Ibadah Hajji ke Baitullah :  

 Ibadah Hajji ke Baitullah artinya pergi ke Makkah untuk melaksanakan 

Ibadah hajji. Ibadah haji yang wajib cukup satu kali saja dalam seumur hidup. 

Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu 

melaksanakannya. 

 Yang dimaksud dengan mampu adalah : 

1. mampu dalam perjalanan (tidak sakit) 

2. mampu dalam biaya (baik biaya transportasi, maupun biaya 

hidup selama di Mekkah) 

3. mampu & sehat secara akal (tidak gila) 
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Sekarang nyanyikan lagi dengan ceria…  

kali ini memakai Bahasa Indonesia 

  

 Rukun Islam ada lima 

 Sabda Rasul yang utama 

 Satu ucapkan Syahadat 

 Dua mendirikan shalat 

  Ketiganya wajib zakat 

  Shaum rukun yang keempat 

  Ibadah Hajji kelima 

  Bila kuasa dijalannya 

LATIHAN SOAL 

1. Ada berapa Rukun Islam itu? Coba sebutkan satu persatu ! 

2. Bagaimana bunyinya Syahadat itu ? Coba sebutkan lalu artikan  ! 

3. Coba terangkan Shalat yang wajib itu apa saja ?  

4. Shaum apakah yang wajib itu ? berapa hari lamanya ? 

5. Apa shaum itu ? 

6. Apa zakat itu ? 

7. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat ? 

8. Siapa yang berhak mendapatkan zakat ? 

9. Apa yang dimaksud dengan Ibadah Hajji itu ?  

10.Coba nyanyikan syi’iran Rukun Islam baik yang berbahasa Sunda 

maupun bahasa Indonesia ?  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Materi 2 : Syahadat 

 Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat 

(syahadatain). Bacaan dua kalimat syahadat adalah : 

ًدا رَُسوُْل اللِه   أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

“Aku bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah “  

“…dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya “  

 Setiap hari, dua kalimat ini selalu dikumandangkan dalam adzan, 

iqomah, khutbah, ceramah, dan pembicaraan-pembicaraan lainnya. Setiap 

hari pula, kita sebagai seorang muslim membacanya ketika shalat.  

  

   

  

  

 Secara bahasa, Syahadat berarti pengakuan atau kesaksian, adapun 

secara istilah, syahadat diartikan sebagai pernyataan diri segenap jiwa dan 

raga atas persaksian bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad 

adalah utusan Allah (Rasul-Nya). 
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 Menurut penjelasan mayoritas ulama, syahadat termasuk dalam 5 

rukun Islam dan ditempatkan sebagai rukun Islam yang pertama.  

 Melaksanakan syahadat hukumnya wajib bagi setiap muslim dan 

muslimah, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang menyatakan : 

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسْولُُھ،  ُبِنَي اْإلِْسالَُم َعَلى َخْمٍس، َشَھاَدِة أَْن الَ إَِلَھ إِالَّ اللُھ َوأَنَّ ُمَحمَّ

َكاِة، َوَحجِّ اْلَبْیِت، َوَصْوِم َرَمَضاَن الِة، َوإِْیَتاِء الزَّ  َوإَِقاِم الصَّ
“Islam itu dibangun di atas lima (tiang ataupun rukun): syahadat Laa ilaaha illallah 

(tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah ta‘ala) 

dan Muhammad adalah hamba serta rasul-Nya, menegakkan shalat, menunaikan 

zakat, haji ke Baitullah, dan Puasa Ramadhan.” 

 Syahadat menurut syari’at adalah pengakuan, pembenaran dan 

keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah ‘Azza wa 

Jalla tiada sekutu bagi-Nya. 

 Sebagai pondasi, syahadat bahkan termasuk penentu utama diterima 

tolaknya satu amalan yang dilakukan seorang Muslim. 

 Suatu ketika, Rasulullah SAW mengutus Mu’adz bin Jabal, untuk 

mengislamkan sekelompok orang yang tinggal di negeri Yaman. Sebelum 

berangkat, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu’adz :  

“Ajaklah mereka agar mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang 

berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Apabila 

mereka telah melakukan hal tersebut (bersyahadat) maka beritahulah kepada 

mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu 

sehari semalam.  
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Lalu apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka beritahulah kepada 

mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk 

mensedekahkan harta mereka, yang sedekah tersebut diambil dari orang-orang 

kaya dari mereka, dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka"  

(HR. Bukhori) 

 Dari hadits di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bersaksi 

dengan dua kalimat syahadat adalah syarat sah menjadi orang Islam. Shalat 

dan zakat barulah diperintahkan setelah mereka mau bersaksi dengan dua 

kalimat syahadat. Jika mereka tidak mau bersaksi, maka shalat, zakat, dan 

amalan-amalan lainnya tidak akan diterima oleh Allah Ta’ala. 

LATIHAN SOAL 

1. Syahadat secara Bahasa adalah….. 

2. Syahadat menurut istilah adalah….. 

3. Siapa nama sahabat Nabi yang diutus untuk mengislamkan orang-orang di 

negeri Yaman ? 

Warnai gambar di bawah ini ya…. 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Materi 3 : Bersuci 

 Orang Islam adalah orang yang suka dengan kebersihan. Dimanapun 

dan kapanpun berada, orang Islam sangat mengutamakan kebersihan. 

Kebersihan dalam segala hal sangat dianjurkan, termasuk ketika akan 

melaksanakan ibadah. 

 Menjaga kebersihan diri ketika akan melaksanakan ibadah disebut 

dengan bersuci. Bersuci disebut juga thaharah.  

 Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas adalah 

keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalangi untuk shalat. Misalnya: 

kentut, buang air kecil, dan buang air besar. Najis adalah kotoran yang 

menghalangi untuk beribadah. Misalnya: kotoran manusia dan air kencing. 

  

 Alat untuk bersuci yang paling utama adalah air. Macam-macam air  

ditinjau dari ilmu agama terbagi 2, yaitu : 

1. Air suci yang mensucikan. 

Air suci yang mensucikan artinya air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air 

ini belum tercampur benda apapun. Air ini tidak berasa, tidak berwarna, dan 
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tidak berbau. Air ini disebut juga air mutlak. Contohnya: air ledeng, air sumur, 

air laut, air hujan, air danau, air mata air. 

2. Air suci yang tidak mensucikan 

Air suci yang tidak mensucikan artinya air yang suci namun tidak bisa 

digunakan untuk bersuci. Air ini sudah tidak jernih lagi. Air ini sudah berbau, 

berwarna, dan berasa. Contoh: air sirup, air teh, air kopi, dan air kelapa. 

 Bersuci itu ada empat macam yaitu :  

1. Istinja 

2. Wudhu 

3. Mandi 

4. Tayamum. 

1. Istinja 

Istinja yaitu bercebok, adalah menghilangkan najis sesudah buang air besar 

atau kecil, dengan air  bersih. Bila tidak tersedia air, bisa menggunakan tiga 

butir batu, kayu, kertas, dan benda keras lainnya, dinamakan istijmar. 

2. Wudhu 

Wudhu adalah menghilangkan hadats kecil seperti habis kencing atau buang 

air besar dengan cara mencuci dan menyapu sebagian anggota badan 

dengan air apabila hendak Shalat. 

 Adapun caranya sebagai berikut:  

1. Mengucapkan : بسم اللھ الرحمن الرحیم 

2. Mencuci dua telapak tangan sampai pergelangan tangan tiga kali 

(Tangan kanan dulu lalu tangan kiri) 

3. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan cara : 

“Mengambil air dengan telapak tangan yang kanan, kemudian 
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setengahnya dimasukkan kedalam mulut untuk berkumur dan 

setengahnya lagi dimasukkan kedalam hidung, kemudian 

dikeluarkan dengan tangan kiri.  

4. Mencuci muka sebanyak tiga kali  

5. Mencuci tangan yang kanan sampai sikut tiga kali, kemudian yang 

kiri sampai sikut juga tiga kali.  

6. Menyapu kepala dan telinga satu kali dengan cara memasukkan dua 

tangan ke dalam air, kemudian disapukan keatas kepala yang 

dimulai dari sebelah depan atas, kemudian disapukan kebelakang 

dan disapukan lagi kedepan, kemudian kedua telunjuk menyapu 

telinga bagian dalam, sedangkan ibu-jari menyapu telinga bagian 

luar.  

7. Mencucu kaki kanan sampai mata kaki tiga kali, kemudian kaki yang 

kiri sampai mata kaki tiga kali  

8. Mengucapkan dua kalimah Syahadat setelah selesai wudhu : 

 اشھد ان ال الھ اال اللھ

 و اشھد ان محمدا رسول اللھ
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3. Mandi 

Mandi adalah membasuh seluruh tubuh (anggota badan) dengan air untuk 

menghilangkan hadats besar atau bila akan pergi shalat Jum’at 

  

 Adapun cara mandi yang benar adalah sebagai berikut ; 

1. Mengucapkan : بسم اللھ الرحمن الرحیم 

2. Mencuci dua telapak tangan sampai pergelangan  

3. Mencuci Dzakar / kemaluan dengan tangan kiri 

4. Mencuci anggota wudhu  

5. Memasukkan ujung jari–jari tangan kedalam rambut  

6. Menyiramkan air keatas kepala tiga kali  

7. Menyiramkan air ke seluruh tubuh yang dimulai sebelah kanan 

kemudian sebelah kiri sampai rata.  

8. Mencuci kaki dengan rata  

Catatan : Alat / bahan bersuci yaitu Air  

Air yang boleh dipergunakan untuk bersuci adalah : air sumur, air hujan, 

air sungai, air kolam, air embun, air laut. Selain dengan air bersuci boleh 

dengan tanah (debu), batu, kayu kertas, dan pasir. Tetapi tidak boleh 

dengan tulang dan kotoran binatang  
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4. Tayammum 

 Tayammum adalah cara bersuci dengan memakai tanah / debu sebagai 

pengganti wudlu. Biasanya dilakukan saat di perjalanan atau sedang sakit. 

  

  

Adapun caranya adalah sebagai berikut :  

1. Mengucapkan : بسم اللھ الرحمن الرحیم 

2. Menepuk tanah dengan dua telapak tangan kemudian disapukankan dulu. 

3. Diusapkan ke muka satu kali 

4. Lalu diusapkan ke tangan kanan sampai pergelangan, kemudian yang kiri 

sampai pergelangan tangan masing-masing satu kali.  
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LATIHAN SOAL 

1. Dalam ajaran Islam, ada beberapa cara bersuci, sebutkan apa saja ! 

2. Kapan dilaksanakannya wudlu ? 

3. Ketika akan mulai berwudlu, apa yang harus diucapkan ? 

4. Ketika selesai wudlu, apa yang harus diucapkan ? 

5. Apa yang dimaksud air suci yang mensucikan ? 

6. Apa yang dimaksud dengan air suci yang tidak mensucikan ? 

7. Apa alasan kita melaksanakan tayamum ? 

8. Ketika seorang laki-laki akan shalat Jum’at, hal yang harus dilakukan 

sebelum berangkat untuk shalat Jum’at adalah……. 

9. Dalam bahasa Arab bersuci disebut… 

10.Kotoran manusia atau hewan yang menempel pada pakaian kita 

dinamakan…. 

Suatu hari bila ada kesempatan, di hadapan guru, teman-teman, atau Bapak / 

Ibumu, coba peragakan cara berwudlu dan tayamum sebagaimana yang telah 

dipelajari…….
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Materi 4 : Istinja 
  

 Istinja’ artinya bercebok. Istinja’ adalah menghilangkan kotoran setelah 

buang air besar atau air kecil. Istinja’ dilakukan agar kotoran yang masih 

menempel hilang. Untuk melakukan istinja’ dengan air perhatikan cara berikut 

ini : 

1. Siramkan air pada bekas kotoran 

2. Gunakan tangan kiri untuk membersihkan 

3. Cucilah kedua tangan dan kakimu. 

 Hadits tentang Istinja diterima dari Anas bin Malik, ia berkata :  

ِبىُّ – صلى اللھ علیھ وسلم – إَِذا َخَرَج لَِحاَجِتِھ أَِجىُء أََنا َوُغالٌَم َمَعَنا  َكاَن النَّ

 إَِداَوةٌ ِمْن َماٍء . َیْعِنى َیْسَتْنِجى ِبِھ
“Rasulullah pernah masuk ke kamar kecil untuk buang air besar lalu aku 

membawakannya seember air, lalu beliaupun beristinja dengan air tersebut.” 

(Muttafaqun Alaihi). 

 Bila tidak tersedia air, Istinja bisa menggunakan tiga butir batu, kayu, 

kertas, dan benda keras lainnya yang dinamakan istijmar.  

 Beristijmar dengan batu tidak boleh kurang dari tiga batu. Karena tiga 

batu umumnya akan lebih bersih. Namun jika batu masih belum 

menghilangkan kotoran, maka boleh ditambah lebih dari tiga batu hingga 

kotorannya bersih.  
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Hadits yang dijadikan dalil dalam hal ini adalah sebagai berikut : 

ُكْم -صلى اللھ علیھ وسلم- ُكلَّ َشْىٍء َحتَّى  َعْن َسْلَماَن َقالَ قِیلَ َلُھ َقْد َعلََّمُكْم َنِبیُّ

 اْلِخَراَءَة. َقالَ َفَقالَ أََجلْ َلَقْد َنَھاَنا أَْن َنْسَتْقِبلَ اْلقِْبَلَة لَِغاِئٍط أَْو َبْوٍل أَْو أَْن

 َنْسَتْنِجَى ِباْلَیِمیِن أَْو أَْن َنْسَتْنِجَى ِبأََقلَّ ِمْن َثالََثِة أَْحَجاٍر أَْو أَْن َنْسَتْنِجَى ِبَرِجیٍع

 أَْو ِبَعْظٍم
Dari Salman, ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, “Apakah nabi kalian 

mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun dalam hal buang kotoran?” 

Salman menjawab, “Iya. Nabi kami SAW telah melarang kami menghadap kiblat 

ketika buang air besar maupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja’ 

dengan tangan kanan. Beliau juga melarang kami beristinja’ dengan kurang dari 

tiga batu. Begitu pula kami dilarang beristinja’ dengan menggunakan kotoran dan 

tulang.”  

(HR. Muslim, no. 262) 

 Tidak boleh beristinja’ dengan menggunakan kotoran dan tulang. 

 Boleh mengganti batu untuk membersihkan kotoran saat buang hajat 

dengan yang lainnya asalkan memenuhi tiga syarat:  

1.  bendanya suci 

2.  bisa membersihkan atau mengangkat kotoran 

3.  bukan sesuatu yang berharga (dimuliakan) seperti makanan 

  

 Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tisu toilet boleh 

digunakan untuk beristinja’. 

Hikmah disyariatkan Istinja dan istijmar : 

• Mensucikan diri dan menghilangkan najis dari badan 

• Menjaga kebersihan sehingga tehindar dari berbagai penyebab penyakit 
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LATIHAN SOAL 

1. Apa yang dimaksud dengan istinja ? 

2. Apa yang dimaksud dengan istijmar ? 

Warnai gambar di bawah ini ya… 
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 1 Semester II

KOMPETENSI INTI 1 

(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 

(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 

(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 

(Keterampilan)

1 . M e n e r i m a d a n 
menjalankan ajaran agama 
yang dianutnya  

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
p e r c a y a d i r i d a l a m 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, dan guru

3. Memahami pengetahuan 
f a k t u a l d e n g a n c a r a 
mengamati [mendengar, 
melihat, membacaj dan 
menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda- 
benda yang dijumpainya di  
rumah dan di sekolah 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam karya 
y a n g e s t e t i s , d a l a m 
g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan  
y a n g m e n c e r m i n k a n 
perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

1.5 Menerima bahwa Allah 
mencintai hamba yang suci 
dan bersih 

2.5 Menjalankan perilaku 
hidup bersih dan suci 
dalam kehidupan sehari-
hari

3.5 Menerapkan tata cara 
wudhu 

4.5 Mempraktikkan tata 
cara wudhu 

1 . 6 M e n e r i m a b a h w a 
wudhu dapat menghapus 
dosa  

2.6 Menjalankan disiplin 
d a n t e r t i b s e b a g a i 
i m p l e m e n t a s i d a r i 
mempelajar i tata cara 
wudhu 

3.6 Memahami tata cara 
wudhu  

4.6 Mengomunikasikan tata 
cara wudhu 

1.7 Menerima manfaat 
tayammum sebagai bukti 
sifat Pemurahnya Allah  

2.7 Menjalankan perilaku 
hidup bersih dan tanggung  
jawab dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
dan guru 

3.7 Memahami tata cara 
tayammum 

4.7 Mempraktikkan tata 
cara tayammum

1.8 Menghayati nilai-nilai 
d a n h i k m a h y a n g 
terkandung dalam wudhu 
dan tayammum  
hari 

2.8 Menjalankan sikap 
d i s i p l i n s e b a g a i 
i m p l e m e n t a s i d a r i 
mempelajari wudhu dan 
tayammum 

3.8 Memahami hikmah 
wudhu dan tayammum 

4.8 Mengomunikasikan 
h i k m a h w u d h u d a n 
tayammum 
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Materi 5 : Bacaan Shalat 

 Nabi SAW bersabda: 

ْر الَِة َفأَْسِبِغ اْلُوُضوَء ُثمَّ اْسَتْقِبِل اْلقِْبَلَة َفَكبِّ  إَِذا قُْمَت إَِلى الصَّ
“Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu 

menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah.”  

(HR. Bukhari no. 6251 dan Muslim no. 912). 

Berikut ini adalah tata cara shalat : 

1. Takbirotul Ihrom 

Takbir dalam shalat dinamakan Takbirotul Ihrom. Takbirotul Ihrom adalah 

gerakan mengangkat tangan di atas bahu dan sejajar dengan telinga yang 

menandai dimulainya shalat. 

Caranya ialah kedua tangan diangkat dia atas bahu, ujung jari sejajar dengan 

telinga sambil mengucapkan : 

 اَللًُّھ اَْكَبُر

Setelah mengucapkan takbirotul ihrom, tidak boleh lagi ngobrol, makan, 

minum atau berbicara. yang boleh dilakukan hanya membaca bacaan-

bacaan shalat saja. Setelah melakukan Takbirotul Ihrom, maka dilanjutkan 

dengan membaca do’a iftitah. 
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2. Iftitah  

Iftitah artinya pembukaan. Do’a iftitah adalah do’a memulai shalat, dan hanya 

dibaca di roka’at pertama saja. Bacaan do’a iftitah adalah : 

 أَللَُّھمَّ بَاِعْد بَْینِْي َوبَْیَن َخطَایَاَي َكَما بَاَعْدَت بَْیَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب

 أَللَُھمَّ نَقِّنِْي ِمْن َخطَایَاَي َكَما یُنَقَّ الثَّْوُب ْاألَْبیَُض ِمَن الدَّنَِس 

 اَللَُّھمَّ اْغِسْلنِْي ِمْن َخطَایَاَي بِاْلَماِء َوالثَّْلِج َواْلبََرِد 

3. Al Fatihah  

Al Fatihah adalah yang diawali dengan membaca bacaan taawudz, yaitu :  

ِجْیِم ْیَطاِن الرَّ  أَُعْوُذ ِباللِھ ِمَن الشَّ

Adapun bacaan al Fatihah adalah sebagai berikut : 
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Artinya : 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.  

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  

Yang menguasai di hari Pembalasan.  

Hanya Engkaulah yang Kami sembah dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta 

pertolongan.  

Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri 

nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 

mereka yang sesat. 

Setelah selesai membaca al Fatihah ditutup dengan mengucapkan AAMIIN 

4. Membaca salah satu surat dari Al Quran 

5. Ruku’. 

Ruku’ adalah gerakan membungkukkan badan ke depan sambil membaca 

do’a ruku, yaitu : 

 ُسْبَحانََك اَللَُّھمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدَك  اَللَُّھمَّ اِْغفِْر لِي

3  

Gerakan yang benar saat Ruku’ adalah : 

1. Badan dibungkukkan ke depan 

2. Pandangan mata mengarah ke tempat sujud 

3. Posisi kepala sejajar dengan punggung 

4. Telapak tangan direnggangkan dan bertumpu ke lutut 

5. Lakukan Ruku’ dengan tenang (Tumaninah) 
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6. I’tidal. 

I’tidal adalah berdiri tegak setelah melakukan ruku sambil mengucapkan :  

  َسِمَع اَللَُّھ لَِمْن َحِمَدهُ

 َربَّنَا َولََك اَْلَحْمُد

!  

Gerakan yang benar saat I’tidal adalah : 

1. Berdiri dengan tegak 

2. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud 

3. Lakukan I’tidal dengan tenang (Tumaninah) 

7. Sujud. 

Bacaan dalam Sujud sama dengan yang dibaca saat Ruku’, yaitu : 

 ُسْبَحانََك اَللَُّھمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدَك  اَللَُّھمَّ اِْغفِْر لِي

!  

Gerakan sujud yang benar adalah :  

1. Ketika hendak Sujud dari posisi berdiri, lutut terlebih dahulu 

menyentuh tanah, lalu telapak tangan. Jangan terbalik. 

2. Dahi dan hidung menyentuh tempat sujud.  

3. Tangan disamping telinga sama seperti melakukan Takbirotul Ihrom. 

4. Ujung siku diangkat sedikit. 
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5. Jari-jari tangan dirapatkan. 

6. Ujung kaki ditekuk. 

7. Lakukan Sujud dengan tenang (Tumaninah). 

8. Duduk antara 2 sujud 

Pada saat duduk kita membaca do’a : 

 اَللَّھُمَّ اِْغفِْر لِي  َواْرَحْمنِي  َواْھِدنِي  َوَعافِنِي  َواْرُزْقنِي

Cara duduk yang benar adalah : 

1. Duduk dengan tegak 

2. Pandangan mata diarahkan ke tempat sujud 

3. Telapak tangan dirapatkan 

4. Telapak tangan kanan disimpan di paha kanan, dan telapak kiri 

disimpan di paha kiri 

5. Kaki kiri sedikit diduduki, dan ujung jari kaki kanan dilipat 

6. Lakukan dengan tenang (Tumaninah) 
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9. Tasyahud 

Bacaan tasyahud adalah : 

لََواُت  َوالطَّیِّبَاُت    اَلتَِّحیَّاُت لِلَِّھ  َوالصَّ

َالُم َعلَْیَك أَیَُّھا اَلنَّبِيُّ َوَرْحَمةَ اَللَِّھ َوبََرَكاتُھُ    اَلسَّ

الِِحیَن َالُم َعلَْینَا َوَعلَى ِعبَاِد اَللَِّھ اَلصَّ    اَلسَّ

   أَْشَھُد أَْن َال إِلَھَ إِالَّ اَللَّھُ

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُھُ  َوأَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ
Setelah tasyahud, bacaan dilanjutkan dengan bacaan sholawat, yaitu : 

ٍد ٍد  َوَعلَى آِل ُمَحمَّ    اَللَُّھمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

   َكَما َصلَّْیَت َعلَى آِل إِْبَراِھیَم

ٍد ٍد  َوَعلَى آِل ُمَحمَّ    َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

  َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِھیَم

 فِي اَْلَعالَِمیَن إِنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد

 Tasyahud ada 2 macam, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. 

Tasyahud awal dilaksanakan apabila kita melaksanakan shalat Dluhur, Ashar, 

Maghrib, dan Isya.   
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 Posisi duduk pada tasyahud awal sama seperti ketika pada posisi 

duduk antara 2 sujud, namun jari telunjuknya digerakkan. 

  

 Tasyahud akhir dilaksanakan apabila kita selesai melaksanakan 

seluruh shalat. Posisi duduk tasyahud akhir berbeda dengan posisi duduk 

tasyahud awal. 

10.Salam                       

Shalat diakhir dengan mengucapkan Salam dengan cara menengokkan 

kepala  ke kanan lalu ke kiri sebagai tanda Shalat selesai dilaksanakan 

dengan mengucapkan : 

 اَلسَّالَُم َعلَْیُكْم َوَرْحَمةُ اللَِّھ َوبََرَكتُھُ
“Semoga Allah mencurahkan salam sejahtera atas kamu juga ratmat dan 

karunia-Nya“. 

 Setelah selesai melaksanakan Shalat, maka kita dianjurkan untuk 

membaca do’a setelah shalat yang dinamakan wirid. Wirid yang dibaca 

adalah : 

 اشتغفر اللھ العظیم
Bacaan tersebut diucapkan sebanyak 3 kali 
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Lalu dilanjutkan dengan membaca do’a berikut : 

َالُم َالُم َوِمْنَك اَلسَّ   اَللَُّھمَّ أَْنَت اَلسَّ

ْكَراِم   تَبَاَرْكَت یَا َذا اَْلَجَالِل َواْإلِ

setelah selesai lalu membaca kalimah toyyibah sebagai berikut, masing-

masing 33 kali, yaitu : 

  سبحان اللھ

  الحمد للھ

  اللھ اكبر

lalu dilanjutkan dengan membaca do’a : 

   َال إِلَھَ إِالَّ اَللَّھُ َوْحَدهُ َال َشِریَك لَھُ

  لَھُ اَْلُمْلُك  َولَھُ اَْلَحْمُد  َوُھَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر

   اَللَُّھمَّ َال َمانَِع لَِما أَْعطَْیَت  َوَال ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت 

  َوَال یَْنفَُع َذا اَْلَجدِّ ِمْنَك اَْلَجدُّ

Ditutup dengang do’a untuck orang tua : 

َیاِنْي َصِغْیَرا ُھمَّ اْغفِْرلِْي َولَِوالَِديَّ َواْرَحْمُھَماَكَماَربَّ
 اَلّلٰ
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LATIHAN PRAKTEK SHALAT 

1. Peragakan Takbiratul Ihram beserta bacaannya ! 

2. Peragakan sikap bersedekap disertai bacaan Iftitah, Al Fatihah, dan salah 

satu surat dalam Al Quran ! 

3. Peragakan sikap ruku beserta bacaannya ! 

4. Peragakan sikap i’tidal beserta bacaannya ! 

5. Peragakan sikap sujud beserta bacaannya ! 

6. Peragakan sikap duduk antara 2 sujud beserta bacaannya ! 

7. Peragakan sikap tasyahud beserta bacaannya ! 

8. Peragakan sikap salam beserta bacaannya ! 

9. Peragakan wirid setelah shalat ! 

10.Alhamdulillah….. ananda sudah bisa mempraktekan shalat   
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Materi 6 : Allah mencintai yang bersih dan suci 

 Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan 

lingkungannya dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan 

melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. 

 Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat 

adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, 

kotor tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan 

timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang 

mengakibatkan penderitaan. 

  

 Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang 

membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah, 

sebagaimana hadits Rasulullah SAW : 

َة االَّ َنِظْیٌف ُھ الََیْدُحلُ اْلَجنَّ فُْوا َفِانَّ  اَالِْسَالُم َنِظْیٌف َفَتَنظَّ
“Agama Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga 

kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang 

yang bersih”. (H.R. Baihaqy). 
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 Hadits tersebut menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang 

suci. Untuk itu umat Islam harus menjaga kebersihan, baik kebersihan 

jasmani maupun rohani. Orang yang selalu bersih dan suci menandakan 

bahwa ia telah melaksanakan sebagian dari perintah agama dan akan 

memperoleh fasilitas berupa surga di akhirat kelak. 

 Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai 

oleh Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, tentu 

mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Sebagai hamba yang 

taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. 

 Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai 

dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di 

lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari 

membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas 

sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan 

dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman. 

 Kalau kebersihan merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sudah 

seharusnyalah kita bersungguh-sungguh melaksanakan atau menerapkan 

kebersihan itu dalam kehidupan kita sebagai wujud dari rasa cinta kita 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah: 

ِبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ َوَیْغفِْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم ۗ َواللَُّھ َغفُوٌر  قُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَّ

 َرِحیٌم
Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 

mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. (Q.S. Ali Imran [3]: 31). 
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 Mencintai Allah dan Rasul-Nya itu tidak ada jalan kecuali dengan cara 

percaya kepada-Nya serta menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi 

segala larangan-Nya. Itulah yang dinamakan beriman dan bertaqwa. 

 Kebersihan dapat diterapkan dalam masalah ibadah (hubungan dengan 

Allah), kita bisa ambil contoh dalam mendirikan shalat. Sebelum kita 

melaksanakan ibadah shalat maka kita harus membersihkan diri dulu dengan 

berwudhu. 

 Kebersihan bukan hanya monopoli dalam ibadah shalat saja tapi 

ibadah-ibadah yang lainpun seperti shaum, zakat dan haji selalu ada tema 

kebersihan di dalamnya, apakah itu kebersihan jasmani maupun kebersihan 

rohani. 

 Selain dalam masalah ibadah, kita juga harus menerapkan kebersihan 

dalam hal muamalah (hubungan antar sesama makhluk) seperti dalam hidup 

berkeluarga dan dalam hidup bermasyarakat. 

 Membersihkan diri sebelum tidur (berwudhu dan menggosok gigi), 

sesuai perintah Rasulullah SAW merupakan bagian dari kebersihan di dalam 

k e l u a r g a . S e p e r t i d i s a m p a i k a n d i d a l a m h a d i t s y a n g 

maknanya: “Bersihkanlah badan, maka Allah akan membersihkan kamu. 

Maka sesungguhnya tidak ada seorang ‘abdi (muslim) yang tidur dalam 

keadaan suci/bersih kecuali tidur bersamanya, pada rambut-rambutnya, 

malaikat yang tidak ada henti-hentinya mendoa. ‘Ya Allah ampunilah abdimu 

ini karena sesungguhnya ia tidur dalam keadaan suci/bersih.” (H.R. Thabrani 

dan Ibnu Hibban). 
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 Membiasakan diri menjaga kebersihan badan, juga diajurkan Nabi, 

seperti dalam sabdanya sesuai yang artinya: “Sepuluh macam dari fitrah 

yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air ke 

hidung, memotong kuku, membasuh lekuk telinga atau sela-sela kuku jari, 

mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, cebok dan berkumur”. (H.R. 

Muslim). 

 Demikian halnya, membersihkan halaman rumah, sesuai perintah Nabi, 

yang artinya: “Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu 

menyerupai orang Yahudi”. (H.R. Tirmidzi) 

 Tidak buang air besar atau air kecil di sembarang tempat, merupakan 

cerminan menjaga kebersihan di dalam masyarakat, sebagaimana larangan 

Rasulullah SAW, yang artinya, “Jauhilah (perbuatan) dua orang yang 

menyebabkan laknat, yaitu orang yang buang air besar dan air kecil di 

jalanan yang biasa dilewati orang banyak atau di tempat-tempat mereka 

berteduh”. (H.R. Muslim) 

 Membersihkan sampah dari jalan atau membuangnya pada tempat 

yang seharusnya, juga merupakan perintah Rasulullah SAW, yang 
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artinya: “Buanglah duri/sampah dari jalan. Sesungguhnya hal demikian itu 

termasuk dari sedekahmu”. (H.R. Bukhari) 

  

 Kita sering mengalami bencana alam yang disebabkan oleh ulah kita 

sendiri seperti musibah banjir dan tanah longsor. Salah satu sebabnya 

adalah karena kita, orang-orang yang menghuni alam ini, tidak menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar kita. Seperti membuang sampah sembarangan 

di selokan/saluran, di sungai bahkan di jalan, lalu menebang pohon-pohon 

tanpa mempedulikan keseimbangan alam. 

 Sebagai makhluk hidup yang diberi amanah Allah sebagai khalifah fil 

ardh, manusia seharusnya mampu menjaga keselarasan antara dirinya dan 

alam sekitarnya. Jika keselarasan ini tidak tercapai maka akan terjadi 

ketidakseimbangan alam yang bisa menyebabkan murka Allah dengan 

timbulnya berbagai macam musibah atau bencana. 

 Oleh karenanya, mari kita berkaca pada diri kita, apakah kita sudah 

menjaga kebersihan badan kita? Apakah kita sudah menjaga kebersihan 

rumah dan halaman kita? Apakah kita sudah membiasakan diri menjaga 

kebersihan alam/lingkungan di sekitar kita? 
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 Kalau belum, mari kita ubah pola pikir kita terhadap masalah 

kebersihan (cintailah kebersihan sebagaimana Allah dan Rasul-Nya 

mencintai kebersihan dan orang-orang yang bersih), mari mulai belajar dan 

berlatih membiasakan diri menjaga kebersihan. 

 Ingatlah juga bahwa kebersihan adalah bagian dari amal (akhlak) baik 

yang akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah mencintai 

orang-orang yang berbuat baik sesuai firman-Nya: 

 …َوأَْحِسُنوا ۛ إِنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن

“Dan berbuat baiklah (ihsan), karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195). 

(dikutip dari tulisan Risma Tri Utami, Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

(KPI) STAI Al-Fatah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, https://minanews.net/bersih-adalah-

bagian-dari-syurga/) 
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LATIHAN SOAL 

1. Apa manfaat kebersihan bagi kita sebagai manusia ? 

2. Bacakan di depan gurumu, salah satu ayat tentang kebersihan ! 

Diantara penyebab terjadinya banjir adalah karena sikap manusia juga yang 

suka membuang sampah sembarangan sehingga membuat saluran air 

tersumbat dan air sungai meluap. 

Warnai gambar berikut ini sebagai pengingat agar kita terhindar dari bencana 

banjir… 
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Materi 7 : Wudlu 

 Wudhu adalah menghilangkan hadats kecil seperti habis kencing atau 

buang air besar dengan cara mencuci dan menyapu sebagian anggota 

badan dengan air apabila hendak Shalat. 

 Sebelum belajar tata cara wudlu serta mempraktekannya, ayo kita 

warnai dulu gambar berikut ini : 
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 Adapun caranya sebagai berikut:  

1. Membaca :  

بسم اللھ الرحمن الرحیم 
2. Mencuci dua telapak tangan sampai pergelangan tangan tiga kali 

(Tangan kanan dulu lalu tangan kiri) 

3. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan cara : 

“Mengambil air dengan telapak tangan yang kanan, kemudian 

setengahnya dimasukkan kedalam mulut untuk berkumur dan 

setengahnya lagi dimasukkan kedalam hidung, kemudian 

dikeluarkan dengan tangan kiri.  

4. Mencuci muka sebanyak tiga kali  

5. Mencuci tangan yang kanan sampai sikut tiga kali, kemudian yang 

kiri sampai sikut juga tiga kali.  

6. Menyapu kepala dan telinga satu kali dengan cara memasukkan dua 

tangan ke dalam air, kemudian disapukan keatas kepala yang 

dimulai dari sebelah depan atas, kemudian disapukan kebelakang 

dan disapukan lagi kedepan, kemudian kedua telunjuk menyapu 

telinga bagian dalam, sedangkan ibu-jari menyapu telinga bagian 

luar.  

7. Mencucu kaki kanan sampai mata kaki tiga kali, kemudian kaki yang 

kiri sampai mata kaki tiga kali  

8. Mengucapkan dua kalimah Syahadat setelah selesai wudhu.  

 اشھد ان ال الھ اال اللھ

 و اشھد ان محمدا رسول اللھ

(jangan lupa, beri tanda syakkal pada tulisan bismillah 2 kalimat syahadat di atas ya…) 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 Setelah kita tahu dan mahir mempraktekannya, mari kita lihat hadits 

tata cara wudlu sebagai berikut : 

اٍت، ُثمَّ َمْضَمَض ْیِھ َثالََث َمرَّ أَ: َفَغَسلَ َكفَّ  أَنَّ ُعْثَماَن َدَعا ِبَوُضْوٍء َفَتَوضَّ

اٍت، ُثمَّ َغَسلَ َیَدهُ اْلُیْمَنى إَِلى اْلِمْرَفِق َثالََث  َواْسَتْنَثَر، ُثمَّ َغَسلَ َوْجَھُھ َثالََث َمرَّ

اٍت، ُثمَّ َغَسلَ َیَدهُ اْلُیْسَرى ِمْثلَ ذلَِك، ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُھ، ُثمَّ َغَسلَ ِرْجَلُھ اْلُیْمَنى  َمرَّ

اٍت، ُثمَّ َغَسلَ اْلُیْسَرى ِمْثلَ َذلَِك، ُثمَّ َقالَ: َرأَْیُت َرُسْولَ  إَِلى اْلَكْعَبْیِن َثالََث َمرَّ

أَ َنْحَو ُوُضْوِئ ھَذا ُثمَّ َقالَ َرُسْولُ اللِھ َصلَّى  اللِھ َصلَّى اللُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َتَوضَّ

ُث أَ َنْحَو ُوُضْوِئ َھَذا ُثمَّ َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْیِن الَ ُیَحدِّ  اللُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم : َمْن َتَوضَّ

َم ِمْن َذْنِبِھ   .فِْیِھَما َنْفَسُھ ُغفَِر َلُھ َما َتَقدَّ

(Mari baca satu persatu kata demi kata, dibantu oleh Ibu guru di sekolah, atau 

Bapak dan Ibu di rumah…)

“Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu anhu minta diambilkan air wudhu lalu berwudhu :  

• Dia basuh kedua telapak tangannya tiga kali 

• Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya 

• Lalu membasuh wajahnya tiga kali 

• Kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke siku tiga kali, begitupula 

dengan tangan kirinya 

• Setelah itu, ia usap kepalanya lantas membasuh kaki kanannya hingga ke mata 

kaki tiga kali, begitupula dengan kaki kirinya.  

Dia kemudian berkata, ‘Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berwudhu sebagaimana wudhuku ini, kemudian Rasulullah bersabda, ‘Barangsiapa 

berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua raka’at dan tidak berkata-kata 

dalam hati dalam kedua raka’at tadi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah 

lalu.” 
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 Hal-hal yang menyebabkan batalnya wudlu : 

1.Buang angin / kentut 

2.Buang air kecil 

3.Buang air besar 

LATIHAN SOAL 

1. Sebutkan bacaan sebelum berwudlu ! 

2. Seburkan urutan Wudlu ! 

3. Sebutkan bacaan setelah berwudlu ! 

4. Air apa saja yang boleh digunakan berwudlu ? 

5. Air apa saja yang tidak boleh digunakan untuk berwudlu ? 

6. Apa saja yang menyebabkan batalnya wudlu ? 
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Materi 8 : Allah Maha Pemurah 

 Agama Islam diturunkan oleh Allah ke muka bumi melalui perantaraan 

Nabi Muhammad SAW. 

  

 Agama Islam dilengkapi berbagai syariat yang harus dilaksanakan oleh 

para penganutnya. Meskipun demikian, banyak kemudahan yang diberikan 

dalam ajaran Islam sebagai wujud Allah Yang Maha Pemurah. 

 Salah satu bukti Maha Pemurahnya Allah terdapat dalam Al Quran : 

ًبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم ِمْنُھ ُموا َصِعیًدا َطیِّ  َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَّ
“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci; 

usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (QS. Al-Maidah: 6) 

Dikuatkan dengan hadits dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda : 

ْعِب َمِسْیَرَة َشْھٍر  أُْعِطْیُت َخْمًسا َلْم ُیْعَطُھنَّ أََحٌد ِمَن األَْنِبَیاِء َقْبلِي ، ُنِصْرُت ِبالرُّ

الَة َُفْلُیَصلِّ ، َما َرُجٍل أَْدَرَكْتُھ الصَّ  ، َوُجِعَلْت لِي األَْرُض َمْسِجًدا َوَطُھْوًرا ، َفأَیُّ

ِبيُّ َفاَعُة ، َوَكاَن النَّ  َوأُِحلَّْت لِي الَغَناِئُم ، َوَلْم َتِحلَّ ِألََحٍد َقْبلِي ، َوأُْعِطْیُت الشَّ

ًة اِس َعامَّ ًة َوُبِعْثُت لِلنَّ  ُیْبَعُث إَِلى َقْوِمِھ َخاصَّ
“Aku dianugerahi lima perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari Rasul-

Rasul sebelumku, yaitu : 

(1) aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak 

sebulan perjalanan 

(2) dijadikan bumi bagiku sebagai tempat shalat dan bersuci, maka siapa saja dari 

umatku yang mendapati waktu shalat, maka hendaklah ia shalat 
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(3) dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang Nabi 

pun sebelumku 

(4) dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafa’at (dengan izin Allah) 

(5) Nabi-Nabi diutus hanya untuk kaumnya saja sedangkan aku diutus untuk 

seluruh manusia.”  

(Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari, no. 438 dan Muslim, no. 521, 523) 

  

Ke-Maha Pemura-an Allah juga termaktub dalam Al Quran Surat Al Maidah 

ayat 6 : 

َرُكْم َولُِیِتمَّ ِنْعَمَتُھ َعَلْیُكْم  َما ُیِریُد اللَُّھ لَِیْجَعلَ َعَلْیُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُیِریُد لُِیَطھِّ

 َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan 

menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur.”  

Ibnu Jauziy rohimahullah mengatakan ada empat penafsiran ahli tafsir 

tentang nikmat apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini, yaitu : 

1. nikmat diampuninya dosa-dosa 

2. nikmat hidayah kepada iman, sempurnanya agama 

3. nikmat keringanan untuk tayammum 

4. nikmat berupa penjelasan hukum syari’at 
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LATIHAN SOAL 

1. Sebutkan salah satu contoh Maha Pemurahnya Allah SWT dalam hal 

bersuci ! 

2. Apa saja nikmat Allah yang telah diberikan kepada orang Islam ? 

Warnai gambar berikut ini… 
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Materi 9 : Tayamum 

 Tayammum secara bahasa adalah Al Qosdu (الــــَقــْصــُد) yang berarti 

maksud. Sedangkan secara istilah adalah sebuah bentuk ibadah kepada 

A l l a h b e r u p a m e n g u s a p w a j a h d a n k e d u a t a n g a n d e n g a n 

menggunakan sho’id yang bersih sebagai pengganti dari wudhu atau mandi, 

bagi orang yang tidak mendapatkan air, orang sakit atau orang yang sedang 

bepergian / safar. 

  

 Sho’id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk 

bertayammum baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. 

  

 Tayammum disyari’atkan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman : 

 « َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَھا َلَنا َطُھوًرا إَِذا َلْم َنِجِد اْلَماَء »

“Dijadikan bagi kami (ummat Nabi Muhammad) permukaan bumi sebagai thohur 

(sesuatu yang digunakan untuk bersuci) jika kami tidak menjumpai air”. 

 Media yang dapat digunakan untuk bertayammum adalah seluruh 

permukaan bumi yang bersih baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang 

berair, lembab ataupun kering.  
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ِتى َمْسِجداً َوَطُھوراً  ُجِعَلِت األَْرُض ُكلَُّھا لِى َوألُمَّ
“Dijadikan bumi seluruhnya bagiku (Nabi SAW) dan ummatku sebagai tempat untuk 

sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci”. 

 Adapun caranya adalah sebagai berikut :  

1. Mengucapkan : بسم اللھ الرحمن الرحیم 

2. Menepuk tanah dengan dua telapak tangan kemudian disapukan 

dulu. 

3. Diusapkan ke muka satu kali 

4. Lalu diusapkan ke tangan kanan sampai pergelangan, kemudian 

yang kiri sampai pergelangan tangan masing-masing satu kali.  

 Cara tersebut diambil dari salah satu lafadz riwayat Bukhori : 

ْیِھ َواِحَدًة  َوَمَسَح َوْجَھُھ َوَكفَّ
“Dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali 

usapan”. 

Alasan melaksanakan tayamum : 

1. Jika tidak ada air baik dalam keadaan safar ataupun tidak 

2. Terdapat air (dalam jumlah terbatas) bersamaan dengan adanya 

kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut semisal untuk minum dan 

memasak. 

3. Adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan 

atau semakin lama sembuh dari sakit. 

(sebagian dikutip dari tulisan Aditya Budiman, https://muslim.or.id/1918-panduan-tata-

cara-tayammum.html) 
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PRAKTEK IBADAH 

1. Sebutkan apa saja alasan melaksanakan tayamum ? 

2. Coba bacakan dalil tentang Tayamum di depan gurumu ! 

3. Coba praktekkan di depan gurumu, cara melakukan tayamum ! 
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