
 

 



LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Buku Panduan Penyelenggaraan Program Bimbingan Intensif Amaliyah 

Ramadhan (BINA RAMADHAN) untuk Sekolah Dasar yang disusun oleh Kelompok 

Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (KKG PAI-SD) Kab. 

Sumedang, merupakan acuan dalam rangka melaksanakan, mengisi dan 

memakmurkan bulan suci Ramadhan 1434 H Tahun 2013 melalui kegiatan 

keagamaan yang positif bagi peserta didik Sekolah Dasar di Kabupaten Sumedang. 

Dengan tersusunnya buku panduan ini, diharapkan agar pelaksanaan 

kegiatan semakin mempunyai arah dan target yang jelas untuk dapat 

mengakselerasi tercapainya tujuan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar 

yakni terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlakul karimah (budi pekerti 

luhur).   

Pada tataran operasional, para stakeholder pendidikan, kepala sekolah dan 

warga sekolah serta masyarakat diharapkan dapat membangun sinergisitas yang 

tinggi dalam rangka menyukseskan kegiatan keagamaan pada bulan Ramadhan 

1434 Tahun 2013.   Dikarenakan, hasil belajar peserta didik selama mengikuti 

kegiatan akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan 

program pengembangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar di Kab. 

Sumedang, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 

Sumedang,       Juni 2013 

Dinas Pendidikan  

Kabupaten  Sumedang 

Kepala, 

 

 

 

 

Drs. Herman Suryatman, M.Si.  
NIP. 197011111991021001 

 Kementerian Agama 

Kantor Kabupaten Sumedang 

Kepala, 

 

 

 

 

Drs. H. Ilih Permana, M.M. 

NIP. 195709111989031001 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الّرمحن الّرحمي

Dalam rangka mewujudkan peserta didik yang beriman, bertaqwa kepada 

Allah SWT, dan taat beribadah kepada Allah SWT, pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar, selain harus diberikan melalui 

kegiatan intrakurikuler juga harus diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler.  

Kegiatan ekstrakurikuler PAI di SD sangat penting dalam rangka memberikan 

tambahan pengetahuan, pemahaman, pengamalan, dan keterampilan pada peserta 

didik.  Kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SD dapat diberikan dalam berbagai 

kegiatan.  Salah satunya melalui Program Bimbingan Intensif Amaliyah 

Ramadhan (BINA RAMADHAN). 

Bulan Ramadhan sebagai bulan suci yang syarat dengan keistimewaan bagi 

umat muslim, perlu diisi dengan berbagai aktivitas keagamaan yang dapat 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.  Karena itu, untuk menghormati, dan 

mengisi bulan Ramadhan, peserta didik SD perlu diarahkan, diberdayakan dan 

dibina agar senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan (amaliyah), baik yang 

wajib maupun yang sunnah.  Ini sangat penting untuk membentuk pribadi peserta 

didik terbiasa taat beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari perbuatan-

perbuatan yang kontra produktif. 

Program BINA RAMADHAN ini merupakan refleksi dari hasil evaluasi 

penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI di bulan Ramadhan pada tahun-

tahun sebelumnya yang menunjukkan rendahnya tingkat efektifitas dalam 

pencapaian tujuan kegiatan.  Sehingga, konsep yang tertuang di dalamnya 

merupakan prakarsa inovatif dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan yang 

berdayaguna dan berhasilguna. 

Salah satu prakarsa inovatif yang dimaksud adalah konsep kegiatan yang 

mengarahkan, memberdayakan dan membina peserta didik oleh Guru PAI dan 

Guru lainnya secara intensif hanya di sekolah.  Peserta didik akan menjalani seluruh 

rangkaian kegiatan di sekolah sampai dengan pelaksanaan shalat Zuhur. Sehingga 

alokasi waktu untuk penyelenggaraan kegiatan ini lebih lama dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Konsep ini dimaksudkan untuk meningkatkan bimbingan 
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dan pengasuhan pada peserta didik salama bulan Ramadhan.  Berdasarkan hasil 

evaluasi pada bulan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa 

ketika peserta didik pulang dari sekolah lebih awal, ternyata di rumah atau di 

lingkungan bermainnya sangat minim mendapatkan bimbingan dan pengasuhan 

keagamaan baik dari orang tua maupun masyarakat.  Merujuk pada kondisi fakta 

tersebut, dengan tanpa bermaksud membatasi ruang bermain peserta didik, 

tercetuslah gagasan dengan format kegiatan NGABUBURIT DI SAKOLA.  

Prakarsa inovatif lainnya dari Program BINA RAMADHAN adalah 

Deseminasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) melalui penanaman nilai-

nilaii operasional budaya sunda yang terkandung dalam DASA MARGA RAHARJA.  

Sasaran konsep ini bukan hanya peserta didik, namun kepada warga sekolah 

lainnya.  Tujuannya, untuk menumbuhkan sikap ngamumule budaya sendiri dengan 

segala kearifannya.  Pada tataran praktis, selama penyelenggaraan program BINA 

RAMADHAN seluruh warga sekolah wajib menggunakan bahasa sunda dengan 

undak usuk basa yang benar.  Diharapkan, komunikasi dengan berbahasa sunda 

yang baik dan benar dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis antar warga 

sekolah. Melalui konsep ini, tercetuslah semangat untuk menciptakan peserta didik 

“NU ISLAMI NYUNDA TUR NYUNDA ISLAMI”.  

Akhirnya, semoga Buku Panduan Penyelenggraan Program BINA 

RAMADHAN ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam Penyelenggaraan kegiatan 

Ramadhan 1434 H Tahun 2013 pada Sekolah Dasar  di Kab. Sumedang. Buku 

Panduan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan  sehingga kritik dan saran 

sangat diharapkan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan. 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam 

melaksanakan Program BINA RAMADHAN bagi peserta didik Sekolah Dasar, kami 

sampaikan terima kasih. 

 

Sumedang,      Juni 2013 

Penyusun, 

Tim Kreatif 

KKG PAI SD Kab. Sumedang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan sebagai upaya membangun sumberdaya manusia yang tangguh, 

tidak cukup dengan hanya memperhatikan aspek Intelektual Quotient (IQ), tetapi 

harus seimbang dengan pembangunan kualitas aspek Emotional Quotient (EQ) dan 

aspek Spiritual Quotient (SQ);aspek moral, akhlak mulia dan kehidupan beragama. 

 Pasal 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.  

 Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah bertujuan untuk 

membentuk pola pikir dan pola tindak peserta didik yang mengarah pada sikap dan 

perilaku terpuji, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, 

yang menyebutkan pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan suatu 

sistem pendidikan nasional yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

 Impelementasi pendidikan dan pengajaran agama Islam yang diberikan 

kepada siswa SD (Sekolah Dasar) senantiasa berorientasi pada aspek penguasaan 

pengetahuan dan aspek pengamalan (peribadatan), dengan menginternalisasikan 

dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan melatih 

peserta didik untuk terampil dalam mempraktikkan ibadah ritual Islam baik yang 

wajib maupun yang sunnah. Hal ini dilakukan dengan mengaktifkan dan 

mengintegrasikan program ekstrakurikuler yang dapat mengarah dan membantu 

kegiatan intrakurikuler. 

 Salah satu kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SD yang sudah terbiasa 

diselenggarakan dan merupakan agenda rutin tahunan yaitu kegiatan Ramadhan. 
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Suasana bulan Ramadhan yang kondusif dalam membangun kehidupan 

spiritualitas peserta didik perlu terus dijaga dan dikembangkan melalui program 

pendidikan keagamaan yang lebih menarik, atraktif, dan efektif untuk terus 

meningkatkan kemampuan beragama peserta didik baik pada tingkat kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. 

 Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan Ramadhan pada SD di 

Kab. Sumedang pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tingkat efektifitas 

yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Rendahnya sinergisitas antar entitas faktor pendukung mulai dari tingkat 

kabupaten, kecamatan dan sekolah dalam menyukseskan kegiatan 

Ramadhan pada SD yang berdampak terhadap rendahnya tingkat keformalan 

kegiatan. 

2. Program kegiatan tidak terstruktur dan terencana serta tidak melalui upaya 

standarisasi mekanisme kegiatan formal di tingkat kabupaten yang berdampak 

terhadap rendahnya tanggungjawab penyelenggara kegiatan di tingkat 

sekolah. 

3. Prinsip evaluasi tidak terpadu, sistematis, menyeluruh dan 

berkesinambungan. Dalam hal ini evaluasi diselenggarakan atas dasar 

pemenuhan administrasi minimal dari Buku Amaliyah Ramadhan yang 

beredar di lapangan. 

4. Kegiatan peserta didik tidak terbimbing dan tidak terasuh langsung oleh Guru 

PAI sehingga berdampak terhadap rendahnya pencapaian tujuan kegiatan. 

 Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan, KKG 

PAI Kab. Sumedang pada Ramdahan 1434 H tahun 2013 mempunyai prakarsa 

inovatif melalui Program Bimbingan Intensif Amaliyah Ramadhan disingkat BINA 

RAMADHAN. 

 

B. Landasan Hukum 

 Panduan penyelenggaraan Program BINA RAMADHAN ini disusun 

berlandaskan kepada: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/12A Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Pada Sekolah. 

9. Peraturan Daerah Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kabupaten Sumedang 

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang 

Puseur Budaya Sunda (SPBS) 

 

C. Tujuan dan Fungsi 

1. Tujuan disusunnya Panduan Penyelenggaraan Program BINA 

RAMADHAN Sekolah Dasar ini adalah: 

a. Memberikan pedoman bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI)  dan 

satuan pendidikan tentang penyelenggaraan Program BINA 

RAMADHAN bagi peserta didik SD. 

b. Memberikan panduan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) 

dalam melaksanakan kegiatan BINA RAMADHAN bagi peserta didik 

SD. 
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2. Fungsi penyusunan Panduan Penyelenggaraan Program BINA 

RAMADHAN Sekolah Dasar ini adalah: 

a. Sebagai pegangan dalam menambah pengetahuan, penghayatan, dan 

pengamalan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan satuan 

pendidikan dalam penyelenggaraan Program BINA RAMADHAN bagi 

peserta didik SD. 

b. Untuk mempermudah dan memperlancar bagi Guru Pendidikan Agama 

Islam (GPAI) dan satuan pendidikan dalam melaksanakan Program 

BINA RAMADHAN bagi peserta didik SD. 

c. Untuk membantu Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan satuan 

pendidikan dalam mempercepat pencapaian tujuan pelaksanaan 

Program BINA RAMADHAN bagi peserta didik SD. 

   

D. Sasaran 

Sasaran dari buku panduan ini adalah: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar sebagai pelaksana 

program BINA RAMADHAN. 

2. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab program BINA RAMADHAN 

3. Guru lainnya pada Sekolah Dasar sebagai pendukung pelaksanaan 

program BINA RAMADHAN 

4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sumedang sebagai institusi yang menetapkan kebijakan 

Program BINA RAMADHAN pada Sekolah Dasar.  Sekaligus melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program BINA 

RAMADHAN 1434 H Tahun 2013. 
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BAB II 

KONSEP PROGRAM BINA RAMADHAN 

 

A. Pengertian 

 Bimbingan Intensif Amaliyah Ramadhan disingkat BINA RAMADHAN adalah 

pola intensifikasi pengajaran dan pengasuhan terencana serangkaian kegiatan 

peribadatan (amaliyah) yang dilakukan pada hari efektif sekolah selama bulan 

Ramadhan di Sekolah Dasar melalui metode bimbingan langsung Guru Pendidikan 

Agama Islam yang berorientasi pada penumbuhan pembiasan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran Islam. 

 Pola intensifikasi yang dimaksud dalam panduan ini adalah kegiatan 

bimbingan yang dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama Islam dan warga sekolah 

lainnya kepada peserta didik secara terus-menerus dan berulang-ulang selama 

waktu yang telah ditentukan agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.  

Pengajaran dan pengasuhan adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan 

pada tercapaianya tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan peserta 

diidk secara terintegrasi selama proses pembelajaran.   

 Sedangkan pembiasaan adalah kegiatan untuk mengkondisikan dan 

mengembangkan karakter keberagaman peserta didik melalui penanaman dan 

pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan keseharian. 

 

B. Tujuan dan Fungsi 

1. Tujuan Penyelenggaraan Program BINA RAMADHAN adalah: 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik melalui 

penghayatan nilai-nilai Islam selama dan sesudah bulan Ramadhan. 

b. Memperdalam dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan 

penghayatan ajaran Islam bagi peserta didik selama dan sesudah bulan 

Ramadhan. 

c. Mempraktikkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari selama dan sesudah bulan Ramadhan. 
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2. Fungsi Penyelenggaraan Program BINA RAMADHAN adalah: 

a. Sarana pembinaan keimanan dan keyakinan peserta didik SD terhadap 

ajaran Islam. 

b. Sarana pembinaan ke-Islaman peserta didik SD dengan 

mengimplementasikan pengetahuan dan pengamalan ajaran-ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk sikap 

dan perilaku yang Islami. 

 

C. Karakteristik 

1. Terencana, terstruktur dan berkelanjutan 

Penyelenggaraan Program BINA RAMADHAN merupakan serangkaian 

kegiatan (amaliyah) ibadah dalam rangka pengembangan pengetahuan 

dan pengamalan Agama Islam pada peserta didik yang diintegrasikan 

dengan kegiatan intrakurikuler.  Sehingga, pasca penyelenggaraan 

program diharapkan menjadi kegiatan lazim peserta didik melalui 

penguatan program ekstrakurikuler PAI yang ditetapkan melalui kebijakan 

kepala sekolah. 

2. Metode bimbingan, pembinaan dan pemantauan secara langsung kepada 

peserta didik oleh Guru PAI dan warga sekolah lainnya 

Seluruh kegiatan pada Program BINA RAMADHAN dibimbing, dibina dan 

dipantau langsung secara intensif oleh Guru PAI dan Guru lainnya pada 

sekolah dengan tujuan agar tingkat kemajuan prestasi peserta didik 

selama mengikuti kegiatan dapat terukur secara optimal sehingga 

kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. 

3. Berorientasi pada penumbuhan sikap dan penanaman pembiasaan 

peserta didik 

Program BINA RAMADHAN dilaksanakan untuk mengkondisikan dan 

mengembangkan karakter keberagamaan peserta didik melalui 

penanaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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4. Deseminasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) melalui penerapan 

nilai-nilai luhur ka-Sumedangan dalam rangka meletakkan dasar-dasar 

penciptaan peserta didik SD “Nu Islmai Tur Nyunda – Nu Nyunda Tur 

Islami”  

5. Prinsip evaluasi terpadu, sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan  

Penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari 

kegiatan pembelajaran, dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku, mencakup semua aspek kompetensi 

dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 

memantau perkembangan kemampuan peserta didik 

 

D. Prinsip 

 Pada dasarnya kegiatan BINA RAMADHAN merupakan upaya peningkatan 

kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi peserta didik SD melalui 

bimbingan dan pembiasaan selama hari efektif sekolah pada bulan Ramadhan 

dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

1. Memperluas wawasan pengetahuan siswa dalam ibadah dan muamalah  

2. Peningkatan amaliah di bulan Ramadhan yang dilaksanakan secara 

terprogram dan terencana. 

3. Menerapkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari di luar jam 

pembelajaran yang telah terjadwalkan, berupa bimbingan, arahan, 

pembiasaan dan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar lebih 

berdayaguna dan berhasilguna. 

 

E. Bentuk Kegiatan  

 Bentuk kegiatan pada Program BINA RAMADHAN merupakan hasil 

penjaringan skala kebutuhan prioritas pengembangan Kompetensi Dasar PAI SD 

dengan mempertimbangkan kecukupan lingkup sumberdaya manusia pelaksana 

dan sumberdaya pendukung lainnya serta alokasi waktu yang tersedia selama 

bulan Ramadhan 1434 H Tahun 2013.  Cakupan bentuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan, sebagai berikut: 
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1. Pembiasaan Dzikir Asmâ Al Husnâ 

Dalam menjalin hubungan dengan Allah SWT dapat juga dilakukan 

melalui dzikir atau mengingat Allah SWT dengan menyebut nama-nama-

Nya yang baik (asma’ul husna).  Dzikir salah satu tujuannya adalah untuk 

mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa.   

Terkait dengan hal tersebut, penanaman pembiasaan dzikir asma’ul 

husna sebelum memasuki kelas pada peserta didik maupun guru 

merupakan upaya dalam rangka membangun iklim pembelajaran yang 

tenang, tentram dan menyenangkan, sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

2. Pembiasaan Muhadloroh (ceramah agama) 

Sekolah merupakan lingkungan tempat berinteraksi dan bersosialisasi 

antara teman sebaya bagi peserta didik.  Peran serta sekolah sangat 

strategis dalam mewujudkan hubungan harmonis, saling menghargai, 

saling memperhatikan dan tolong-menolong dalam kebaikan antar peserta 

didik. 

Penanaman sikap saling menasehati dalam kebaikan melalui pembiasaan 

muhadloroh oleh peserta didik sebelum memasuki kelas, dipandang salah 

satu stimulus yang mampu mewujudkan hubungan harmonis antar 

peserta didik yang selanjutnya dapat menciptakan kondisi interaksi positif 

selama proses pembelajaran.  

3. Pembiasaan Shalat Dhuha Bersama 

Sebagaimana fungsi dzikir, shalat merupakan cara manusia dalam 

menjalin hubungan dengan Allah SWT untuk mendapatkan ketenangan 

dan ketentraman jiwa.  Shalat dapat mendorong tumbuhnya sikap disiplin 

bahkan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. 

Penanaman pembiasaan shalat dhuha pada peserta didik dan guru setiap 

waktu istirahat diharapkan mampu menumbuhkan sikap disiplin dan saling 

menyayangi antara peserta didik dengan guru.  Selain itu diharapkan 

mampu meminimalisasi interaksi negatif antara peserta didik.  Sehingga 

tercipta  hubungan yang terbuka, lugas dan supel antara peserta didik 
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dengan guru yang selanjutnya dapat menjadi faktor input dalam 

membangun suasana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. 

4. Peningkatan wawasan dan pemahaman fiqih 

Beribadah kepada Allah SWT merupakan salah satu bentuk pengabdian 

seorang hamba kepada Sang Pencipta.  Pengabdian berarti penyerahan 

diri dan kepatuhan secara totalitas lahir dan batin kepada Allah SWT.  

Pengabdian yang totalitas dilakukan dengan penuh kesadaran yang 

didasari oleh pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam.  Dalam 

beribadah itu ada aturan, cara dan batasan tersendiri. 

Memperhatikan skala prioritas kebutuhan penguatan pemahaman dan 

pengamalan fiqih bagi peserta didik SD, materi terpilih adalah bab 

thaharah dan shalat.  Hasil belajar yang diharapkan adalah peserta didik 

mampu mengamalkan kedua materi tersebut dengan benar sesuai 

ketentuan fiqih.  Selain itu kegiatan ini diharapkan mampu berimplikasi 

kepada penumbuhan sikap taat dan patuh terhadap tata tertib atau 

peraturan lainnya yang ditetapkan oleh sekolah. 

5. Pembiasaan Tadarus Al Qur’an 

Al Qur’an adalah sebenar-benarnya dan setinggi-tingginya pedoman 

hidup manusia.  Mencintai Al Qur’an sejak usia dini akan menjadi pengikat 

jiwa dan raga manusia untuk selalu berpedoman kepada Al Qur’an dalam 

menjalankan kehidupan dikemudian hari hingga akhir hayatnya.  

Kegiatan penanaman pembiasaan Tadarus Al Qur’an merupakan upaya 

peletakkan dasar sikap mencintai Al Qur’an pada peseta didik SD.  Sikap 

mencintai Al Qur’an akan menumbuhkan sikap gemar membacanya dan 

semangat mempelajari ketentuan membaca yang benar (tartil).  

Selanjutnya pada tataran praktis, melalui pembiasaan gemar membaca Al 

Qur’an pada setiap kesempatan waktu luang selama di sekolah 

diharapakan dapat meminimalisasi bahkan menghilangkan ungkapan-

ungkapan dengan bahasa kasar dan kotor pada peserta didik. 
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6. Hafalan Surat Pendek Al Qur’an 

Wujud kecintaan seorang muslim kepada Al Qur’an tidak cukup hanya 

dengan membacanya, namun akan berusaha untuk menghafalnya 

sebagai bentuk rasa tanggungjwab dalam melestarikannya, sebagaimana 

semangat para sahabat Nabi SAW. 

Kegiatan pembiasaan menghafal surat pendek Al Qur’an pada peserta 

didik SD dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertinggi kecintaannya 

terhadap Al Qur’an.  Selanjutnya, secara empirik diyakini bahwa penghafal 

Al Qur’an memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi, sehingga akan 

berdampak terhadap tingginya sikap kritis, kreatif dan inovatif.   Demikian 

pula sama halnya dengan kecerdasan spiritual, sehingga akan terbentuk 

pribadi peserta didik yang berbudi pekerti luhur. 

7. Pelatihan dan Pembiasaan Akhlak Mulia 

Pembiasaan akhlak mulia ditujukan untuk menciptakan suasana yang 

lebih kondusif bagi terwujudnya kultur sekolah yang lebih agamis.  

Kegiatan pembiasaan akhlak mulia dilaksanakan secara terintegrasi dan 

setiap saat selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran di lingkungan 

sekolah yang melibatkan seluruh warga yang ada di sekolah. 

Melalui kegiatan pembiasaan akhlak mulia diharapkan dapat terwujud 

peserta didik yang terbiasa mengamalkan akhlak dan perilaku mulia 

berdasarkan norma ajaran agama Islam dalam rangka terwujudnya 

masyarakat sekolah yang berkarakter agamis sehingga berguna bagi 

kehidupan dirinya dan orang lain. 

Pada tataran operasional, dalam rangka akselerasi pembiasaan akhlak 

mulia, dilaksanakan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa 

indung (sunda) dengan undak usuk basa yang benar dan 

pengimplementasian Dasa Marga Raharja SPBS sebagai dasar 

peletakakkan dakam menciptakan peserta didik SD  “nu Islami tur 

Nyunda”. 
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8. Hafalan Do’a sehari-hari 

Berdo’a merupakan salah satu cara menjalin hubungan dengan Allah 

SWT.  Berdo’a sebagai tanda bahwa manusia, selain memiliki kelebihan, 

namun masih banyak hal di luar batas kemampuanya, sehingga 

membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa memudahkan segala 

urusan. 

Melalui pembiasaan menghafal do’a sehari-hari diharapkan dapat 

terwujud peserta didik yang selalu menggantungkan diri hanya kepada 

Allah SWT.  Implikasinya, menumbuhkan sikap percaya diri yang tinggi, 

selalu optimis, pantang menyerah, ikhlas dan sabar dalam menghadapi 

segala permasalahan pembelajaran. 

9. Pembiasaan Shalat Zuhur Berjama’ah 

Shalat adalah tiang agama, pembeda antara muslim dengan kafir dan 

amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT. Shalat fardlu lebih 

utama dikerjakan secara berjama’ah. 

Melalui pembiasaan shalat Zuhur berjama’ah diharapkan dapat terwujud 

peserta didik yang istiqomah taat mengerjakan shalat fardlu serta secara 

berjama’ah di masjid.  Selian itu dapat menumbuhkan sikap disiplin, 

kebersamaan dan persaudaraan karena di akhir pelaksanaan shalat 

dilakukan pembiasaan berta’aruf (bersalaman) dengan cara tertentu yang 

dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara peserta didik. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM BINA RAMADHAN 

 

A. Ketentuan Umum Pelaksanaan 

 Kegiatan BINA RAMADHAN merupakan kegiatan harian peserta didik di 

sekolah selama bulan Ramadhan dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Penanggungjawab pelaksanaan adalah kepala sekolah sedangkan 

pelaksananya menjadi tugas Guru PAI dan guru-guru lainnya yang ada di 

sekolah bersangkutan. 

 Program BINA RAMADHAN secara tersrtuktur merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh sekolah, bukan hanya oleh Guru PAI.  Sehingga dibutuhkan 

pengelolaan kegiatan secara terpadu dari seluruh warga sekolah agar tujuan 

kegiatan dapat tercapai secara optimal.   

2. Peserta kegiatan adalah peserta didik kelas III sampai dengan kelas VI. 

 Pemilihan peserta kegiatan dari kelas III hingga kelas VI didasari oleh 

pertimbangan skala kebutuhan pengembangan pengetahuan, pemahaman 

dan pengamalan ajaran agama Islam yang bersifat keseharian dan dengan 

memperhatikan kondisi fisik dan psikis peserta didik yang dimungkinkan akan 

mampu secara tuntas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. 

3. Diselenggarakan pada hari efektif sekolah selama bulan Ramadhan dengan 

alokasi waktu jam pelajaran ke-1 dan jam pelajaran ke-5 sampai dengan 

pelaksanaan shalat Zuhur berjama’ah. 

 Pengalokasian waktu ini berdasarkan pertimbangan bahwa suasana 

Ramadhan yang syarat dengan nuansa spiritual dapat dijadikan sebagai 

peluang kemudahan dalam menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama 

Islam kepada warga sekolah yang selanjutnya dapat dijadikan titik tolak 

penciptaan kultur sekolah yang agamis.  Pemilihan jam pelajaran ke-1 dan jam 

pelajaran ke-5 merupakan pola intensifikasi kegiatan dengan tetap 

memperhatikan kebutuhan peserta didik terhadap pengetahuan lainnya yang 

dialokasikan pada jam pelajaran ke-2 hingga ke-4.  
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4. Diselenggarakan secara kelompok di halaman sekolah atau selasar sekolah, 

dan atau masjid terdekat dengan lingkungan sekolah yang dapat menampung 

seluruh peserta kegiatan. 

 Pengkondisian proses pengajaran dan pengasuhan secara berkelompok dari 

kelas III hingga kelas VI, mempertimbangkan bahwa seluruh materi kegiatan 

merupakan materi dasar ajaran Islam yang harus mampu diketahui, 

dipamahami dan diamalkan oleh rentang usia peserta didik pada kelas 

dimaksud.  

 Sedangkan dalam hal alternatif tempat kegiatan,sebagai berikut: 

a. Sekolah  

 Merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dialokasikan pada 

jam pelajaran ke-1 yakni pembiasaan dzikir asma’ul husna dan 

muhadloroh.  Alternatif pemilihan tempat disesuaikan dengan kondisi 

sekolah masing-masing, seperti halaman sekolah atau selasar sekolah 

(depan kelas).  Pemilihan tempat di sekolah juga harus mempertimbangan 

tingkat kenyamanan peserta dalam mengikuti kegiatan. 

b. Masjid Terdekat dengan Sekolah 

Merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dialokasikan pada 

jam pelajaran ke-5 hingga pelaksanaan shalat Zuhur berjama’ah yakni  

pembiasaan shalat dhuha, peningkatan wawasan dan pemehaman fiqih, 

pembiasaan tadarus al qur’an, pembiasaan hafalan surat pendek al 

qur’an, pelatihan dan pembiasaan akhlak mulia, hafalan do’a sehari-hari 

dan pembiasaan shalat Zuhur berjama’ah. Pemilihan tempat ini 

dimaksudkan agar terjadi reduksi kegiatan yang dilakukan oleh sekolah 

terhadap penciptaan nuansa Ramadhan di masyarakat.   

5. Bahasa pengantar selama pelaksanaan kegiatan adalah Bahasa Indung 

(bahasa Sunda) dengan undak usuk basa yang benar 

 Bahasa merupakan salah satu faktor penentu tercapainya keberhasilan 

sebuah komunikasi. Tingkat efektifitas penyampaian informasi kepada peserta 

didik, salah satunya tergantung dari bahasa pengantar yang digunakan.  

Bahasa Sunda secara filosofis mengandung makna kearifan budaya lokal bagi 

masyarakat Sumedang, yang berimplikasi terhadap perwujudan perpormatif 

penggunanya.  Dengan kata lain, pada kegiatan ini, bahasa sunda dapat 
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dijadikan sebagai standar alat ukur perilaku peserta didik.  Selain itu, 

penggunaan bahasa sunda dapat dijadikan sebagai upaya menumbuhkan 

rasa mencintai terhadap budaya sunda khusunya budaya Sumedang, 

sekaligus sebagai penanaman nilai-nilai luhur semangat ka-Sumedangan 

pada peserta didik. 

6. Setiap hari Jumat dilakukan penilaian individu terhadap peserta didik untuk 

materi hafalan dan pembiasaan akhlak mulia bertempat di sekolah. 

 Setiap hari Jum’at, tidak dilaksanakan proses pembelajaran pada seluruh 

kegiatan, namun khusus untuk pelaksanaan penilaian periodik mingguan yang 

dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemajuan prestasi peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan selama seminggu. Hasil penilaian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya 

agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.  

7. Penilaian akhir kegiatan diselenggarakan pada rentang waktu 2 atau 3 hari 

menjelang berakhirnya hari efektif sekolah. 

 Penilaian kegiatan ini merupakan komponen yang tak terpisahkan dari 

kegiatan pembelajaran intrakurikuler, sehingga perlu dilaksanakan secara 

sistematis.  Diharapkan melalui penilaian akhir dapat diketahui tingkat 

kemajuan prestasi belajar peserta didik yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran 

intrakurikuler pasca kegiatan.   

8. Instrumen penilaian disusun melalui BUKU PENILAIAN PROGRAM BINA 

RAMADHAN berstandar Kabupaten Sumedang. 

 Intrumen penilaian disusun dengan maksud untuk memberikan kemudahan 

bagi Guru PAI dan guru lainnya bahkan peserta didik yang dijadikan sebagai 

tutor sebaya.  Banyaknya peserta didik sebagai peserta kegiatan sangat tidak 

mungkin apabila penilaian hanya dilakukan oleh Guru PAI.  Sehingga format 

yang tersedia dalam BUKU PENILAIAN PROGRAM BINA RAMADHAN dapat 

diisi oleh warga sekolah yang dilibatkan dalam proses penilaian. 
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B. Pola Pelaksanaan 

1. Pengelompokkan kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan 

Sebagaimana pada ketentuan pelaksanaan di atas, bahwa waktu 

penyelenggaraan Program BINA RAMADHAN dikelompokkan menjadi 2 

kelompok waktu, yaitu: 

a. Kelompok waktu Jam pelajaran ke-1, meliputi kegiatan: 

1) Pembiasaan Dzikir Asmâ Al Husnâ 

2) Pembiasaan Muhadloroh (ceramah agama) 

b. Kelompok waktu jam pelajaran ke-5 sampai pelaksanaan shalat 

Zuhur berjama’ah, meliputi kegiatan: 

1) Pembiasaan Shalat Dhuha Bersama 

2) Peningkatan wawasan dan pemahaman fiqih 

3) Pembiasaan Tadarus Al Qur’an 

4) Hafalan Surat Pendek Al Qur’an  

5) Pelatihan dan Pembiasaan Akhlak Mulia 

6) Hafalan Do’a sehari-hari 

7) Pembiasaan Shalat Zuhur Berjama’ah 

 

2. Praktek Pelaksanaan 

a. Pembiasaan Dzikir Asmâ Al Husnâ 

1) Tujuan  

 Mengenalkan sifat-sifat Allah SWT melalui Asma’ul Husna 

 Menumbuhkan rasa kecintaan kepada Allah SWT melalui 

Asma’ul Husna 

 Mananamkan pembiasaan dzikir kepada Allah SWT dengan 

Asma’ul Husna 
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2) Materi 

 Teks Asma’ul Husna baik yang bertuliskan huruf Arab 

maupun latin 

3) Metode 

 Klasikal yakni dibimbing oleh Guru PAI dan diucap ulang oleh 

peserta kegiatan 

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Sebelum memasuki bulan Ramadhan Guru PAI telah 

memberikan materi dzikir Asma’ul Husna kepada seluruh 

peserta kegiatan dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan 

kegiatan, peserta didik sudah lancar membaca materi atau 

bahkan sudah menghafalnya. 

 Pada tahap pelaksanaan, seluruh peserta kegiatan 

dikumpulkan di selasar atau halaman sekolah secara tertib 

 Guru PAI memimpin penglafalan 99 asma’ dengan irama 

tertentu dan diucap ulang secara serempak oleh seluruh 

peserta kegiatan. 

5) Penilaian 

 Teknik penilaian berupa observasi yakni pengamatan 

langsung yang dilakukan selama proses pelaksanaan 

kegiatan. 

 

b. Pembiasaan Muhadloroh (ceramah agama) 

1) Tujuan  

 Menumbuhkan sikap berani tampil dihadapan umum 

 Mananamkan pembiasaan gemar menyampaikan kebenaran 

2) Materi 

 Nilai Operasional SPBS yaitu DASA MARGA RAHARJA 
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3) Metode 

 Ceramah langsung yang disampaikan oleh unsur peserta 

didik  

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Merupakaian kegiatan lanjutan setelah Dzikir Asma’ul Husna. 

 Sebelum memasuki bulan Ramadhan Guru PAI memilih 

peserta didik untuk menjadi penceramah sekurang-

kurangnya 5 orang putra dan 5 orang putri, selanjutnya 

diberikan materi berbahasa Sunda untuk dipelajari bahkan 

dihafalkan.  

 Pada pelaksanaan siklus selanjutnya (disesuaikan dengan 

jumlah hari efektif kalender pendidikan) dimungkinkan 

peserta penceramah yang terpilih bisa tampil 2 kali dengan 

materi dipersiapkan sebagaimana awal pelaksanaan 

kegiatan. 

 Seluruh peserta kegiatan dikumpulkan di selasar atau 

halaman sekolah secara tertib 

 Peserta penceramah menyampaikan ceramah agama 

dihadapan seluruh peserta kegiatan dengan ekspresi dan 

penampilan yang menarik sebagaimana layaknya seorang 

mubaligh. 

 Durasi waktu ceramah selama 5 – 7 menit. 

 Penyampaian ceramah terjadwal dengan materi berbeda 

pada setiap harinya.  

5) Penilaian 

 Teknik penilaian berupa observasi yakni pengamatan 

langsung terhadap seluruh peserta yang dilakukan selama 

proses pelaksanaan kegiatan. 
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c. Pembiasaan Shalat Dhuha Bersama 

1) Tujuan  

 Mengenalkan amaliyah shalat sunat dhuha 

 Menumbuhkan sikap gemar melaksanakan amaliyah shalat 

sunat dhuha 

 Menanamkan pembiasaan melaksanakan amaliyah shalat 

sunat dhuha 

2) Materi 

 Shalat Dhuha  

3) Metode 

 Praktek melaksanakan Shalat Dhuha Bersama 

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Setiap akan melaksanakan shalat, Guru Pembimbing terlebih 

dahulu menyampaikan adab dan ketentuan pelaksanaan 

Shalat Dhuha  

 Seluruh peserta kegiatan melaksanakan shalat Dhuha 

bersama secara tertib didampingi langsung oleh Guru 

Pembimbing 

 Setelah selesai shalat dilaksanakan dzikir dan do’a bersama 

dipimpin oleh Guru Pemimbing dengan suara dikeraskan dan 

diucap ulang oleh seluruh peserta. 

 Pada akhir kegiatan, seluruh peserta bersalaman dengan 

cara yang dapat menumbuhkan sikap kasih sayang dan 

persaudaran.  

5) Penilaian 

 Teknik penilaian berupa observasi yakni pengamatan 

langsung terhadap seluruh peserta yang dilakukan selama 

proses pelaksanaan kegiatan. 
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d. Peningkatan wawasan dan pemahaman fiqih 

1) Tujuan  

 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman fiqih  

 Meningkatkan kemampuan mempraktekkan fiqih  

 Menanamkan pembiasaan melaksanakan amaliyah ibadah  

2) Materi 

 Thaharah yang meliputi pengertian dan jenis thaharah, jenis-

jenis air untuk bersuci, pembagian air, benda-benda najis, 

jenis-jenis najis, cara menghilangkan najis, adab buang air, 

istinja`, wudhu dan tayammum. 

 Shalat yang meliputi; bacaan shalat, gerakan shalat, adab 

shalat berjamaah, shalat sunat rawatib, shalat sunnat 

tahiyyatul masjid, shalat sunnat dhuha, shalat sunat 

tarawih,dan shalat sunat ‘idul fitri. 

3) Metode 

 Ceramah, Praktek dengan bimbingan langsung Guru dan 

Tutor Sebaya 

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Secara terjadwal dan terstruktur materi disampaikan oleh 

Guru PAI atau guru lainnya  

 Jenis materi yang harus dipraktekkan diupayakan melalui 

bimbingan praktek langsung hingga peserta kegiatan tuntas 

mampu mempraktikkannya.  

5) Penilaian 

 Teknik Penilaian berupa tes lisan, perbuatan dan observasi 

(pengamatan) 

 

 



 20 

e. Pembiasaan Tadarus Al Qur’an 

1) Tujuan  

 Meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an dengan tartil  

 Menumbuhkan sikap mencintai Al Qur’an 

 Menanamkan pembiasaan gemar membaca Al Qur’an  

2) Materi 

 Mulai dari Surat Al Baqorah ayat 1  

 Iqro`  

3) Metode 

 Membaca kalimat atau ayat secara berurut melalui bimbingan 

langsung Guru dan Tutor sebaya  

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Peserta kegiatan dikelompokkan menjadi 2 kelompok yakni 

kelompok yang sudah mampu membaca Al Qur’an dan 

kelompok yang belum mampu membaca Al-Quran (Iqro`, Al-

Barqi, Al-Jabari, Al-Muyassar, Libat, dll.) 

 Penyelenggaraan kegiatan baik untuk kelompok Al-Qur`an 

maupun kelompok Iqro` dilaksanakan dalam waktu yang 

bersamaan. 

 Peserta kelompok Al Qur’an secara klasikal membaca Al 

Qur’an dipimpin oleh Guru PAI dan secara serentak diikuti 

oleh peserta dengan ketentuan jumlah ayat yang dibaca pada 

setiap harinya sebanyak 25 ayat dan pada 3 ayat terakhir 

dilakukan pendalaman makhorijul huruf dan tajwid.  

 Peserta kelompok Iqro` secara individu dibimbing langsung 

oleh Tutor Sebaya dengan ketentuan materi yang dipelajari 

melanjutkan kemampuan awal peserta dan jumlah yang 

dipelajari/dibaca hingga lancar sebanyak 1 halaman untuk 

setiap harinya.  
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5) Penilaian 

 Teknik Penilaian berupa tes perbuatan 

 

f. Hafalan Surat Pendek Al Qur’an  

1) Tujuan  

 Meningkatkan kemampuan menghafal surat-surat pendek Al 

Qur’an dengan tartil  

 Menumbuhkan sikap gemar menghafal surat-surat pendek 

Al Qur’an dengan tartil  

 Menanamkan pembiasaan menghafal surat-surat pendek Al 

Qur’an dengan tartil  

2) Materi 

 Materi Wajib adalah Surat Al A’la ayat 1 s.d. 19 

 Materi Tambahan adalah 13 Surat terakhir pada Juz ke-30 

3) Metode 

 Penugasan yakni seluruh peserta ditugaskan di luar kegiatan 

untuk menghafal surat pendek Al-Qur`an  

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Guru PAI memberikan penjelasan dan bimbingan cara 

mudah, tepat dan cepat menghafal surat pendek Al Qur’an. 

 Seluruh peserta menghafal materi wajib dan tambahan di luar 

kegiatan dan mampu menuntaskannya (hafal) pada saat 

pelaksanaan evaluasi akhir kegiatan. 

 Guru PAI melakukan evaluasi periodik setiap hari Jum’at 

untuk mengetahui perkembangan kemampuan hafalan 

peserta.  

5) Penilaian 

 Teknik Penilaian berupa tes lisan 
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g. Pelatihan dan Pembiasaan Akhlak Mulia 

1) Tujuan  

 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akhlak mulia  

 Menumbuhkan sikap berakhlak mulia dalam kehidupan 

sehari-hari  

 Menanamkan pembiasaan berakhlak mulia dalam 

kehidupan sehari-hari  

2) Materi 

 Akhlak mulia menghormati masjid, membaca Al Qur’an, 

berdo’a, mendapat nikmat, mendapat musibah, kepada 

orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada tetangga, 

meminjam barang, berbicara, bermain, berjanji, makan dan 

minum, tidur, masuk rumah atau kelas, di kamar kecil, buang 

air kecil/besar, berpakaian, bercermin, berkendaraan, 

belajar, bersin, menguap, meludah, sakit, marah, berbelanja, 

melihat kejadian alam, melihat keindahan alam, kepada 

hewan, kepada tumbuhan, bershilaturahmi.  

3) Metode 

 Ceramah, demonstrasi,dan Praktek 

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Secara terstruktur dan terjadwal Guru PAI atau guru lainnya 

menyampaikan materi sekaligus mendemonstrasikannya 

dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 materi pada setiap 

harinya. 

 Materi yang mengandung unsur do’a akan dijadikan materi 

pada kegiatan hafalan do’a sehari-hari  

5) Penilaian 

 Teknik Penilaian berupa tes perbuatan dan observasi  
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h. Hafalan Do’a sehari-hari 

1) Tujuan  

 Meningkatkan kemampuan menghafal do’a sehari-hari  

 Menumbuhkan sikap gemar menghafal do’a sehari-hari  

 Menanamkan pembiasaan berdo’a dalam setiap melakukan 

pekerjaan  

2) Materi 

 Doa masuk dan keluar masjid, kepada orang tua, sebelum 

dan sesudah makan dan minum, sebelum dan sesudah tidur, 

masuk dan keluar rumah, bepergian, masuk dan keluar 

jamban, berpakaian, bercermin, berkendaraan, dan belajar. 

3) Metode 

 Penugasan yakni seluruh peserta ditugaskan di luar kegiatan 

untuk menghafal do’a sehari-hari 

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Guru PAI memberikan penjelasan dan bimbingan cara 

mudah, tepat dan cepat menghafal do’a sehari-hari  

 Seluruh peserta menghafal materi di luar kegiatan dan 

mampu menuntaskannya (hafal) pada saat pelaksanaan 

evaluasi akhir kegiatan. 

 Guru PAI melakukan evaluasi periodik setiap hari Jumat untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan hafalan peserta.  

5) Penilaian 

 Teknik Penilaian berupa tes lisan 
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i. Pembiasaan Shalat Zuhur Berjama’ah 

1) Tujuan  

 Mengenalkan pelaksanaan shalat fardlu berjama’ah dengan 

tertib  

 Menumbuhkan sikap gemar melaksanakan shalat fardlu 

berjama’ah  

 Menanamkan pembiasaan melaksanakan shalat fardlu 

berjama’ah  

2) Materi 

 Shalat Zuhur  

3) Metode 

 Pelaksanaan Shalat Zuhur Berjama’ah 

4) Langkah-langkah Kegiatan 

 Guru PAI memilih peserta yang akan bertugas 

mengumandangkan adzan dan iqomah (sebanyak hari efektif 

pelaksanaan kegiatan Shalat Zuhur berjama’ah) dengan 

ketentuan setiap hari harus berbeda peserta yang 

ditugaskannya dan dijadwalkan secara tertib. 

 Setiap akan melaksanakan shalat, Guru PAI terlebih dahulu 

menyampaikan adab pelaksanaan Shalat Zuhur berjama’ah 

 Imam shalat adalah Guru PAI atau Guru lainnya 

 Seluruh peserta kegiatan melaksanakan shalat Zuhur 

berjama’ah secara tertib 

 Setelah selesai shalat dilaksanakan dzikir dan do’a bersama 

dipimpin oleh imam shalat dengan suara dikeraskan dan 

diucap ulang oleh seluruh peserta 

 Pada akhir kegiatan, seluruh peserta bersalaman dengan 

cara yang dapat menumbuhkan sikap kasih sayang dan 

persaudaran. 

5) Penilaian 

 Teknik penilaian berupa observasi  
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C. Tenaga Pengajar/Pembimbing 

 Tenaga Pengajar/Pembimbing pada pelaksanaan Program BINA 

RAMADHAN diupayakan dari warga sekolah yang dipandang memiliki kemampuan 

dalam penguasaan materi kegiatan.  Pemenuhan tenaga pengajar/pembimbing 

harus mempertimbangkan jumlah peserta.  Sebagai alternatif dalam pemenuhan 

kebutuhan tenaga pengajar/pembimbing yaitu dengan penunjukkan peserta didik 

sebagai tutor sebaya.  Dalam hal pemenuhan jumlah tutot sebaya dapat 

mempertimbangkan tingkat kemampuannya dalam melaksanakan tugas, misalnya 

1 orang tutor sebaya membimbing 5-10 peserta. 

 Untuk efektifitas penerapan metode tutor sebaya, sebelum pelaksanaan 

kegiatan Guru PAI sebaiknya memberikan bimbingan dan pelatihan singkat kepada 

peserta didik yang terpilih sebagai tutor sebaya.  Penerapan tutor sebaya selain 

diarahkan untuk memberikan bimbingan peserta, juga dapat diperbantukan dalam 

memberikan penilaian yang bersifat obyektif.   

 Materi kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui metode tutor sebaya 

diantaranya: 

1. Pembiasaan tadarus Qur’an khusus untuk kelompok Iqro’ 

2. Praktek Fiqih yang meliputi praktek shalat, praktek wudlu dan praktek 

tayamum 

3. Materi hafalan yang meliputi hafalan surat pendek dan hafalan do’a sehari-hari 

   Sedangkan penglibatan tutor sebaya dalam penilaian diantaranya pada 

penilaian kegiatan dzikir asma’ul husna, muhadloroh, shalat dhuha bersama, 

tadarus Al Qur’an, shalat zuhur berjama’ah, praktek fiqih, hafalan surat pendek, 

hafalan do’a sehari-hari praktek akhlak mulia. 

 

D. Sarana dan Prasarana 

 Pelakanaan Program BINA RAMADHAN untuk peserta didik di Sekolah Dasar 

membutuhkan sarana dana prasarana yang baik dan memadai.  Diantara sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan adalah sarana yang berbentuk fisik dan sarana 

yang berbentuk non-fisik. 
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 Berikut dapat diuraikan sarana fisik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

kegiatan BINA RAMADHAN, yaitu: 

1. Ketersediaan alat dan perlengkapan beribadah seperti masjid/mushola, 

perlengkapan shalat, tempat wudlu, dan lain-lain disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing materi kegiatan. 

2. Ketersediaan bahan, media dan alat pembelajaran yang dapat membantu 

peserta didik dalam mengetahui, memahami dan mempraktekkan materi 

kegiatan seperti foster gerakan shalat, wudlu dan tayamum, pengeras suara, 

buku penilaian dan lain-lain. 

 Sedangkan sarana non-fisik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program 

BINA RAMADHAN, yaitu: 

1. Kesamaan persepsi dan pandangan antara unsur-unsur pendidikan baik di 

tingkat kabupaten, kecamatan maupun sekolah dalam melaksanakan 

Program BINA RAMADHAN. 

2. Dukungan moril terhadap peserta didik dari semua pihak, baik sekolah, orang 

tua/wali maupun masyarakat dalam melaksanakan Program BINA 

RAMADHAN. 

3. Suri tauladan yang baik dan benar dalam ucapan, sikap dan tingkah laku dari 

unsur sekolah yang dapat memberikan kesan positif kepada peserta didik. 

 

E. Pembiayaan 

 Pembiayaan pelaksanaan Program BINA RAMADHAN ini dapat bersumber 

dari: 

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

2. Sumbangan/infak lain yang halal dan tak mengikat. 
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BAB IV 

PENILAIAN DAN PELAPORAN 

 

A. Penilaian 

1. Pengertian  

Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan 

inforamsi yang harus dilakukan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar 

peserta didik.  Program dan kegiatan BINA RAMADHAN yang 

dilaksanakan di lingkungan sekolah harus disertai dengan pelaksanaan 

penilaian agar diketahui tingkat perkembangan proses dan hasil belajar, 

intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian 

peserta didik. Penilaian sebagai usaha untuk meneliti apakah tujuan 

pembajaran tercapai melalui pengalaman belajar. 

2. Pelaksanaan  

Kegiatan penilaian pada Program BINA RAMADHAN dapat dilakukan 

oleh: 

a. Guru PAI dan Guru lainnya, untuk menilai kemajuan peserta didik, iklim 

kerja dan efektifitas pelaksanaan Program BINA RAMADHAN sebagai 

kegiatan terintegrasi dari seluruh unsur sekolah. 

b. Kepala Sekolah, untuk menilai kinerja Guru PAI dan Guru lainnya serta 

unsur sekolah lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Program BINA 

RAMADHAN. 

c. Siswa yang ditunjuk sebagai tutor sebaya, membantu Guru dalam 

menilai proses pelaksanaan kegiatan teman sebayanya/peserta 

kegiatan lainnya. 

d. Masyarakat, menilai kredibilitas dan manfaat bagi masyarakat 

terhadap keberadaan kegiatan BINA RAMADHAN. 

e. Orang Tua, menilai dan merasakan perkembangan kepribadian 

anaknya setelah mengikuti kegiatan BINA RAMADHAN selama di 

sekolah. 
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f. Instansi Pemerintah, dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kab. 

Sumedang dan Dinas Pendidikan Kab. Sumedang untuk menilai 

sejauhmana efektifitas pelaksanaan Program BINA RAMADHAN di 

sekolah serta dampaknya terhadap akhlak mulia peserta didik. 

3. Instrumen 

Penilaian Program BINA RAMADHAN dititikberatkan kepada upaya 

memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, kepribadian dan 

perilaku keseharian peserta didik.  Oleh sebab itu, dalam Pogram BINA 

RAMADHAN di sekolah perlu dikembangkan instrumen penilaian yang 

beragam sesuai dengan informasi yang akan dicari.  Adapun instrumen 

penilaian yang cocok untuk digunakan dalam Program BINA RAMADHAN, 

antara lain: 

a. Pengamatan 

 Dilakukan oleh Guru dan atau Tutor Sebaya dengan cara mengamati 

perilaku peserta didik.  Misalnya mengamati tentang kedisiplinan 

dalam mengikuti kegiatan, implementasi akhlak mulia, sopan santun 

dan lain-lain. 

b. Tes Lisan 

  Pertanyaan dan jawaban atau tanggapannya dilakukan dalam bentuk 

lisan.  Dilakukan pada materi yang berbentuk hafalan. 

c. Tes Perbuatan 

 Penilaian yang menuntut peserta didik menampilkan hasil belajarnya 

dalam bentuk unjuk kerja.  Contoh tes perbuatan seperti membaca Al 

Qur’an, melakukan praktek shalat, berwudlu, tayamum dan praktek 

akhlak mulia. 

d. Tugas 

 Kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara terstruktur di luar 

waktu pelaksanaan kegiatan, misalnya menghafal materi-materi 

hafalan. 
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 Penyajian Instrumen penilaian Program BINA RAMADHAN 

ditampilkan secara khusus dalam BUKU PENILAIAN BINA 

RAMADHAN berstandar Kabupaten Sumedang. 

4. Pemanfaatan 

Penilaian hasil belajar peserta didik dalam kegiatan BINA RAMADHAN 

harus dapat disajikan agar diketahui oleh para pihak yang terkait, terutama 

oleh peserta didik, orang tua, sekolah dan pemerintah.  Hasil penilaian 

kegiatan BINA RAMADHAN dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

kompetensi peserta didik yang akurat.  Sesuai dengan tujuan dan 

fungsinya, hasil penilaian juga penting untuk diketahui peserta didik dalam 

rangka meningkatkan motivasi belajar PAI. 

Secara khusus kemanfaatan penilaian kegiatan BINA RAMADHAN dapat 

dijadikan tolak ukur dalam pemilihan peserta didik untuk diikutsertakan 

pada kegiatan PENTAS PAI SD baik di tingkat kecamatan, kabupaten, 

propinsi maupun nasional. 

 

B. Pelaporan 

 Laporan kemajuan pembelajaran melalui kegiatan BINA RAMADHAN 

merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik dan orang tua.  Oleh 

karena itu, laporan kemajuan peserta didik merupakan bagian penting dalam upaya 

mengembangkan dan meningkatkan hubungan kerja sama antara sekolah, peserta 

didik dan orang tua/wali. 

 Proses pelaporan penilaian hasil kegiatan BINA RAMADHAN merupakan satu 

tahapan dari serangkain proses Pendidikan Agama Islam di sekolah.  Sehingga, 

pelaporan harus mampu memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif 

dan akurat.   

 Agar peran serta masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam semakin 

meningkat, bentuk laporan pembelajaran BINA RAMADHAN sebagaimanan pada 

BUKU PENILAIAN disajikan secara sederhana, mudah dibaca dan dipahami, 

komunikatif serta menampilkan tingkat kemajuan peserta didik. 

 



 30 

BAB V 

KEBERLANJUTAN PROGRAM 

 

 

 Program BINA RAMADHAN 1434 H Tahun 2013 merupakan serangkaian 

kegiatan ekstrakurikuler selama bulan Ramadhan yang menitikberatkan pada pola 

pembiasaan amaliyah keagamaan pada peserta didik Sekolah Dasar.  Kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan terintegrasi dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar  Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar.   

 Pragram ini dapat dijadikan sebagai kegiatan pengungkit untuk 

berkembangnya gagasan kreatif dan inovatif pada Guru PAI SD dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  Selain itu, juga 

diharapkan berdampak kepada perubahan cara pandang Guru PAI bahwa 

mengajar PAI bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan profesi namun pada 

dasarnya adalah panggilan Allah SWT untuk secara terus-menerus melakukan 

dakwah islamiyah.   

 Penciptaan akhlak mulia peserta didik merupakan tuntutan prioritas bagi 

seorang Guru PAI dan bahkan sebagai indikator kunci keberhasilan seorang guru 

PAI dalam menunaikan tugas dan fungsinya.  Oleh karena itu, rencana tindak lanjut 

Program RAMADHAN merupakan refleksi dari rasa tanggungjawab Guru PAI Kab. 

Sumedang dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. 

 Beberapa Program Rencana Tindak Lanjut yang akan menjadi program 

prioritas pada Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014, diantaranya sebagai berikut: 

1. Gerakan  Tuntas Baca Qur’an  

Diselenggarakan dengan pola bimbingan intensif harian kepada peserta didik 

Kelas III sampai kelas VI yang belum mampu membaca Al Qur’an.  Target 

kinerja dari kegiatan ini adalah 100% peserta didik pada kelas III sampai kelas 

VI di akhir semester I Tahun Pelajaran 2013/2014 mampu membaca Al 

Qur’an.  Artinya di akhir semester I Tahun Pelajaran 2013/2014 di Kab. 

Sumedang tidak akan ditemukan peserta didik SD pada kelas III sampai 

dengan kelas VI yang tidak mampu membaca Al Qur’an. 
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2. Intensifikasi Tadarus Qur’an dan Gebyar Khotam Al Qur’an. 

Merupakan kegiatan rutin harian peserta didik yang sudah mampu membaca 

Al Qur’an melalui pendampingan Guru PAI.  Kegiatan ini dilaksanakan secara 

terus-menerus selama hari efektif sekolah di luar jam pembelajaran dan atau 

setelah pelaksanaan shalat Zuhur berjama’ah pada setiap harinya.  Batas 

akhir waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 2 minggu sebelum pelaksanaan 

UAS Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014.  Materi (maqro) yang harus 

dituntas selama kurun waktu tersebut adalah QS. Al Baqoroh sampai dengan 

QS. Al Lail.  Puncak dari kegiatan ini adalah Gebyar Khotam Al Qur’an peserta 

didik di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Sumedang yang bertempat di 

Masjid Besar Kecamatan masing-masing yang diselenggarakan secara 

serentak pada hari Minggu satu minggu menjelang UAS di mulai dari pukul 

08.00 sampai dengan selesai.  Materi khotam Al Qur’an adalah mulai dari QS. 

Adl-Dluha sampai dengan QS. An-Nas. 

 

3. Pembiasaan Shalat Zuhur Berjama’ah 

Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara istiqomah oleh setiap SD, 

karena merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada pembiasaan peserta 

didik agar selalu taat melaksanakan shalat fardlu.  Tempat pelaksanaan 

kegiatan ini adalah masjid masyarakat yang terdekat dengan sekolah.  

Tujuannya adalah untuk memberikan nuansa keagamaan pada masyarakat 

sebagai wujud komunikasi sekolah dengan masyarakat sebagai upaya 

membangun sinergisitas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah. 

 

4. Pembiasaan Dzikir Asma’ul Husna dan Kultum 

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap hari ketika akan memasuki 

kelas.  Alternatif lain dapat dilaksanakan pada setiap jam pelajaran pertama 

PAI dan atau setiap hari Jum’at pada jam pelajaran pertama.  Diharapkan 

seluruh warga sekolah dapat mengikuti kegiatan ini,  bahkan pemilihan waktu 

kegiatan pada hari Jum’at jika dimungkin dapat dijadikan sebagai kegiatan 

kerohanian rutin mingguan bagi seluruh warga sekolah.   
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Khusus untuk pembiasaan Kultum, dapat juga dijadikan sebagai kegiatan 

pembiasaan menggunakan bahasa Sunda yang benar (undak usuk basa) dan 

penguatan nilai-nilai operasional Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) 

yakni Dasa Marga Raharja pada seluruh warga sekolah. 

 

5. Pembiasaan Shalat Dhuha 

Kegiatan ini merupakan penanaman pembiasaan amaliyah ibadah sunat bagi 

seluruh warga sekolah.  Selain menumbuhkan sikap taat beribadah, melalui 

kegiatan ini diharapkan akan terbina kebersamaan dan hubungan yang 

harmonis antara warga sekolah.  Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada 

waktu istirahat.  Sebagai bentuk pembiasaan, kegiatan ini dapat dilaksanakan 

secara rutin harian dan atau sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, 

misalnya 3 kali dalam seminggu. 

 

6. Pelatihan Menulis dan Menghafal Qur’an 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan pembelajaran 

intrakurikuler yakni merupakan salah satu Kompetensi Dasar PAI pada SD.  

Namun, berdasarkan analisis standar isi menunjukkan bahwa porsi menulis 

dan menghafal Al Qur’an dari Kelas I sampai VI hanya 12% dari seluruh KD 

pada aspek Al Qur’an.   Oleh karena itu dibutuhkan upaya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai kedua materi 

tersebut. Target kinerja kegiatan ini, sebagaimana pada Buku Panduan 

Penyelenggaraan Tuntas Baca Tulis Qur’an yang diterbitkan oleh Direktotat 

Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, bahwa ketika peserta didik 

tamat SD mereka harus mampu menulis dan menghapal Al-Qur’an, terutama 

19 surat terakhir yang ada dalam juz 30 (juz ‘amma). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 Program BINA RAMADHAN 1434 H Tahun 2013 pada peserta didik Sekolah 

Dasar di Kabupaten Sumedang merupakan program dalam rangka mengisi dan 

memakmurkan Ramadhan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat 

positif bagi peserta didik.  Tujuannya untuk menambah pengetahuan, panghayatan 

dan pengamalan di bidang pendidikan agama islam.  Program ini juga merupakan 

pendukung tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan 

Agama Islam. 

 Pada tataran praktis, program ini mampu memberikan kontribusi terhadap 

Deseminasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) dan penguatan pra-

pelaksanaan program wajib diniyah takmiliyah pada satuan pendidikan Sekolah 

Dasar.   Sehingga, program ini dapat dijadikan titik tolak dalam rangka meletakkan 

dasar-dasar penciptaan peserta didik SD “Islami Nyunda – Nyunda Islami”, yang 

selanjutnya dapat dijadikan sebagai pondasi menuju Sumedang Agamis. 

 Akhirnya, semoga segala ikhtiar ini selalu dalam kerangka mencari ridlo Allah 

SWT, sehingga semua upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan 

peran pendidikan agama Islam dalam membangun karakter dan keperibadian  

peserta didik yang kuat, mandiri, disiplin, santun dan berbudi pekerti luhur dapat 

terlaksana dengan baik.   

 

 

 

Pepeling Tajimalela: 

Sumanget ka-Sumedangan, tara ngukut kanti risi, tara reuwasan ku 

beja, sikepna titih caringcing, jauh tina hiri dengki, nyekel tetekon 

nu luhung, gagah bedas tanpa lawan, handap asor hade budi, 

kasabaran nyata elmu katunggalan”. 

 



 35 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Arikunto, Suharsimi,  2006.  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. PT Bumi Aksara. 

Jakarta. 

Fathurrohman ,Pupuh dan M. Sorby Sutikno,  2009. Strategi Belajar Mengajar 

Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islam.  PT Refika 

Aditama. Bandung. 

Kementerian Agama RI, 2012. Buku Panduan Penyelenggaraan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar.  Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Agama Islam. 

Jakarta. 

Kementerian Agama RI, 2011. Buku Panduan Pembiasaan Akhlak Mulia Untuk 

Sekolah Dasar.  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat 

Pendidikan Agama Islam. Jakarta. 

Kementerian Agama RI, 2008. Buku Panduan Penyelenggraan Ibadah Ramadhan 

Untuk Sekolah Dasar.  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 

Direktorat Pendidikan Agama Islam. Jakarta. 

Kementerian Agama RI, 2008. Buku Panduan Penyelenggraan Tuntas Baca Tulis 

Qur’an (TBTQ) Untuk Sekolah Dasar.  Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam. Direktorat Pendidikan Agama Islam. Jakarta. 

Puskur Balitbang Depdiknas. (2006). Kurikulum 2006 Standar Kompetensi Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI. Depdiknas. Jakarta 

Shihab, M. Quraish, 1998. “Menyingkap” Tabir Ilahi: Asma Al-Husna dalam 

Persfektif Al-Qur’an. M. Quraish Shihab. Penerbit Lentera Hati.  

Jakarta 

Romli, A. Chodry, 1993. Risalah Puasa Ramadhan.  . Penerbit Pustaka Progressif. 

Semarang. 

Sultoni, Ahmad,  2012.  Tuntunan Shalat Wajib dan Sunnah.  CV. Nuansa Aulia. 

Jakarta 
 



 

K
E

L
O

M
P

O
K

 K
E

R
JA

 G
URU PENDIDIKAN

 A
G

A
M

A
IS

L
A

M

 

 

 

 

KUMPULAN MATERI 
PROGRAM BINA RAMADHAN  

1434 H Tahun 2013  

m  
Untuk Sekolah Dasar  

Kabupaten Sumedang  
 



 i 

MATERI BINA RAMADHAN 

A. Teks Asma`ul Husna ............................................................................  1 

B. Tema Muadhoroh (Ceramah Agama)  ...............................................  1 

1. Taqwa  .................................................................................................  1 
2. Soméah  ...............................................................................................  2 
3. Surti  .....................................................................................................  2 
4. Jembar  ................................................................................................  2 
5. Brukbrak  ..............................................................................................  2 
6. Guyub  .................................................................................................  2 
7. Motekar  ...............................................................................................  2 
8. Tarapti, Taliti, Ati-Ati  ............................................................................  2 
9. Junun - Jucung ....................................................................................  3 
10. Punjul - Luhung  ...................................................................................  3 

C. Materi Praktik Akhlak Mulia   ......................................................................  3 

1. Akhlak mulia ketika masuk masjid  ..................................................  4 

2. Akhlak mulia ketika membaca Al Qur’an  .......................................  4 

3. Akhlak mulia ketika berdoa  .............................................................  4 

4. Akhlak mulia ketika mendapat nikmat  ............................................  5 
5. Akhlak mulia ketika mendapat musibah  ..............................................  5 
6. Akhlak mulia kepada orang tua ...........................................................  5 
7. Akhlak mulia kepada teman  ................................................................  5 
8. Akhlak mulia kepada tetangga  ............................................................  6 
9. Akhlak mulia kepada tetangga  ............................................................  6 
10. Akhlak mulia ketika meminjam barang  ...............................................  6 
11. Akhlak mulia ketika berbicara  .............................................................  6 
12. Akhlak mulia ketika bermain  ...............................................................  7 
13. Akhlak mulia ketika berjanji  ................................................................  7 
14. Akhlak mulia ketika makan dan minum  ...............................................  7 
15. Akhlak mulia ketika tidur  .....................................................................  9 
16. Akhlak mulia ketika masuk rumah atau kelas  .....................................  10 
17. Akhlak mulia ketika di kamar kecil  ......................................................  11 
18. Akhlak mulia ketika di kamar kecil  ......................................................  12 
19. Akhlak mulia ketika berpakaian ...........................................................  12 
20. Akhlak mulia ketika bercermin .............................................................  13 
21. Akhlak mulia ketika berkendaraan  ......................................................  13 
22. Akhlak mulia ketika belajar  .................................................................  14 
23. Akhlak mulia ketika bersin  ..................................................................  16 
24. Akhlak mulia ketika menguap  .............................................................  16 
25. Akhlak mulia ketika meludah  ..............................................................  16 
26. Akhlak mulia ketika sakit  .....................................................................  16 
27. Akhlak mulia ketika sedang marah  .....................................................  17 
28. Akhlak mulia ketika berbelanja  ...........................................................  17 
29. Akhlak mulia ketika melihat kejadian alam  .........................................  17 
30. Akhlak mulia ketika melihat keindahan alam  ......................................  18 
31. Akhlak mulia kepada hewan  ...............................................................  18 

32. Akhlak mulia kepada tumbuhan  ......................................................  18 

33. Akhlak mulia ketika bersilaturahmi ..................................................  18 



 ii 

D. Thoharoh  ...................................................................................................  19 

1. Wudhu  .................................................................................................  19 
a. Macam-macam air dan pembagiannya  .........................................  19 
b. Hukum wudhu   ..............................................................................  21 
c. Syarat wajib wudhu ........................................................................  22 
d. Rukun wudhu  ................................................................................  22 
e. Kesempurnaan wudhu ...................................................................  22 
f. Hal-Hal yang membatalkan wudhu .................................................  23 
g. Doa-doa ketika wudhu  ...................................................................  23 

2. Tayamum  ............................................................................................  25 
a. Arti tayamum  ..................................................................................  25 
b. Syarat-syarat tayamum  ..................................................................  25 
c. Fardu tayamum  ..............................................................................  25 
d. Sunah tayamum  .............................................................................  26 
e. Perkara yang membatalkan tayamum  ...........................................  26 

3. Bersuci Dari Najis  ................................................................................  26 
a. Benda-benda yang termasuk najis  ...............................................  26 
b. Jenis-jenis najis  ............................................................................  27 
c. Cara-cara menyucikan najis  .........................................................  28 
d. Istinja dan adab buang air .............................................................  28 

E. SHOLAT  ...................................................................................................  29 

1. Arti sholat  ............................................................................................  29 
2. Ketentuan/Dalil-dalil sholat  ..................................................................  29 
3. Syarat wajib mengerjakan sholat  ........................................................  30 
4. Syarat sah sholat  ................................................................................  30 
5. Rukun sholat  .......................................................................................  30 
6. Tata cara sholat  ..................................................................................  31 
7. Hal-hal yang membatalkan sholat  .......................................................  42 

F. Sholat Berjama’ah  .............................................................................  43 

1. Dalil tentang sholat berjama’ah ............................................................  43 
2. Ketentuan berjama’ah ..........................................................................  43 
3. Syarat menjadi Imam ...........................................................................  44 
4. Ketentuan makmum .............................................................................  44 
5. Masbuq ................................................................................................  45 

G. Sholat Duha .......................................................................................  45 

1. Pengertian sholat dhuha ......................................................................  45 
2. Tata cara sholat dhuha  .......................................................................  46 
3. Niat sholat dhuha .................................................................................  46 
4. Doa sholat dhuha  ................................................................................  46 
5. Keutamaan sholat dhuha  ....................................................................  46 

H. Sholat Tahiyyatul Masjid  ...................................................................  47 

1. Pengertian sholat tahiyyatul masjid  .....................................................  47 
2. Hukum sholat tahiyyatul masjid ............................................................  48 
3. Tata cara sholat tahiyyatul masjid  .......................................................  48 



 iii 

I. Sholat Rowatib  ..................................................................................  48 

1. Pengertian sholat rowatib  ....................................................................  48 
2. Niat sholat rowatib  ...............................................................................  49 
3. Keutamaan sholat rowatib  ...................................................................  49 

J. Sholat Tarowih  ..................................................................................  50 

1. Pengertian sholat tarowih .....................................................................  50 
2. Niat sholat tarowih  ...............................................................................  50 
3. Tata cara sholat tarowih  ......................................................................  50 
4. Keutamaan sholat tarowih  ...................................................................  51 

K. Sholat Idul Fitri  ..................................................................................  52 

1. Niat sholat idul fitri  ...............................................................................  53 
2. Hukum sholat idul fitri  ..........................................................................  53 
3. Tata cara sholat idul fitri  ......................................................................  53 
4. Hal-hal yang dilakukan sebelum sholat idul fitri  ..................................  54 
5. Hikmah idul fitri  ....................................................................................  55 

L. Dzikir dan Doa Setelah Sholat  ..........................................................  55 

 



 1 

MATERI BINA RAMADHAN 

 

A. TEKS ASMAUL HUSNA 

آ ُء المُحس م  َ   َن َأْسم

يم ل َ  ِ ِمُن  ُهَو هللُا اَّلذ ِمُن المُمهَيم اَلُم المُمؤم ُس السذ وم ُ المَماِِلُ المُقدُّ ِحميم ُن الرذ َ محم َّلذ ُهَو الرذ
ِ
ََلَ ا
ِ
ا

اُق المَفتذاُح الم  المَعزِيمزُ  زذ اُب الرذ ُر المَغفذاُر المَقهذاُر المَوهذ ُ المَخاِلُق المَباِرُئ المُمَصِوّ ُ عَ المَجبذاُر المُمَتَكِِبّ ِِلميم

اِفُع المُمِعزُّ المُمِذلُّ  ُ المَحكَ المَقاِبُض المَباِسطُ المَخاِفظُ الرذ ُع المَبِصْيم ِميم ُُ المعَ  مُ السذ يم ِِ ذ ُل الِل  دم

ُ المَحِفيمظُ المُمِقيم  ُر المَعِِلُّ المَكِبْيم ُكوم ُر الشذ ُ المَغُفوم ُ المَعِظميم ُ المَحِِلميم ِِليم ُُ ُت المَخِبْيم ََ ُُ الم  المَحِسْم

 ُُ ِقيم ُ الرذ ُد المَحقُّ المَوِكيم المَكِرْيم هِيم ُد المَباِعُث الشذ ُد المَمِجيم ُ المَوُدوم ُُ المَواِسُع المَحِكميم   ُُ المُمِجيم

ُ المَوِِلُّ المَحِميمدُ  ِدُئ المُمِعيمدُ  المَقِويًّ المَمِتْيم ِِص المُمبم ِي  المُمحم ُمِميمُت المَحيُّ المقَ المُمحم
ُد الم ِِ ُم المَوا يُّوم

َِخُر ال ُل الم َوذ ُر الم ُم المُمَؤِخّ تَِدُر المُمَقِدّ َمُد المَقاِدُر المُمقم َلَحُد الصذ ُد المَواِحُد ام ِِ اِهُر الم المَما ُن ظذ ِِ َبا

ـ كم إ اَلِل َواَّلم ََ ِ ُذوالم ُف المَماِِلُ المُمْلم ُؤوم ُو الرذ اُب المُمنمَتِقُم المَعفم اِم رَ المَواِِلُّ المُمَتَعال المَِبُّ التذوذ

ُر المهَاِدى المَبِديم  آ رُّ النذاِفُع النُّوم اِمُع المَغِِنُّ المُمغمِِن المَماِنُع الضذ ََ َواِرُث الم  ِق المبَ ُع االمُمقمِسطُ الم

ُر. ُبوم ُد الصذ يم ش ِ  الرذ

B. Tema Muadhoroh (Ceramah Agama) 

Tema Muhadhoroh (ceramah agama) diambil dari Nilai Operasional SPBS 

yaitu DASA MARGA RAHARJA artinya adalah sepuluh perilaku atau sifat yang 

harus dimiliki oleh masyarakat Sumedang untuk dilaksanakan dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, 

sehingga dapat memberikan daya guna dan hasil guna. Esensi dari nilai 

operasional SPBS ini diambil dari nilai-nilai sosial budaya Sunda yang tumbuh 

kembang di tengah-tengah masyarakat Sumedang. 

Sepuluh perilaku atau sifat dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. TAQWA  

a. Memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT; 

b. Menjaga keshalehan ritual; 

c. Mengembangkan keshalehan sosial; 
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d. Menjaga dan melaksanakan akhlakul karimah; 

e. Melaksanakan zakat, infak dan shodaqoh. 

2. SOMÉAH 

a. Selalu bersikap ramah; 

b. Tulus dalam tekad, ucap dan segala perbuatan; 

c. Tidak berlaku diskriminatif; 

d. Rendah hati (handap asor); 

e. Murah senyum.  

3. SURTI 

a. Merasa empati dan simpati; 

b. Tidak suka menyakiti orang lain; 

c. Bijak; 

d. Memiliki “sense of crisis”; 

e. Selalu berusaha mengasah mata hati (kepekaan). 

4. JEMBAR 

a. Berwawasan luas; 

b. Demokratis; 

c. Mudah memberi maaf dan tidak keras hati; 

d. Menghargai kelebihan orang lain dan mendorong orang lain untuk 

berkembang; 

e. Sabar dan tawakal. 

5. BRUKBRAK 

a. Bersikap transparan; 

b. Jujur; 

c. Tidak mempersulit yang mudah; 

d. Menjungjung tinggi supremasi hukum; 

e. Tidak memendam kebencian kepada orang lain; 

6. GUYUB 

a. Memegang teguh komitmen; 

b. Suka bekerja sama dan bergotong royong; 

c. Membangun sinergitas; 

d. Memelihara persatuan; 

e. Suka saling membantu. 

7. MOTÉKAR 

a. Kreatif dan inovatif; 

b. Dinamis; 

c. Selalu memiliki gagasan segar; 

d. Mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal; 

e. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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8. TARAPTI, TALITI, ATI-ATI 

a. Profesional; 

b. Waspada, cermat dan teliti dalam mengerjakan sesuatu; 

c. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya; 

d. Tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh hasutan; 

e. Matang pertimbangannya dalam mengambil suatu keputusan.  

9. JUNUN-JUCUNG 

a. Konsisten; 

b. Berorientasi pada proses bukan semata-mata pada hasil; 

c. Tidak cepat putus asa dan berani menghadapi tantangan; 

d. Mengerjakan dan melakukan sesuatu sampai tuntas, tidak setengah-

setengah (totalitas); 

e. Hasil kerja kerasnya dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. 

10. PUNJUL-LUHUNG 

a. Berani mengambil keputusan; 

b. Memiliki daya kompetensi yang tinggi; 

c. Berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik; 

d. Memiliki rasa malu yang tinggi untuk berbuat hal yang tidak baik; 

e. Menjaga nilai-nilai luhur budayanya. 

Nilai operasional tersebut, antara lain diilhami esensi dari “Pepeling 

Tajimaléla” sebagai berikut: “Sumanget ka-Sumedangan, tara ngukut kanti risi, 

tara reuwasan ku béja, sikepna titih caringcing, jauh tina hiri dengki, nyekel 

tetekon nu luhung, gagah bedas tanpa lawan, handap asor hadé budi, 

kasabaran nyata élmu katunggalan”. 

Dengan memiliki 10 (sepuluh) sifat dan perilaku sebagaimana diuraikan di 

atas, maka akan melahirkan suatu situasi dan kondisi kehidupan masyarakat 

Sumedang yang penuh dengan harmoni dan kebersamaan dalam balutan 

semangat “Silih Asah - Silih Asih - Silih Asuh”, baik sebagai mahkluk pribadi 

maupun sosial. Maknanya adalah terwujudnya sistem sosial dalam kehidupan 

masyarakat yang didasari oleh sikap saling mengasihi, saling melindungi dan 

saling mengingatkan ke jalan kebaikan dan mencegah melakukan 

kemungkaran, serta saling mengasah untuk menjadi pribadi yang bertaqwa, 

berilmu dan terampil. 

C. MATERI PRAKTIK AKHLAK MULIA 

Materi praktik akhlak mulia yang dapat dilatihkan dan dibiasakan kepada 

peserta didik Sekolah Dasar (SD) diantaranya sebagai berikut: 

1. Akhlak mulia ketika masuk masjid  

a. Adab Masuk Masjid 

Ketika masuk ke dalam masjid hendaknya: 
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 Membaca doa: 

ذهُمذ  ِِلم  َالِل ِبم  اغمِفرم تِكَ  َأبمَواَب  ِِلم  َوافمتَحم  ُذنُوم َ  َرمحم
Allôhummaghfirlî dzunûbî waftahlî abwâba rohmatik 

(Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmatMu) 

 Mendahulukan kaki kanan 

 Masuk dengan tenang, tertib, dan rapi  

b. Adab dalam masjid 

Ketika di dalam masjid hendaknya: 

 Diutamakan sholat tahiyyatul masjid 2 roka’at untuk menghormati masjid 

sebelum duduk di masjid 

 Senantiasa bersholawat dan berdzikir saat menunggu sholat 

 Berdoa, sholat, dan mengaji dengan penuh kesungguhan dan 

kekhusyuan. 

 Menjaga ketenangan, ketertiban, kerapian, kebersihan, dan keindahan 

masjid. 

c. Adab keluar masjid 

Ketika keluar masjid hendaknya; 

 Membaca doa:  

ِْلَ  ئَُْلَ ِمنم فَضم م َاس م ذهُمذ ِاِِنّ  َالِل

Allôhumma innî as`aluka min fadhlik  

(Ya Allah aku memohon karuniaMu) 

 Mendahulukan kaki kiri 

 Keluar dengan tenang, tertib, dan rapi 

2. Akhlak mulia ketika membaca Al Qur’an 

Ketika membaca Al Qur’an sebaiknya: 

 Berwudhu sebelum membaca Al Qur`an 

 Membaca Ta’awudz dan basmallah 

 Tempatkan Al Qur’an dengan layak 

 Bacalah Al Qur`an dengan suara yang jelas 

 Bacalah Al Qur`an dengan tartil 

 Simpan kembali Al Qur`an di tempatnya  

3. Akhlak mulia ketika berdoa  

Ketika berdoa hendaknya; 

 Hendaknya dalam keadaan suci 

 Menghadap ke arah qiblat 

 Berdoalah dengan khusyu’ 

 Angkatlah kedua tangan 

 Berprasangka baik dengan Allah 
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4. Akhlak mulia ketika mendapat nikmat  

Ketika mendapat nikmat hendaknya 

 Bersyukur dengan mengucapkan:  

دُ  للِ  َالمَحمم ِِ 
Alhamdulillâh 

 Meningkatkan ketakwaan dan keimanan 

 Berbagi nikmat dengan orang lain 

 Tidak sombong dan angkuh 

 Berdoa agar nikmatnya menjadi berkah 

5. Akhlak mulia ketika mendapat musibah  

Ketika mendapat musibah hendaknya: 

 Mengucapkan  

ّنذ 
ِ
للِ  ا نذ  ِِ

ِ
هِ  َوا لَيم

ِ
نَ  ا  َراِجُعوم

Innâ lillâhi wa innâ ilaihi rôji’ûn  

(sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada-Nya) 

 Mengambil hikmah atau manfaat dari kejadian tersebut 

 Tidak berburuk sangka kepada Allah 

 Mendoakan para korban yang mengalami musibah 

 Berdoa semoga kejadian (musibah) itu tidak terulang kembali 

6. Akhlak mulia kepada orang tua 

Terhadap orang tua (ibu dan bapak) kita harus: 

 Menghormati dan menyayangi dengan sepenuh hati 

 Membantu keduanya 

 Tidak berkata keras, kotor, dan tidak sopan kepada keduanya 

 Menuruti perintah dan nasihat keduanya 

 Tidak membuat kesal atau marah 

 Senantiasa mendoakan keduanya 

Do’a untuk kedua orang tua: 

ذهُمذ َال  ِلم  ِل يذ  اغمِفرم هَُما َوِلَواِِلَ مَحم ذَياِِنم  ََكَ  َوارم ا َرب ً  َصِغْيم
Allôhummaghfirlî wa liwâlidayya warhamhumâ kamâ robbayânî shoghîrô 

(Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka 

sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecil) 

7. Akhlak mulia kepada teman 

Ketika bergaul dengan teman kita harus: 

 Menyayangi mereka 

 Memberikan contoh yang baik 

 Tidak berkata keras, kotor, dan tidak sopan pada mereka 

 Saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan 

 Tidak saling menyakiti dan menghina 
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 Menghindari perkelahian atau pertengkaran 

 Melerai/memisahkan teman yang bertengkar atau berkelahi 

8. Akhlak mulia kepada guru  

Terhadap guru kita harus: 

 Menghormati dan menyayangi 

 Membantu keduanya 

 Tidak berkata keras, kotor, dan tidak sopan kepadanya 

 Menuruti perintah dan nasihatnya 

 Tidak membuat kesal atau marah 

 Senantiasa mendoakannya 

9. Akhlak mulia kepada tetangga  

Terhadap tetangga sebaiknya: 

 Menghormati hak-haknya sebagai tetangga 

 Menjaga nama baiknya 

 Membantu sesuai keperluan 

 Saling menjaga dan melindungi 

10.Akhlak mulia ketika meminjam barang  

a. Orang yang meminjamkan 

Orang yang meminjamkan barang hendaknya: 

 Memberikan barang pinjaman dengan ikhlas 

 Memohon agar barang pinjaman dijaga dan dirawat 

 Memberikan barang pinjaman dengan cara yang baik (dengan tangan 

kanan dan tidak memberikannya dengan cara dilempar) 

 Tidak menyakiti hati orang yang meminjam barang 

 Diperkenankan bertanya bila barang pinjaman belum dikembalikan tepat 

pada waktunya 

b. Peminjam barang 

Peminjam barang hendaknya: 

 Meminta/meminjam barang dengan sopan (kata-kata yang baik) 

 Mendatangi/menghampiri orang yang akan meminjamkan barang 

 Menjaga dan memelihara agar barang yang dipinjam tidak rusak 

 Mengembalikan barang yang dipinjam tepat pada waktunya 

 Menerima barang yang dipinjam dengan cara yang baik (dengan tangan 

kanan dan tidak menerimanya dengan cara memaksa) 

 Mengucapkan terima kasih 

11.Akhlak mulia ketika berbicara 

a. Berbicara kepada yang lebih muda 

Ketika berbicara kepada yang lebih muda hendaknya: 

 Berbicara dengan baik dan benar serta sopan 

 Berbicara dengan lemah lembut dan penuh kesabaran 
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 Memberi kesempatan orang lain berbicara 

 Tidak memotong pembicaraan 

b. Berbicara kepada teman seusia 

Ketika berbicara kepada teman hendaknya: 

 Berbicara dengan baik dan benar serta sopan 

 Selama berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain 

 Berbicara dengan lemah lembut dan penuh kesabaran 

 Memberi kesempatan orang lain (teman) berbicara 

 Mendengarkan dan memperhatikan pembicaraan teman 

 Tidak memotong pembicaraan 

c. Berbicara kepada orang yang lebih tua 

Ketika berbicara kepada yang lebih tua (kakak, kakek, orang tua, bapak 

dan ibu guru) hendaknya: 

 Berbicara dengan baik dan benar serta sopan 

 Berbicara dengan lemah lembut 

 Mendengarkan dan memperhatikan dengan penuh perhatian serta 

mengikuti nasihatnya 

 Tidak memotong pembicaraan 

12.Akhlak mulia ketika bermain 

Ketika bermain dengan teman kita harus: 

 Senantiasa menjaga hubungan baik dengan teman sepermainan 

 Melakukan permainan yang tidak membahayakan 

 Saling menasihati dan kebaikan 

 Bersikap jujur dan sportif  

 Menjalin kerja sama dan persahabatan 

13.Akhlak mulia ketika berjanji 

Kepada siapapun ketika berjanji kita harus: 

 Menepati janji yang telah kita sepakati 

 Mengucapkan:  

نم 
ِ
 هللاُ  َشآ ءَ  ا

Insyâ-Allah (jika Allah menghendaki) sebelum mengucapkan janji yang kita 

maksudkan. Contoh; “Insya Allah, aku besok ke rumahmu!” 

 Berniat kuat untuk mewujudkan janji yang telah dibuat 

 Bila kita tidak bisa melaksanakan atau menepati janji, segeralah 

menemui/menghubungi orang yang kita janjikan dengan memohon maaf 

kepadanya. 

14.Akhlak mulia ketika makan dan minum  

a. Sebelum makan dan minum 

Sebelum makan dan minum hendaknya: 

 Mencuci kedua tangan 
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 Membaca doa:  

مِ  َنِ  هللاِ  بِسم محم ِ  الرذ ِحميم  الرذ
Bismillâhir rohmânir rohîm  

(Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)  

َما لَنَا ََبِركم  الِلّهُمذ   النذارِ  عََذاَب  َوِقنَا َرَزقمتَنَا ِفيم

Allôhumma bârik lanâ fîmâ rozaqtanâ wa qinâ ‘adzâban-nâr 

(Ya Allah berkahilah kami terhadap apa-apa yang Engkau berikan 

kepada kami dan lindungilah kami dari adzab api neraka) 

b. Ketika makan dan minum 

Ketika sedang makan dan minum hendaknya: 

 Duduk dengan tenang, tertib, dan rapi (tidak berdiri atau berjalan) 

 Menggunakan tangan kanan 

 Mengambil makanan yang terdekat 

 Menggunakan tangan atau sendok dengan baik 

 Tidak berbicara (ketika makanan masih ada di dalam mulut) 

 Tidak duduk dengan bersandar 

 Makan dan minum tidak tergesa-gesa 

 Minumlah per-teguk (tidak sekaligus habis) 

 Tidak meniup makanan/minuman 

 Tidak mencela makanan dan minuman 

 Memberikan teman yang tidak memiliki makanan dan minuman 

 Mendahulukan orang yang lebih tua 

 Menghabiskan makanan dan minuman 

 Menjaga kebersihan dan kerapian tempat makan dan minum 

 Membuang bungkus makanan/sampah pada tempatnya 

c. Sesudah makan dan minum 

Sesudah makan dan minum hendaknya: 

 Mencuci kedua tangan 

 Membaca doa:  

دُ  ِ  َالمَحمم ىم  ِِلّ ِ َعَمنَا اَّلذ ِم َ  ِمنَ  َوَجَعِلَنَا َوَسَقاّنَ  َا ِِلِمْيم  المُمسم

Alhamdu lillâhilladzî ‘ath’amanâ wasaqônâ waja’alanâ (minal) muslimîn  

(Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan dan 

jadikanlah kami termasuk orang-orang muslim) 

 Merapikan kembali tempat makan dan minum 

d. Ketika lupa membaca doa makan dan minum ketika lupa berdoa dan 

baru ingat  

Ketika sedang makan maka yang harus kita lakukan adalah: 

 Membaca doa:  

مِ  ََلُ  هللاِ  بِسم  َوأ َِخَرهُ  َاوذ
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Bismillâhi awwalahu wa âkhirohû  

(Dengan Nama Allah di awal dan di akhir) 

 Melanjutkan kembali aktivitas makan dan minum 

15.Akhlak mulia ketika tidur 

a. Sebelum Tidur 

Sebelum tidur hendaknya: 

 Buang air kecil terlebih dahulu 

 Mencuci tangan dan kaki dengan bersih (menggunakan sabun) 

 Menggosok gigi dengan bersih (menggunakan pasta gigi) 

 Diutamakan berwudhu 

 Diutamakan sholat sunnah 2 roka’at 

 Diutamakan berdzikir terlebih dahulu 

 Membaca Al Fâtihah, An Nâs, Al Falaq dan Al Ikhlâs 

 Membaca Ayat Qursi 

 Membaca Subhânallôh, Alhamdulillâh, Allâhu Akbar 

 Membaca doa:  

ِمكَ  يَا الِلّهُمذ  بِسم ِمكَ  وَ  َاحم ُت  بِسم  َاُموم
Bismika Allôhumma ahyâ wa bismika amût 

(Dengan nama-Mu Ya, Allah aku hidup dan mati) 

 Memohon kepada Allah agar bisa dibangunkan esok hari (agar tidak 

kesiangan/agar bisa bangun malam) 

b. Ketika Tidur 

Ketika tidur hendaknya: 

 Diutamakan berbaring menghadap ke arah kiblat dan meletakkan kedua 

tangan di atas pipi kanan 

 Menggunakan pakaian tidur yang baik dan sesuai kondisi cuaca 

 Menggunakan ruangan lampu yang baik 

 Senantiasa menutup aurat ketika tidur 

 Bila bermimpi baik mengucapkan;  

دُ  للِ  َالمَحمم َ  َرِبّ  ِِ  المَعالَِمْيم
Alhamdu lillâhi robbil ‘alamîn (sedikit meludah ke arah kiri) 

 Bila bermimpi buruk mengucapkan;  

ذُ  انِ  ِمنَ  َِبللِ  َاُعوم َِ يم ِجميمِ  الش ذ  الرذ
A’ûdzu billâhi minasy- syaithônir-rojîm. 

 Bila tidak bisa tidur perbanyaklah bordzikir kepada Allah swt. 

c. Saat Bangun Tidur 

Setelah bangun tidur hendaknya: 

 Membaca doa: 
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دُ  للِ  َالمَحمم يم  ِِ ِ يَاّنَ  اَّلذ دَ  َاحم هِ  َماتَنَااَ  َما بَعم ر َوِالَيم ُُّشوم  الن
Alhamdu lillâhil ladzî ahyânâ ba’da mâ amâtanâ wa ilaihin nusyûr  

(Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali sesudah 

kematian dan kepada-Nyalah kami kembali) 

 Merapikan kembali tempat tidur, bantal, dan selimut 

 Segera mandi dan menggosok gigi 

 Segera bersiap menunaikan sholat shubuh (setelah tidur malam hari) 

16.Akhlak mulia ketika masuk rumah atau kelas  

a. Adab masuk rumah atau kelas 

Sebelum masuk kelas (rumah) hendaknya: 

 Mengucapkan salam  

اَلمُ  ُكم  َالسذ َةُ  عَِلَيم  َوبََرََكتُهُ  هللاِ  َوَرمحم
(Assalâmu ‘alaikum Wa rohmatullôhi Wa barokâtuh) 

 Mengetuk pintu beberapa kali (bila dibutuhkan) 

 Membaca doa:  

ذهُمذ  م  َالِل آَُِلَ  ِاِِنّ َ  جِ لَ َموم الم  َخْي َأسم َرجِ  َوَخْيم مِ  المُمخم نَا هللاِ  بِسم مِ  وَ  َولَجم  َرِبّنَا َوعََل  نَاَخَرجم  هللاِ  ِبسم

منَا  تََوَّكذ
Allôhumma innî as`aluka khoirul maulaji wa khoirul makroji bismillâhi 

walajnâ wa bismillâhi khorojnâ wa alâ robbinâ tawakkalnâ (Ya Allah aku 

memohon kepada-Mu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. 

Dengan nama Allah kami masuk dan dengan Nama Allah kami keluar, 

serta kepada Allah kami bertawakal) 

 Mendahulukan kaki kanan 

 Masuk dengan tenang, tertib, dan rapi 

b. Ketika di dalam rumah atau kelas 

Di dalam rumah atau kelas hendaknya: 

 Menjaga ketenangan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kerapian 

kelas atau rumah 

 Tidak merusak dan mengotori isi kelas atau rumah 

 Menjadikan kelas atau rumah sebagai tempat berteduh yang baik (baiti 

jannati) 

c. Ketika keluar rumah atau kelas 

Ketika keluar kelas atau rumah hendaknya: 

 Meminta izin kepada Bapak/Ibu guru bila ada di kelas 

 Meminta izin kepada Ayah/Ibu atau wali bila ada di rumah 

 Membaca doa:  

مِ  مُت  هللاِ  بِسم لَ  َّلَ  هللاِ  عََل  تََوَّكذ ةَ  َوَّلَ  َحوم  َِبللِ  ِاَّلذ  قُوذ

Bismillâhi tawakkaltu ‘alallôhi lâ haula walâ quwwata illâ billâh  
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(Dengan Nama Allah aku bertawakal kepada-Mu, tiada daya dan 

kekuatan kecuali hanya milik-Mu) 

 Mengucapkan salam  

اَلمُ  ُكم  َالسذ َةُ  عَِلَيم  َوبََرََكتُهم  هللاِ  َوَرمحم

(Assalâmu ‘alaikum wa rohmatullôhi wa barokâtuh) 

 Mendahulukan kaki kanan ketika keluar kelas atau rumah 

 Keluar kelas atau rumah dengan tenang, tertib, dan rapi 

 Menutup kembali pintu dengan baik (bila diperlukan) 

17.Akhlak mulia ketika di kamar kecil 

a. Adab masuk kamar kecil (toilet) 

Sebelum masuk kamar kecil (toilet) hendaknya: 

 Membaca doa:  

م  َالِلّهُمذ  ُذِبكَ  ِاِِنّ  َوالمَخَبآ ئِِث  المُخُبِث  ِمنَ  َاُعوم
Allôhumma innî a’ûdzu bika minal khubutsi wal khobâ`its  

(Ya, Allah aku berlindung kepada-Mu dari godaan syaithan laki-laki dan 

perempuan) 

 Mengetuk pintu terlebih dahulu (bila diperlukan) 

 Mendahulukan kaki kiri 

 Masuk dengan tenang, tertib, dan rapi 

 Tidak membawa Al Qur’an atau barang-barang yang bertuliskan lafazh 

Allah swt. 

 Meletakkan barang di luar kamar kecil jika diperlukan 

b. Adab di dalam kamar kecil 

Ketika di dalam kamar kecil (toilet) hendaknya: 

 Menutup pintu 

 Menjaga ketenangan dan ketertiban (tidak bernyanyi-nyanyi, bersiul 

atau berkelakar) 

 Menjaga kebersihan badan dan pakaian 

 Ketika buang air (besar/kecil) tidak menghadap kiblat 

 Istinja dengan bersih menggunakan tangan kiri (tangan kanan 

memegang gayung) 

 Menyiram toilet setelah digunakan sebersih mungkin 

c. Adab keluar kamar kecil 

Ketika keluar kamar kecil hendaknya: 

 Membaca doa:  

َرانَكَ   غُفم

Ghufrônaka (Ya Allah ampunilah kami) 

Atau  

دُ  للِ  َالمَحمم يم  ِِ ِ َُ  اَّلذ َه ََّلَذى َوعَافَاِِنم  َعِن  َاذم  ام
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 Mendahulukan kaki kiri 

 Menutup kembali pintu dengan rapat dan baik 

18.Akhlak mulia ketika buang air kecil/besar 

Ketika buang air kecil/besar hendaknya: 

 Tidak membawa Al Qur`an atau tulisan berlafazh Allah 

 Membuang air kecil di air yang mengalir atau di toilet 

 Membuang air kecil di tempat yang tertutup atau di toilet 

 Diutamakan dalam keadaan duduk 

 Menjauh dari orang lain 

 Menjaga kebersihan dan kesucian badan/ pakaian 

 Menjaga ketenangan dan ketertiban (tidak bernyanyi, bersiul atau 

berkelakar) 

 Istinja` dengan bersih menggunakan tangan kiri (tangan kanan memegang 

gayung) 

19.Akhlak mulia ketika berpakaian  

a. Memakai pakaian 

Sebelum berpakaian hendaknya:  

 Memilih pakaian yang bersih dan terhindar dari najis 

 Membaca doa:  

مِ  َنِ  هللاِ  بِسم محم ِحميمِ  الرذ ِِه َما  هُمذ َالِلّ . الرذ َاُِلَ ِمنم َخْيم م َاسم ذُ  ََلُ  ُهوَ ِاِِنّ  َوَشِّ  هِ َشِّ  ِمنم  ِبكَ  َوَاُعوم

 .ََلُ  ُهوَ  َما

Bismillâhir rohmânir rohîm. Allôhumma innî as`aluka min khoirihî wa 

khoiri mâ huwa lahû wa a’ûdzu bika min syarrihî wa syarri mâ huwa lahû  

(Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya 

Allah aku memohon kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini dan dari 

kebaikan sesuatu yang ada di pakaian ini. Dan aku berlindung kepada-

Mu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan sesuatu yang ada di pakaian 

ini) 

 Mendahulukan bagian (tangan atau kaki) kanan 

 Memakai pakaian dengan tenang (tidak tergesa-gesa)  

b. Ketika berpakaian  

Ketika berpakaian hendaknya: 

 Senantiasa menjaga kebersihan, kerapian dan kesucian pakaian 

 Menggunakan pakaian yang baik, sopan, dan menutup aurat 

 Tidak untuk kesombongan (pamer) 

 Menggunakan atribut yang lengkap (untuk seragam sekolah) 

 Tidak mencela pakaian yang digunakan oleh orang lain 
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 Senantiasa berterima kasih kepada Allah atas pakaian yang kita 

gunakan dengan menjaga kebersihan, kerapian, kesucian, dan 

keindahannya 

c. Ketika melepas pakaian 

Ketika melepas pakaian hendaknya: 

 Membaca doa:  

مِ  يم  هللاِ  بِسم ِ  ُهوَ  ِاَّلذ  ِاََلَ  َل   اَّلذ

Bismillâhil-ladzî lâ ilâha illâ huwa  

(Dengan Nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia) 

 Mendahulukan bagian (tangan atau kaki) kiri 

 Melepas pakaian dengan tenang (tidak tergesa-gesa) 

 Merapikan dan meletakkan kembali pakaian yang telah digunakan pada 

tempat yang tersedia 

20.Akhlak mulia ketika bercermin 

Ketika bercermin atau berhias hendaknya: 

 Membaca doa:  

ذهُمذ  نمَت  َكـَما َالِل نم  َخِلمِقيم  َحسذ  ُخِلُِقيم  فََحِسّ

Allôhumma kamâ hassanta kholqî fahassin khuluqî 

(Ya Allah sebagaimana Engkau telah membaguskan wajahku maka 

baguskanlah akhlakku) 

 Ketika berhias atau bersisir pergunakan tangan kanan (dan dahulukan 

bagian kanan) 

 Memakai dan mengembalikan kembali alat berhias pada tempatnya 

 Tidak menganggap bahwa kita paling baik (cantik atau tampan) 

 Senantiasa berterima kasih (bersyukur) kepada Allah 

21.Akhlak mulia ketika berkendaraan  

a. Adab ketika naik kendaraan  

Sebelum naik kendaraan hendaknya: 

 Membaca doa; 

1) Bila berkendaraan darat 

َحانَ  بم يم  س ُ ِ َ  ََلُ  ُكنذا َوَما َهَذا لَنَا ََسذرَ  اَّلذ ّنذ  ُمقمرِِنْيم
ِ
نَ  َرِبّنَا ِاَل  َوا  لَُمنمَقِِلُبوم

Subhânalladzî sakkhoro lanâ hâdzâ wa mâ kunnâ lahû muqrinîn wa 

innâ ilâ robbinâ lamunqolibûn 

(Maha Suci Allah yang telah menundukkan (kendaraan) kami ini dan 

tidaklah kami mampu sebelumnya dan sesungguhnya kepada-Mulah 

kami kembali) 
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2) Bila berkendaraan laut atau udara  

مِ  ر هللاِ  بِسم َسـهَا هَاـ َمجم م رَ ِانذ  َوُمرم ٌ  ِبّ ِحميم ٌر رذ  لََغُفوم

Bisimillâhi majréhâ wa mursâhâ inna robbi laghofûrur rohîm 

(Dengan Nama Allah yang menjalankan kendaraan ini berlayar dan 

berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Maha Pemaaf lagi Maha Pengasih 

 Mendahulukan kaki kanan ketika melangkah naik) 

 Mendahulukan kaum perempuan atau anak-anak untuk naik 

 Mendahulukan naik kepada mereka yang hams didahulukan 

 Naiklah dengan hati-hati, tenang dan tertib (tidak berebut atau tergesa-

gesa) 

b. Adab ketika dalam kendaraan  

Ketika di dalam kendaraan hendaknya: 

 Menjaga ketenangan, ketertiban, dan kebersihan 

 Senantiasa mengingat Allah swt. 

 Tidak melakukan hal-hal yang membahayakan, seperti; membuang 

sampah dari dalam kendaraan, meludah, mengeluarkan tangan, 

mengejek, dan mengganggu pengendara lain 

 Bila kendaraan mendaki ucapkanlah Allôhu Akbar 

 Bila kendaraan menurun ucapkanlah Subhânallôh 

 Mengutamakan kaum perempuan atau anak kecil untuk mendapat 

duduk 

c. Adab ketika turun dari kendaraan 

Ketika turun dari kendaraan hendaknya: 

 Memeriksa kembali barang yang dibawa agar tidak tertinggal 

 Membaca hamdallah  

دُ  للِ  َالمَحمم َ  َرِبّ  ِِ  المَعالَِمْيم
 (Alhamdu lillâhi robbil ‘âlamîn) 

 Mendahulukan kaum perempuan atau anak-anak untuk turun terlebih 

dahulu 

 Mendahulukan turun kepada mereka yang harus didahulukan 

 Mendahulukan kaki kiri 

 Turun dengan hati-hati, tenang, dan tertib (tidak berebut) 

22.Akhlak mulia ketika belajar 

a. Sebelum belajar 

Sebelum belajar hendaknya: 

 Membaca Surat Al Fâtihah 

 Membaca doa:  

ِِنم  َرّبِ  ُزقمِِنم  ِعِلمًما ِزدم   فَهمًما َوارم

Robbi zidnî ‘ilmâ, warzuqnî fahmâ 
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(Ya Allah tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku) 

حم  َرِبّ  َ ِريم  ِِلم  اشم ِِلم  َصدم م رِيم  َويَِِسّ ِل ُُم  َامم َِّساِِنم ِمنم  قمَدةً عُ  َواحم َقهُ ل ايَفم ِِلم  وم  قَوم

Robbisyrohlî shodrî wayassirlî amrî wahlul ‘uqdatam mil lisânî yafqohû 

qoulî 

(Ya Allah lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku dan 

mudahkanlah lisanku) 

م  َالِلّهُمذ  آَُِلَ  ِاِِنّ قًا َاسم ِيًّبا ِرزم ََتكَ حِ  لَنَا افمتَحم  َالِلّهُمذ . ُمتََقبذالً  َوََعَالً  َّنِفًعا َوِعِلمًما َِ مُشم  مْكم  َوان

نَا ََتكَ  عَِلَيم َتِكَ  َخَزأ ئِنِ  ِمنم  َرمحم َحمَ  َرمحم َ  يَآ َارم ْيم امِحِ  .الرذ
(Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu rizki yang baik 

(halal) dan ilmu yang bermanfa’at serta amal yang diterima. Ya Allah 

bukakanlah kepada kami hikmat-Mu (rahasia) dan limpahkanlah atas 

kami rohmat (kasih sayang-Mu) dari gudang-gudang rohmat-Mu wahai 

Dzat yang paling kasih sayang daripada orang-orang yang mempunyai 

kasih sayang) 

b. Ketika belajar 

Ketika belajar hendaknya: 

 Memperhatikan penjelasan bapak/ibu guru dengan baik 

 Mengerjakan latihan dengan jujur dan sungguh-sungguh 

 Tidak membuat keributan 

 Bertanya kepada bapak/ibu guru apabila belum jelas (mengangkat 

tangan kanan) 

 Belajar dengan semangat dan gembira 

 Menjaga kerapian meja, kursi, karpet, buku, dan alat tulis 

c. Sesudah belajar 

Sesudah belajar hendaknya: 

 Merapikan kembali semua alat tulis dan mengembalikan pada 

tempatnya 

 Membaca Surat Al ‘Ashri (atau surat lain) 

 Membaca doa sesudah belajar: 

ذهُمذ  م  َألِل ِدعُكَ  ِاِِنّ َتوم َتِنيمهِ  َما َاس م ذمم هُ  عَِل ُددم ةِ  ِعنمدَ  فَارم َِ هِ  َحا مَسِنيمهِ  َوَّلَ  ِالَيم َتِكَ  ِبرَ  تَن َحمَ  محم  يَآ َارم

ْيم  امِحِ  .الرذ
 Membaca doa akhir majlis:  

َحانَكَ  بم ذهُمذ  س ُ ِدكَ  الِل هَدُ  َوِِبَمم تَ  َانمَت  ِاَّلذ  ِاََلَ  ل َ  َانم  َاشم ِفُركَ َاس م ُب  غم  ِالَيمكَ  َوَاتُوم
Subhânakallôhumma wa bihamdika asyahadu allâ ilâha illâ anta 

astaghfiruka wa atûbu ilaîk 

(Maha Suci Engkau Ya Allah, bagi-Mu segala puji aku bersaksi bahwa 

tiada Tuhan kecuali Engkau aku memohon ampun dan taubat kepada-

Mu) 
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23.Akhlak mulia ketika bersin  

Ketika bersin hendaknya: 

 Bagi orang yang bersin agar menutup mulut dengan kedua tangan atau 

sapu tangan 

 Tidak mengeraskan suara (memainkan suara) 

 Tidak menghadap orang lain 

 Diutamakan menjauh dari orang lain 

 Bagi yang bersin mengucapkan  

دُ  للِ  َالمَحمم ِِ 
Alhamdu lillâh (Segala puji bagi Allah) 

 Bagi yang mendengar mengucapkan:  

مَحُكَ   هللاُ  يَرم
Yarhamukallôh (Semoga Allah menyayangimu) apabila yang bersin laki-
laki dan mengucapkan 

مَحُكِ   هللاُ  يَرم
Yarhamukillâh (Semoga Allah menyayangimu) apabila yang bersin 
perempuan 

 Bagi yang bersin kembali mengucapkan:  

ِِلحُ َويُ  هللاُ  ََيمِديُكُ   ََبلَُكم  صم
Yahdikumullôhu wa yushlihu bâlakum (Semoga Allah memberi petunjuk 

kepadamu dan membaikkan keadaanmu) 

24.Akhlak mulia ketika menguap  

Ketika menguap hendaknya: 

 Menutup mulut dengan kedua tangan atau sapu tangan dilanjutkan 

mengucapkan istighfar 

 Tidak mengeraskan suara (memainkan suara) 

 Tidak menghadap orang lain 

 Diutamakan menjauh dari orang lain 

25.Akhlak mulia ketika meludah  

Ketika meludah hendaknya: 

 Tidak meludah di sembarang tempat 

 Tidak menghadap ke arah kiblat 

 Tidak meludah di hadapan orang lain 

 Diutamakan menjauh dari orang lain 

 Meludahlah di air yang mengalir (menyiramnya setelah meludah) 

26.Akhlak mulia ketika sakit  

Ketika kita sakit hendaknya: 

 Menerima dengan ikhlas, sabar, dan tabah (tidak berkeluh kesah) 
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 Senantiasa berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan dengan 

cara memegang anggota tubuh yang sakit sambil mengucapkan do’a 

sebagai berikut: 

مِ  َنِ  هللاِ  بِسم محم ِحميمِ  الرذ ذُ ×( 3) الرذ َرتِهِ  َِبللِ  َاُعوم دُ  َما َشِّ  ِمنم  َوقُدم ِِ  ×(7) َوَاَحاِذرُ  َا
(Aku berlindung kepada Allah dan kekuasan-Nya dari kejahatan sesuatu 

yang aku jumpai dan yang aku takuti) (HR. Muslim 4/1728) 

Minta didoakan oleh orang-orang yang sholeh seperti kakek dan nenek, 

orang tua, guru, dan teman 

 Berobat secara rutin untuk penyembuhan 

 Berkeyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitnya 

 Orang yang sakit dianjurkan pula mendoakan orang yang menjenguk atau 

mendoakannya 

27.Akhlak mulia ketika sedang marah  

Ketika sedang marah hendaknya: 

 Marah hanya untuk kebaikan 

 Diam dan mengucapkan istifgfar berulangulang 

 Ambillah air wudhu 

 Duduklah dengan tenang 

 Tidak berkata kotor dan berbuat keji 

 Tidak menyakiti atau menyinggung orang lain 

28.Akhlak mulia ketika berbelanja 

 Ketika membeli atau berbelanja sesuatu (barang) hendaknya: 

 Mengucapkan salam 

 Meminta izin untuk melihat (memilih) bila diharuskan memilih terlebih 

dahulu 

 Memilih dengan sopan dan cara yang baik (tidak merusak barang) 

 Tidak mengambil barang tanpa izin penjual 

 Menawar barang dengan sopan dan cara yang baik 

 Membayar sesuai dengan harga yang disepakati 

 Mengucapkan terima kasih dan salam 

29.Akhlak mulia ketika melihat kejadian alam  

Ketika melihat kejadian alam seperti: badai, banjir, gempa bumi dsb 

hendaknya: 

 Mengucapkan  

للِ  ِاّنذ  هِ  َوِاّنذ  ِِ نَ  ِالَيم  َراِجُعوم
Innâ lillâhi wa innâ ilaihi rôjiûun (sesungguhnya kami milik Allah dan akan 
kembali kepada-Nya) 

 Mengambil hikmah atau manfaat dari kejadian tersebut 

 Tidak berburuk sangka kepada Allah 

 Mendoakan para korban yang mengalami musibah 
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 Berdoa semoga kejadian (musibah) itu tidak terulang kembali 

30.Akhlak mulia ketika melihat keindahan alam  

Ketika melihat keindahan alam hendaknya: 

 Mengucapkan Subhanallah (Maha suci Allah) atau Masyaallah (sesuai 

kehendak Allah) 

 Menjadikan rasa syukur kita kepada Allah semakin bertambah 

 Meyakini bahwa keindahan itu adalah ciptaan Allah 

31.Akhlak mulia kepada hewan  

Terhadap hewan kita hendaknya: 

 Merawat dan melindunginya (tidak menyakitinya) 

 Tidak mengusir dan mencelanya 

 Tidak menyiksa dan membunuhnya (kecuali hewan tertentu) 

32.Akhlak mulia kepada tumbuhan  

Terhadap tumbuhan kita hendaknya: 

 Memelihara dan menjaganya (tidak memetiknya tanpa keperluan) 

 Merawat dan merapikan tumbuhan (tanaman) hias secara teratur 

 Merasakan bahwa tumbuhan adalah bagian dari hidup kita 

33.Akhlak mulia ketika bersilaturahmi  

a. Ketika bertamu 

Ketika kita bertamu ke rumah saudara, teman atau orang lain hendaknya: 

 Mengucapkan salam (bila perlu mengetuk pintu dengan baik) 

 Tidak masuk sebelum diizinkan oleh tuan rumah 

 Duduk di tempat yang telah disediakan (setelah dipersilakan) 

 Duduk dengan tertib dan rapi  

 Berbicara dengan baik dan benar (sesuai adab berbicara) 

 Menjaga pandangan (tidak melihat-lihat isi rumah tanpa seizin tuan 

rumah)  

b. Ketika menerima tamu 

Ketika menerima tamu hendaknya: 

 Menyambut salam tamu yang datang 

 Menyambut dengan penuh ramah, senang, dan penuh perhatian 

 Mempersilahkan tamu untuk masuk dan duduk di tempat yang 

disediakan 

 Menghidangkan suguhan untuk keakraban (bila ada) 

 Mengajak berbicara dan berdiskusi dengan penuh perhatian (sesuai 

adab berbicara) 

 Memberikan kenangan sebelum tamu pulang (bila ada) 

 Mengantarkan kepulangan tamu minimal sampai pintu pagar rumah kita 
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D. THAHARAH (Bersuci) 

Thaharah menurut bahasa artinya “bersih” sedang menurut syara’ berarti 

bersih dari hadats dan najis. 

Bersuci karena hadats hanya di bagian badan saja. Hadats ada dua, yaitu: 

hadast besar dan hadats kecil. Menghilangkan hadats besar dengan mandi 

atau tayammum dan menghilangkan hadats kecil dengan wudhu atau 

tayammum.  

Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Cara 

menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan. 

Thaharah merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan 

merupakan pangkal pokok dari ibadat yang menjadi penyongsong bagi 

manusia dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. 

Sholat tidak sah bila tiada dengan thaharah, hal ini sesuai dengan sabda 

Nabi saw.: 

ر   هُوم َِ  ِ  ََّل يَقمَب ُُ هللُا َصاَلًة ِبَغْيم

Artinya: “Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci” (HR. 

Muslim) 

1. WUDHU 

(Arab: الوضوء al-wuḍū', Persian: بدستا  ābdast, Turkish: abdest, Urdu: وضو 

awas`) adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang 

muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula 

menggunakan debu yang disebut dengan tayammum. 

a. Macam-macam air dan pembagiannya 

Alat terpenting untuk bersuci ialah air. Ditinjau dari segi hukumnya, air dapat 

dibagi menjadi 4 macam: 

1. Air Mutlak (air yang sewajarnya); yaitu air suci yang dapat mensucikan 

(thahir-muthahhir), artinya air itu dapat digunakan untuk bersuci, misalnya 

air mata air, air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air salju dan air 

embun.  

2. Air Makruh; yaitu air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh 

digunakannya, seperti air musyammas (air yang dipanaskan dengan 

panas matahari) dalam tempat logam yang dibuat bukan dari emas dan 

perak.  

3. Air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci (thahir ghairu 

muthahhir); yaitu air yang boleh diminum tetapi tidak sah untuk bersuci, 

misalnya: 

a. air sedikit telah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berobah sifatnya. 

Air itu disebut air musta’mal. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persian_language&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Turkish_language&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Urdu_language&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat
http://id.wikipedia.org/wiki/Tayammum
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b. air suci yang bercampur dengan benda suci, seperti air teh, air kopi, air 

limun, air kelapa dan sebagainya. 

4. Air mutanajjis, yaitu air yang terkena najis. Air mutanajjis apabila kurang 

dari dua kullah 1) tidak sah untuk bersuci, tetapi apabila lebih dari dua 

kullah dan tidak berubah sifatnya (bau, rupa dan rasanya), maka sah 

untuk bersuci. 

Air bekas wudhu apabila sedikit, maka tidak boleh digunakan, dan termasuk 

sebagai air musta’mal, sebagaimana hadits: Abdullah bin Umar ra. 

Mengatakan, “Rasulullah SAW telah bersabda: “Jika air itu telah mencapai 

dua qullah, tidak mengandung kotoran. Dalam lafadz lain: “tidak najis”. (HR 

Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah) 

Menurut pendapat 4 Mahdzhab: 

 Ulama Al-Hanafiyah 

Menurut mazhab ini bahwa yang menjadi musta’mal adalah air yang 

membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu 

langsung memiliki hukum musta’mal saat dia menetes dari tubuh sebagai 

sisa wudhu atau mandi. Air musta’mal adalah air yang telah digunakan 

untuk mengangkat hadats (wudhu untuk sholat atau mandi wajib) atau 

untuk qurbah. Maksudnya untuk wudhu sunnah atau mandi sunnah. 

Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi musta’mal. Bagi 

mereka, air musta’mal ini hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. 

Artinya air itu suci tidak najis, tapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu 

atau mandi. 

 Ulama Al-Malikiyah 

Air musta’mal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan 

untuk mengangkat hadats baik wudhu atau mandi. Dan tidak dibedakan 

apakah wudhu atau mandi itu wajib atau sunnah. Juga yang telah 

digunakan untuk menghilangkan khobats (barang najis). Dan 

sebagaimana Al-Hanafiyah, mereka pun mengatakan bahwa yang 

musta’mal hanyalah air bekas wudu atau mandi yang menetes dari tubuh 

seseorang. Namun yang membedakan adalah bahwa air musta’mal dalam 

pendapat mereka itu suci dan mensucikan. Artinya, bisa dan sah 

digunakan lagi untuk berwudhu atau mandi sunnah selama ada air yang 

lainnya meski dengan karahah (kurang disukai). 

 Ulama Asy-Syafi`iyyah 

Air musta’mal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah 

digunakan untuk mengangkat hadats dalam fardhu thaharah dari hadats. 

Air itu menjadi musta’mal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan 

niat untuk wudhu atau mandi meski untuk untuk mencuci tangan yang 

merupakan bagian dari sunnah wudhu. Namun bila niatnya hanya untuk 

menciduknya yang tidak berkaitan dengan wudhu, maka belum lagi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musta%27mal&action=edit&redlink=1
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dianggap musta’mal. Termasuk dalam air musta’mal adalah air mandi baik 

mandinya orang yang masuk Islam atau mandinya mayit atau mandinya 

orang yang sembuh dari gila. Dan air itu baru dikatakan musta’mal kalau 

sudah lepas atau menetes dari tubuh. Air musta’mal dalam mazhab ini 

hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi atau 

untuk mencuci najis. Karena statusnya suci tapi tidak mensucikan. 

 Ulama Al-Hanabilah 

Air musta’mal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan 

untuk bersuci dari hadats kecil (wudhu) atau hadats besar (mandi) atau 

untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali 

pencucian. Dan untuk itu air tidak mengalami perubahan baik warna, rasa 

maupun aromanya. Selain itu air bekas memandikan jenazah pun 

termasuk air musta’mal. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau 

membasuh sesautu yang diluar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air 

musta’mal. Seperti menuci muka yang bukan dalam rangkaian ibadah ritual 

wudhu. Atau mencuci tangan yang juga tidak ada kaitan dengan ritual 

ibadah wudhu. 

 Air yang tersisa setelah binatang haram meminumnya seperti anjing, babi 

atau binatang mangsa 

 Air yang tersisa oleh seseorang yang telah mabuk karena khamr (minuman 

keras) 

b. Hukum wudhu 

Wudhu wajib dilakukan ketika hendak melakukan ibadah sholat dan thawaf. 

Sebagaimana firman Allah swt. dan hadits berikut: 

َا يآ َ  ِ  َاَيُّ ِلَ  نَ يم اَّلذ ُُتم ِاَل الصذ ا ِاَذا قُمم َمنُوم ا وةِ أ َ َهُكم وُ  فَاغمِسِلُوم ا وَ  المَمَراِفقِ  ِاَل  َوَايمِديَُكم  ُجوم َسُحوم  ِبُرُؤِسُكم امم

 ِ َبْيم ِلَُكم ِاَل المَكعم ُِ  َوَارم

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat 

maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku dan sapulah 

kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki.” (Q.S. Al-Maidah: 

6). 

“Dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Sholat salah seorang di antara kalian 

tidak akan diterima apabila ia berhadas hingga ia berwudhu.” (H.R. Abu 

Hurairah ra). 

Berwudhu sebelum membaca Al-Qur`an, saat hendak tidur, dan perbuatan 

baik lainnya hukumnya adalah sunnat, dan makruh saat akan tidur atau 

hendak makan dalam keadaan junub. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Haram
http://id.wikipedia.org/wiki/Anjing
http://id.wikipedia.org/wiki/Babi
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat
http://id.wikipedia.org/wiki/Thawaf
http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
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c. Syarat Wudhu 

Ada 5 (lima) syarat untuk berwudhu; 

1. Islam 

2. Sudah Baligh 

3. Tidak berhadas besar 

4. Memakai air yang mutlak (suci dan dapat dipakai mensucikan) 

5. Tidak ada yang menghalangi sampainya kekulit, seperti tinta, cat, dan 

lain-lain 

d. Rukun Wudhu 

Rukun berwudhu ada 6 (enam); 

1. Berniat untuk wudhu, dan melafazhkan 

ءَ  نََويمُت  ِ  المُوُضوم َغرِ  المَحَدِث  ِلَرفمع َصم ًضا اَّلم للِ  فَرم  تََعاَل  ِِ
“Nawaitul wudhû-a liraf'il hadatsil ashghori fardhol lillâhi ta'âlâ”, 

(Niat aku berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardhu karena 

Allah) 

2. Membasuh muka (dengan merata) 

3. Membasuh tangan hingga sampai dengan kedua siku (dengan merata) 

4. Mengusap sebagian kepala 

5. Membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki (dengan merata) 

6. Tertib (berurutan) 

e. Kesempurnaan Wudhu 

Dalam mencapai kesempurnaan wudhu, Rasulullah SAW telah memberikan 

contoh yang selayaknya kita ikuti, sebagaimana kutipan hadits berikut: 

“Selesai sholat Subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal: “Wahai Bilal! 

Ceritakan kepadaku tentang perbuatan yang paling bermanfaat yang telah 

kamu lakukan setelah memeluk Islam. Karena semalam aku mendengar 

suara langkah sandalmu di depanku dalam surga“. Bilal berkata: “Aku tidak 

pernah melakukan suatu amalan yang paling bermanfaat setelah memeluk 

Islam selain aku selalu berwudhu dengan sempurna pada setiap waktu 

malam dan siang kemudian melakukan sholat sunat dengan wudhuku itu 

sebanyak yang Allah kehendaki”. (HR Abu Hurairah ra). 

Berikut ini adalah cara menyempurnakan wudhu, yang mana termasuk hal-

hal yang disunnahkan: 

 Mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan 

 Mengulagi masing-masing anggota wudhu sebanyak 3 (tiga) kali 

 Tidak berbicara 

 Menghadap kiblat 

 Membaca basmalah (dalam hati atau melafazhkannya) 

 Membasuh telapak tangan sampai pergelangan 

 Menggosok gigi (bersiwak) 

 Berkumur 

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Surga
http://id.wikipedia.org/wiki/Kiblat
http://id.wikipedia.org/wiki/Basmalah


 23 

 Membersihkan hidung (memasukkan air ke hidung kemudian dibuang 

kembali) 

 Membasuh muka (dengan merata) 

 Membasuh tangan hingga sampai dengan kedua siku (dengan merata) 

 Mengusap sebagian kepala 

 Membasuh telinga kanan dan kiri 

 Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam 

 Membasuh kaki hingga sampai dengan kedua mata kaki (dengan merata) 

 Membaca do’a sesudah berwudhu. 

(dijelaskan pada materi doa-doa ketika wudhu) 

 Tertib (berurutan) 

f. Hal-hal yang membatalkan wudhu  

Ada beberapa perkara atau hal yang dapat membatalkan wudhu, 

diantaranya adalah: 

1. Keluar sesuatu dari lubang kelamin dan anus (qubul dan dubur), berupa 

tinja, kencing, kentut, semua hadats besar seperti keluarnya air mani, 

jima’, haid, nifas, 

2. Tidur lelap (kecuali tidur sambil duduknya tetap tidak pada satu tempat 

dan tidak menyandar), 

3. Hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. 

4. Meraba dubur dan qubul dengan telapak tangan. 

g. Do’a-do’a ketika berwudhu 

1. Doa membasuh dua telapak tangan: 

مِ  َنِ  هللاِ  بِسم محم ِ  الرذ ِحميم  الرذ

ي َجَع َُ  ِ ُد لِِل اَّلذ َ َالمَحمم ل ًراَء آ  ام هُوم َِ 
Artinya: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. 

Segala Puji bagi Allah yang menjadikan air itu suci. 

2. Doa ketika berkumur: 

ِض نَِبِيَّك  ـِقـِن ِمنم َحوم ذهُمذ َاسم َدهَا َأبًَداَالِل َمآُ بَعم َ ََكًْسا ََّل َأظم ِه َوَسَّلذ د  َصلذ هللُا عَِلَيم  ُمَحمذ

Artinya: Ya Allah, curahkan segelas air dari telaga Nabimu Muhammad 

SAW yang tidak akan kehausan setelah itu selama-lamanya. 

3. Doa membasuh hidung: 

ِن رَ  رِمم ذهُمذ ََّل ََتم  اِِئََة َجـنذتِكَ َالِل

Artinya: Ya Allah, janganlah Engkau haramkan aku mencium harumnya 

surgaMu. 
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4. Doa ketika membasuh muka: 

هٌ  َودُّ ُوُجوم ٌه َوتَسم َم تَبمَيضُّ ُوُجوم ى  يَوم ِ ذهُمذ بَِيّضم َوْجم  َالِل

Artinya: Ya Allah! beri cahaya di wajahku pada hari bercahaya. 

5. Doa saat mencuci tangan kanan: 

ا ً ِن َوَحاِسبمِن ِحَساًَب يَِسْيم ِن ِكتَاِِب ِبَيِميم ِِ ذهُمذ َاعم  َالِل

Artinya: Ya Allah! berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan 

hitunglah amalanku dengan perhitungan yang mudah. 

Do’a saat mencuci tangan kiri: 

ِن ِكتَاِِب ِمنم يَسَاِرىم َو ََّل ِمنم َوَراِء َظهمِرىم  ِِ ذهُمذ ََّل تُعم  َالِل

Artinya: Ya Allah! aku berlindung denganMu dari menerima kitab 

amalanku dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. 

6. Doa saat membasahi kepala: 

ِر  مم َشعم ذهُمذ َحِرّ َ َالِل َم ََّل ِظ ُذ ِاَّلذ ِظْلُّ ِشَك يَوم َت َعرم  يم َوبََشِيم ِمَن النذاِر َوَاِظِلذِِن ََتم

Artinya: Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari neraka dan 

lindungilah aku dari ArsyMu pada hari tidak ada perlindungan 

kecuali perlindunganMu. 

7. Doa membasuh dua telinga: 

نَهُ  س َ َن َأحم َل فَيَتذِبُعوم لَقوم َن ام َتِمُعوم يمَن يَس م ِ َعِلمِِن ِمَن اَّلذ ذهُمذ اجم  َالِل

Artinya: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang 

mendengarkan kata dan mengikuti sesuatu yang terbaik. 

8. Doa saat membasuh dua telapak kaki: 

ََّلقمَداماَ  ِه ام َم تَزِلُّ ِفيم اِط يَوم َ ي عََل الِِصّ ذهُمذ ثَِبّتم قََدمذ  لِل

Artinya: Ya Allah, mantapkan kedua kakiku di atas titian (shirothol 

mustaqim) pada hari dimana banyak kaki-kaki yang tergelincir. 

9. .Doa setelah berwudhu: 

هَُد َانم ََّل ِاََلَ  ذهُمذ َأشم َُلُ َالِل ُدُه َوَرُسوم ًدا َعبم هَُد َأنذ ُمَحمذ َدُه ََّل َشِيمَك ََلُ َو َأشم ِاَّلذ هللُا َوحم

 َ اِلِحْيم َعِلمِِن ِمنم ِعَباِدَك الصذ هِّرِيمَن َواجم َِ لَُت َعِلمِِن ِمَن ام َ َواجم اِبْيم َعِلمِِن ِمَن التذوذ  اجم
Artinya: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu 

baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba 

dan utusanNya. Ya Allah! Jadikanlah aku dari golongan orang-

orang yang bersuci dan jadikanlah aku dari golongan orang-

orang soleh.  
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2. TAYAMMUM 

a. Arti Tayammum 

Tayammum menurut bahasa berarti menuju, sedang menurut syara’ ialah 

mempergunakan tanah yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk 

mengangkat hadast menurut cara yang telah ditentukan oleh syara. 

Pada suatu ketika, tayammum dapat menggantikan wudhu dan mandi 

janabah dengan syarat-syarat tertentu. Tayammum adalah suatu 

rukhshah/keringanan. bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan 

air karena sakit atau kesulitan untuk mendapatkan air. Orang yang 

diperbolehkan tayammum ialah: 

a. Orang yang sedang sakit bila terkena air bagian anggota wudhunya akan 

bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. 

b. Karena dalam perjalanan dan sangat sulit untuk mendapatkan air. 

c. Karena tidak ada air. 

Firman Allah swt.: 

ن …
ِ
ا ُجنُباً  ُكنُُتم  َوا هذُروم ِذ ن فَا

ِ
َض  ُكنمُُت  َوا رم آ ءَ  َأوم  َسَفر   عََل  َأوم  مذ نمُك  َأَحدٌ  َِ نَ  مذ  َأوم  لمَغآ ئِطِ ا ّمِ

ُُتُ  َِّسآ ءَ  ََّلَمس م ا فَََّلم  الن ُدوم ا َمآ ءً  ََتِ ُموم باً  َصِعيمداً  فَتََيمذ ّيِ ا َِ َسُحوم ِهُكم  فَامم نمهُ  ِديمُك َوَأيم  ِبُوُجوم  … ّمِ
Artinya: Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan jika 

engkau sakit atau dalam perjalanan, dan buang air, atau kamu 

menyentuh perempuan dan kamu tidak memperoleh air, maka 

bertayammumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan 

tanganmu dengan tanah itu .(S. Al-Maidah, ayat 6) 

b. Syarat-syarat tayammum 

 Tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya, tetapi tidak ketemu 

 berhalangan menggunakan air, seperti sedang sakit, apabila terkena air 

penyakitnya akan bertambah parah 

 Telah masuk waktu sholat 

 Dengan tanah atau debu yang suci 

c. Fardhu Tayammum  

اَلِة  نََويمُت  ِتَباَحِة الصذ َم َِّلسم ًضاالتذَيمُّ  تََعاَل  للِ ِِ  فَرم
 Niat dalam hati (untuk sholat) Lafazh niat 

Tayammum adalah: Nawaitut-tayammuma 

listibâhatish-sholâti fardhol lillâhi ta’âlâ. Kemudian 

meletakkan kedua belah telapak tangan di atas 

debu untuk diusapkan ke muka. 

 Mengusap muka dengan telapak tangan dengan 

dua kali usapan 

 Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku 

dengan tanah atau debu dua kali 
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d. Sunah Tayammum 

 Membaca basmalah (bismillaahir-rahmaanir-rahiim) 

 Mendahulukan anggota yang kanan dari pada yang kiri 

 Menipiskan debu 

e. Perkara yang membatalkan Tayammum 

 Segala hal yang membatalkan wudhu 

 Melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayammum karena sakit 

 Murtad, keluar dari Islam 

3. Bersuci dari Najis 

a. Benda-benda yang termasuk najis. 

1. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. 

Adapun binatang laut dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah 

ketika masa hidupnya seperti belalang serta mayat manusia, semuanya 

suci. Firman Allah Swt.: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.”(Al-

Maidah: 3). Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah 

begitu juga mayat manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umum 

dalam ayat tersebut karena ada keterangan lain. Bagian bangkai, seperti 

daging, kulit, tulang, bulu, urat dan lemaknya, semuanya itu najis menurut 

mazhab Syafi’i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, yang najis hanya 

yang mengandung roh (bagian-bagian yang bernyawa)saja seperti 

daging dan kulit. Bagian-bagian tulang, kuku, tanduk dan bulu, semuanya 

suci. Begitu pun bagian-bagian yang tidak bernyawa dari anjing dan babi 

pun tidak najis. 

Dalil kedua mazhab tersebut adalah: mazhab pertama mengambil dalil 

dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut, karena bagian tersebut 

tersusun dari bagian-bagian tersebut. Mazhab kedua beralasan dengan 

hadits Maimunah: Sabda Rasulullah saw.: “Sesungguhnya yang haram 

adalah memakannya.” Pada riwayat yang lain ditegaskan bahwa yang 

haran ialah “dagingnya”(Riwayat Jamaah ahli hadits). 

Mazhab yang kedua ini berpendapat bahwa yang dikatakan bangkai ialah 

bagian-bagian yang tadinya mengandung roh. Adapun dalil bahwa mayat 

manusia itu suci adalah firman Allah Swt (Al-Isra: 70); “Dan 

sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (manusia).” Karena 

itu suruhan kepada kita untuk memandikan mayat itu adalah suatu tanda 

bahwa mayat manusia bukan najis, hanya kemungkinan ada terkena najis 

sehingga kita disuruh memandikannya. 

2. Darah 

Segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Firman Allah (Al-

Maidah:3): “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging 

babi.” Sabda Rasulullah saw.: “Telah dihalalkan bagi kita dua macam 

bangkai dan dua macam darah: ikan dan belalang, hati dan limpa.” 
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3. Nanah 

Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair. 

Karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. 

4. Segala benda cair yang keluar dari dua pintu (tempat buang air kecil dan 

tempat buang air besar). 

Semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa seperti tinja air kencing 

atupun air yang tidak biasa seperti madzi (cairan yang keluar dari 

kemaluan laki-laki ketika ada syahwat yang sedikit), baik hewan yang 

halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. 

Dari Ali ra. (khalifah keempat) ia berkata, “Saya sering keluar madzi 

sedangkan saya malu menanyakannya kepada Rasulullah saw. Maka 

saya suruh Miqdad menanyakannya. Miqdad lalu bertanya kepada beliau. 

Jawab beliau, “Hendaklah ia basuh kemaluannya dan berwudlu.” 

(Riwayat Muslim) 

5. Arak, setiap minuman keras yang memabukan. 

Firman Allah (Al-Maidah: 90) “Sesungguhnya (meminum) khamer, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 

perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan.” 

6. Anjing dan babi. 

Semua hewan suci kecuali anjing dan babi Sabda Rasulullah saw; “Cara 

mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah 

dibasuh tujuh kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah.” 

(Riwayat Muslim) 

7. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. 

Hal ini seperti bangkai. Maksudnya kalau bangkainya najis, maka yang 

dipotongnya itu pun najis seperti babi atau kambing. Kalau bangkainya 

suci yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci pula seperti yang diambil 

dari ikan hidup. Dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan hukumnya 

suci. Firman Allah (An-Nahl: 80); “Dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu 

domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga.” 

b. Jenis-Jenis Najis 

1. Najis Mukhoffafah  

Najis mukhoffafah ialah kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai 

umurnya dua tahun yang tiada makan sesuatu selain dari susu(susu yang 

dicampur gula atau tepung itu hukumnya seperti yang selain dari susu).  

2. Najis Mughallazhoh  

Najis mughallazhoh ialah anjing dan babi dan keturunan dari keduanya 

atau salah satu dari keduanya.  
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3. Najis Mutawasithah  

Najis mutawasithoh adalah najis selain dari najis mukhoffafah dan najis 

mukhalazoh yaitu:  

• Setiap yang benda cair yang memabukkan  

• Bangkai selain dari mayat manusia, ikan dan belalang, darah, nanah, 

muntah, berak dan kencing.  

• Susu binatang yang tidak dimakan dagingnya melainkan susu manusia.  

• Bagian anggota yang bercerai dari barang yang hidup itu hukumnya 

seperti bangkai.  

c. Cara-Cara Menyuci Najis  

1. Najis Mukhaffafah  

Cukup dengan menyucikan najis mukhoffafah itu dengan dipercikan air 

sampai merata dengan tidak disyaratkan mengalir air, setelah dihilangkan 

‘ainnya.  

2. Najis Mughollazhoh  

Bagi menyucikan sesuatu dari najis mughallazah itu ialah dengan dibasuh 

tujuh kali.Sekali darinya dengan air tanah, yaitu air yang dicampur dengan 

tanah yang suci. Jika tidak hilang najis itu sehingga beberapa kali maka 

dikira sekali sahaja, maka hendaklah ditambah enam kali lagi.  

3. Najis Mutawasithoh  

Bagi menyucikan sesuatu dari najis mutawasitah itu wajiblah dihilangkan 

rasanya, warnanya dan baunya. (dan tidak dimaafkan jika tinggal 

warnanya atau baunya). Tidak mengapa jika tinggal warna atau baunya 

yang payah hilang.  

Dan tidak ada baginya rasa, warna dan bau memadailah mengalirkan air 

pada tempat yang terkena najis itu. 

d. Istinja dan Adab Buang Air  

Istinja adalah membersihkan qubul (kemaluan depan) atau dubur (kemaluan 

belakang) setelah buang air kecil atau air besar. Istinja ini adalah hukumnya 

wajib. 

1. Alat yang dapat dipergunakan adalah: 

a. Air. 

b. Batu (tiga buah batu atau satu batu yang mempunyai tiga sisi). 

c. Benda-benda yang keras, kesat dan suci, serta tidak dimulyakan, 

misalnya kayu, tisu, dan sebagainya. 

Benda-benda yang licin, misalnya kaca dan batu yang licin, tidak sah 

digunakan untuk beristinja, karena tidak dapat menghilangkan najis. 

Begitu pula benda-benda yang dihormati, misalnya: makanan dan 

minuman, tidak boleh digunakan untuk beristinja, karena termasuk 

perbuatan tabzir (mubazir), sedangkan tabzir dilarang agama. 
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2. Syarat beristinja dengan batu atau benda-benda selain air 

a. Kotoran itu belum kering. 

b. Kotoran itu tidak mengenai bagian lain selain tempat keluarnya. 

c. Tidak kedatangan najis lain selain daripadanya. 

Jika salah satu dari ketiga syarat ini tak terpenuhi, maka tidak sah 

beristinja dengan batu atau benda lainnya, jadi harus dengan air. 

3. Adab Buang Air 

Dalam Islam, bagi orang yang akan buang air, ada tata cara yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1. Hendaklah buang air di tempat tertutup. 

2. Masuklah ke WC atau kamar kecil dengan kaki kiri, dan keluar kaki 

kanan. 

3. Hendaklah buang air di tempat yang jauh dari orang banyak, sehingga 

tidak mengganggu mereka. 

4. Jangan buang air di lubang-lubang tanah, karena dikhawatirkan 

menyakiti binatang yang ada didalamnya. 

5. Jangan buang air di air tergenang. 

6. Jangan buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. 

7. Jangan buang air di tempat yang biasa dipakai untuk berteduh. 

8. Jangan berbicara kecuali dalam keadaan terpaksa. 

9. Jangan membawa atau membaca ayat al quran, atau benda yang ada 

tulisan Allah. 

10. Jika terpaksa buang air di tempat terbuka, maka jangan menghadap 

kiblat atau membelakanginya. 

11. Membaca doa ketika masuk dan keluar WC. 

E. SHOLAT 

1. Arti Sholat  

Menurut bahasa, sholat berarti do’a, sedang menurut syara’ berarti 

menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah; karena taqwa hamba kepada 

Tuhannya, mengagungkan kebesaran-Nya dengan khusyu’ dan ikhlas 

dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. 

2. Ketentuan/dalil-dalil yang mewajibkan sholat 

Dalil-dalil yang mewajibkan sholat banyak sekali, baik berupa ayat-ayat Al-

Qur-an maupun hadits-hadits Nabi saw. Ayat Al-Quran yang mewajibkan 

sholat antara lain: 

نَ ََياَُيُّا  ِِلُحوم َ لََعِلذُكم تُفم ا َربذُكم َوافمَعِلُوا المَخْيم ُبُدوم ا َواعم ُُدوم ا َواْسم َكُعوم ا ارم يمَن اَمنُوم ِ  اَّلذ
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Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu dan 

sembahlah olehmu akan Tuhanmu serta berbuatlah kebajikan 

agar kamu memperoleh kemenangan”.(QS. Al-hajj, ayat 77) 

 َ اِكِعْيم ا َمَع الرذ َكُعوم كوَة َوارم ا الزذ ِلوَة َواتُوم  َوَاِقيمُموا الصذ

Artinya: ”Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang 

menjalankan sholatnya dengan khusyu’ “.(QS. Al-Mu’minun, ayat 

1 – 2) 

Dalil-dalil Al-Hadits yang mewajibkan sholat antara lain: 

 اَ 
ِ
هََد َانم ََّل ِاََلَ ِاَّلذ هللُا وَ َّلم اَلُم َانم تَشم ُل هللاِ سم ًدا َرُسوم اَلَة َوتُؤم ِِتَ الزذ  َانذ ُمَحمذ َ الصذ ََكَة َوتُِقميم

ِه َسِبيمالً )رواه مسَّل عن َعر ابن اخلِاب( َت ِالَيم عم َِ َت جذ المَبْمَت ِاِن اس م ُم َرَمَضاَن َوَُتِ  َوتَُصوم
Artinya: ”Islam ialah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad 

utusan Allah, mengerjakan sholat lima waktu, memberikan zakat, 

melakukan puasa pada bulan Ramadlan, dan menjalankan ibadah 

haji jika mampu”. (HR. Muslim dari Umar bin Khaththab) 

3. Syarat-syarat wajib mengerjakan sholat 

Tentang syarat-syarat wajib mengerjakan sholat itu ada 6 (enam) perkara, 

yaitu: 

1. Islam. 

2. Suci dari haid dan nifas. 

3. Sampai dakwah Islam kepadanya. 

4. Berakal. 

5. Baligh. 

6. Ada pendengaran dan penglihatan 

4. Syarat-syarat sahnya sholat 

Syarat-syarat sahnya sholat ada 5, yaitu: 

1. Suci badannya dari dua hadats, yaitu hadats besar dan kecil. 

2. Bersih badan, pakaian dan tempatnya dari najis. 

3. Menutup ‘aurat; bagi laki-laki antara pusat dan lutut dan bagi wanita 

seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. 

4. Sudah masuk waktu sholat. 

5. Menghadap kiblat.  

5. Rukun Sholat 

1. Niat  

2. Berdiri (bagi yang mampu) 

3. Takbirotul ihrom 

4. Membaca Al-Fatihah 

5. Ruku dan Tuma`ninah 

6. I’tidal dan Tuma`ninah 

7. Sujud dan Tuma`nina 
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8. Duduk antara dua sujud dan Tuma`ninah 

9. Duduk Tasyahud Akhir 

10. Membaca Tasyahud Akhir  

11. Membaca Sholawat atas nabi 

12. Mengucapkan Salam Pertama 

13. Tertib 

6. Tata cara sholat 

1) Niat, artinya menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat, misalnya 

berniat di dalam hati: Sengaja saya sholat Zhuhur empat raka’at karena 

Allah. Begitulah seterusnya untuk tiap-tiap macam sholat dengan niat 

yang tertentu pula. Sabda Rasulullah saw. 

َِلِ  رِئ  َما نََوى، فََمنم ََكنَتم ِِهمَرتُُه ِاَل هللا َوَرُسوم ذَما ِلُكِّ امم اُل َِبلنَِّياِت، َو ِان َ ََعم ذام اَّلم ِان

َِلِ َوَمنم ََكنََت ِِهمَرتُُه ِِلُ  َرتُُه ِاَل هللِا َوَرُسوم ُُبَا انميَ فَهِجم َرَاة   َاوِ  يُِصيم َرتُُه يَنمِكحُ  امم  َما ِاَل هَا فَهِجم

هِ  َجرَ اهَ   ِالَيم
Artinya: ”Bahwasanya segala perbuatan tergantung kepada niat-nya, 

dan setiap manusia akan mendapat sekedar apa yang 

diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena menuntut 

keridhoan Allah dan Rasul, hijrahnya itu sampai kepada 

keridhoan Allah dan Rasul, dan barang siapa yang hijrahnya 

karena keduniaan yang hendak diperolehnya, atau disebabkan 

wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya itu adalah 

karena tujuan-tujuan yang hendak dicapainya itu”. (HR. 

Bukhari) 

Melafazhkan niat sudah masyhur di kalangan masyarakat, hal ini bukan 

tanpa dasar tapi karena memang memiliki landasan dalam ilmu fiqh. 

Contoh melafazhkan niat adalah membaca “ushollî fardhosh shubhi 

rok’ataini mustaqbilal qiblati adâ’an lillâhi ta’âlâ”, hal semacam ini biasa 

dibaca oleh kalangan Muslimin (terutama di Indonesia) sebelum 

Takbiratul Ihram artinya dibaca sebelum melaksanakan sholat, tidak 

bersamaan dengan sholat dan bukan bagian dari rukun sholat. 

Seperti yang sudah diketahui bahwa permulaan sholat adalah niat dan 

takbiratul ihram dilakukan bersamaan dengan niat. Niat tidak mendahului 

takbir (Takbiratul Ihram) dan tidak pula sesudah takbir. Sebagaimana 

dikatakan oleh al-Imam asy-Syafi’i dalam kitab Al-Umm Juz 1, pada Bab 

Niat pada Sholat ( ةِ الَ  الصذ ِف  ةِ يذ النِّ  ُب َبَ  ) : 

َّل أ ن تكون مع التكبْي َّل  :عافِ الشذ  الَ قَ  والنية َّل تقوم مقام التكبْي وَّل َتزيه النية اإ

 تتقدم التكبْي وَّل تكون بعده
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Artinya: ”…niat tidak bisa menggantikan takbir, dan niat tidak memadai 

selain bersamaan dengan Takbir, niat tidak mendahului takbir 

dan tidak (pula) sesudah Takbir.” 

Sekali lagi, niat itu bersamaan dengan Takbir. Hal serupa juga 

dinyatakan oleh al-‘Allamah asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul ‘Aziz al-

Malibariy asy-Syafi’i dalam Fathul Mu’in Hal 16: 

،َّلن التكبْي أ ول أ رَكن الصالة فتجُ مقارنهتا به (النية) أ ي َبلتكبْي، (مقروّن به).  

Artinya: ”Takbiratul ihram harus dilakukan bersamaan dengan niat 

(sholat), karena takbir adalah rukun sholat yang awal, maka 

wajib bersamaan dengan niat” 

Al-Imam An-Nawawi, di dalam Kitab Raudhatut Thalibin, pada fashal  

 (فص ُ ف النية جيُ مقارنهتا التكبْي)

 جيُ أ ن يبتدىء النية َبلقِلُ مع ابتداء التكبْي َبلِلسان

Artinya: ”Diwajibkan memulai niat dengan hati bersamaan dengan takbir 

dengan lisan” 

2) Berdiri, bagi orang yang kuasa; (tidak dapat berdiri boleh dengan duduk; 

tidak dapat duduk boleh dengan berbaring). 

Ada banyak keterangan tentang cara mengangkat tangan. Menurut 

kebanyakan ulama caranya adalah sebagai berikut. 

a. Telapak tangan sejajar dengan bahu. 

b. Ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga. 

c. Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah 

telinga. 

d. Jari-jari direnggangkan. 

e. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan 

menghadap ke atas atau ke samping.  

f. Lengan direnggangkan dari ketiak (sunah bagi 

laki-laki). Untuk perempuan ada yang 

menyunahkan merapatkannya pada ketiak. 

Namun, boleh juga merenggangkannya. 

g. Bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir. 

 

Catatan: Mengangkat tangan ketika sholat terdapat pada empat tempat, 

yaitu saat takbirotu lihram, saat hendak ruku’, saat i’tidal (bangun dari 

rukuk), dan saat bangun dari roka’at kedua (selesai tasyahud awal) untuk 

berdiri meneruskan raka’at ketiga. 

3) Takbirotul Ihram; membaca “Allahu Akbar”, artinya Allah Maha Besar 

berdasarkan hadits Ali: 

http://1.bp.blogspot.com/-jBngZvSAmvQ/UBYUn69vWfI/AAAAAAAAAf0/51ocC1CAZ0U/s1600/berdiri-tegak-saat-akan-salat.gif
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اَلِة ال  تَاُح الصذ ُر، َوََتِر يممُ ُِّ ِمفم ِلُهَهُوم ِِليم ،َوََتم ُ ِبْيم ِِلميمُ هَا التذكم  ا التذسم
Artinya: ”Nabi s.a.w. bersabda : “Kunci sholat ialah bersuci, 

pembukaannya membaca takbir, dan penutupnya ialah 

memberi salam”. (HR. Syafi’i, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah 

dan Turmudzi) 

4) Doa Iftitah 

Adapun Bacaan ada di bawah ini: 

َاِصيمالً  َاللُ  َرًة وذ َحاَن هللِا بُكم بم س ُ ا وذ ً ُدِ لِل َكثِْيم ا َوالمَحمم ً َِبُ َكِبْيم   اَكم
Allôhu akbaru kabîrow wal hamdu lillâhi katsîrô wa 

subhânallôhi bukrotaw wa âshîlâ 

Artinya: Allah Maha Besar, maha sempurna 

kebesarannya. Segala puji bagi Allah, 

pujian yang sebanyak-banyaknya. dan 

maha suci Allah sepanjang pagi dan 

petang. 

م  ُت  ِاِِنّ م ىَي  َوْجذ ِ يم  َوْجم ِ رَ  ِلَّلذ َِ مَواِت  فَ َض  السذ ََّلرم فًا َوام ِِلًمامُ  َحِنيم  سم

َ  َوَمآ    َاَّن ِمَن المُمِشِكْيم
Innî wajjahtu wajhiya lilladzî fathoros samâwâti wal ardho hanîfam 

muslimaw wamâ ana minal musyrikîn  

Artinya: Kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit 

dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan dan aku 

bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. 

َيايَ  َونُُسِكم  َصاَلِتم  ِانذ  للِ  َوَمَماِتم  َوَمحم َ  َرِبّ  ِِ  المَعالَِمْيم
Inna sholâtî wa nusukî wa mahyâya wa mamâtî lillâhi robbil ‘âlamîn. 

Artinya: Sesungguhnya shphalatku, ibadahku, hidupku dan matiku 

semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. 

ُت  َوِبَذاِِلَ  ََلُ  َشِيمكَ  َّلَ  َ  ِمنَ  َوَاّنَ  ُاِمرم ِِلِمْيم  .المُمسم
Lâ syarîka lahû wa bidzâlika umirtu wa ana minal muslimîn. 

Artinya: Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan demikianlah aku 

diperintahkan dan aku termasuk orang-orang Islam. 

5) Membaca Surat Fatihah 

Dari Ubadah bin Shamit ra bahwa Nabi saw. bersabda 

َرْأ ِبَفا َِتَ  ََّل َصاَلةَ   ِة المِكتَا ِب ِلَمنم لَمم يَقم

Artinya : ”Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul 

Kitab”. (HR. Jama’ah)  

  

http://1.bp.blogspot.com/-dE8myrZ1bic/UBYWQvsk6VI/AAAAAAAAAgE/oWDIJsAOQKE/s1600/bersedekap-dalam-salat.gif
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Dari padanya pula, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

ِة المِكتَاِب  َا بَفاَِتَ َرُأ ِفْيم زُِئ َصاَلٌة ََّل يُقم  ََّل ُُتم

Artinya : ”Sholat tidak cukup sah, jika tidak dibaca padanya surat 

Fatihah”. (HR. Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sah, juga 

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Hatim) 

6) Ruku’ dan thuma’ninah artinya membungkuk sehingga punggung 

menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya 

memegang lutut.  

Dari Abu Mas’ud Badari. Nabi saw. bersabda: 

ُ الرذ  زُِئ َصاَلٌة ََّل يُِقميم َا ُصِلمَبُه ِِف  ُِ ُُ ََّل ُُتم ُكومعِ َوالسُّ ِفْيم دِ الرُّ  ُجوم

Artinya: ”Sholat tidak cukup bila seseorang tidak meluruskan 

punggungnya di waktu ruku’ dan sujud”. (HR. lima perawi 

hadits) 

 

Rukuk artinya membungkukkan badan. Adapun 

cara melakukannya adalah sebagai berikut: 

1. Angkat tangan sambil mengucapkan takbir. 

Caranya sama seperti takbiratul ihram 

2. Turunkan badan ke posisi membungkuk. 

3. Kedua tangan menggenggam lutut. Bukan 

menggenggam betis atau paha. Jari-jari 

tangan direnggangkan. Posisi tangan lurus, 

siku tidak ditekuk. 

4. Punggung dan kepala sejajar. Punggung dan kepala dalam posisi 

mendatar. Tidak terlalu condong ke bawah. Tidak pula mendongah ke 

atas. 

5. Kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk. 

6. Pinggang direnggangkan dari paha. 

7. Pandangan lurus ke tempat sujud. Sesudah posisi ini mantap, 

kemudian membaca salah satu doa ruku’. 

Adapun bacaan ruku’, sebagai berikut: 

َحانَ  بم َ  س ُ ِدهِ  المَعِظميمِ  َرِبّ  ×3 َوِِبَمم

Subhâna rabbiyal ‘azhîmi wa bihamdih. – 3x 

Artinya: Maha suci Tuhanku Yang Maha Agung dan dengan memuji-Nya 

7) I’tidal dengan thuma’ninah, artinya bangkit bangun dari ruku’ dan kembali 

tegak lurus, thuma’ninah. Berdasarkan keterangan Abu Humaid 

mengenai sifat sholat Rasulullah s.a.w. : 

  

http://3.bp.blogspot.com/-T3ry_7EPZ1k/UBYXdvdFf1I/AAAAAAAAAgU/0CE9BAOfG-o/s1600/gerakan-rukuk-dalam-salat.gif
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َد ُُكُّ فََقار  ِاَل  َتوى قَائًِما َحَّتذ يَُعوم   َمَكِنهِ َوِاَذا َرفََع َرْأَسُه اس م

Artinya : ”Dan jika ia mengangkatkan kepalanya, maka iapun berdiri lurus 

hingga kembalilah setiap ruas punggung itu ketempatnya 

semula”. (HR. Bukhari dan Muslim) 

I’tidal adalah bangkit dari ruku’. Posisi badan 

kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan 

mengangkat tangan seperti ketika takbirotul 

ihrom. Bersamaan dengan itu membaca kalimat 

“sami’allôhu liman hamidah”. Badan kembali 

tegak berdiri. Tangan rapat di samping badan. 

Ada juga yang kembali ke posisi bersedekap 

seperti halnya ketika membaca surat Al Fatihah. 

Perbedaan ini terjadi karena beda pemaknaan 

terhadap hadits dalilnya. Padahal dalil yang 

digunakan sama. Namun, jumhur ulama sepakat bahwa saat i’tidal itu 

menyimpan tangan rapat di samping badan. Sesudah badan mantap 

tegak berdiri, barulah membaca salah satu do’a i’tidal. 

8) I’tidal 

عَ  َدُه  َْسِ  هللُا ِلَمنم مَحِ

Sami’allâhu liman hamidah. 

Artinya: Semoga Allah mendengar (menerima) pujian orang yang 

memuji-Nya (dan membalasnya). 

ذنَا دُ  َِلَ  َرب ءُ  المَحمم مَواِت  ِم ُم ءُ  السذ ِض  َوِم ُم ََّلرم ءُ  ام يم   ِمنم  َماِشئمَت  َوِم ُم دُ  ش َ  بَعم
Rabbanâ lakal hamdu mil`us samâwâti wa mil`ul ardhi wa mil`u mâ syi`ta 

min syai’in ba’du.  

Artinya: Wahai Tuhan kami! hanya untuk-mu lah segala puji, sepenuh 

langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki 

sesudahnya 

9) Sujud dua kali dengan thuma’ninah, yaitu meletakkan kedua; lutut, kedua 

tangan, kening dan hidung ke atas tempat sujud. 

Anggota-anggota sujud ialah : muka, kedua telapak tangan, kedua lutut 

dan kedua telapak kaki. 

Ibnu ‘Abbas berkata 

ِه َوَسَّلذُ  َاَمَر النذِِبُّ َصلذ  َعِة َد عََل ََانم يسم  هللُا عَِلَيم بم ضَ  س َ ُذ َشعم ِء آ  َاعم ًرا َوََّل َوََّل يَُك

ًَب: َالَ  َ َشوم ، َوالّرِ ُبم ِ َبَتْيم كم ِلَ ِة، َوالرُّ ِ ِم  ْيم

Artinya : ”Nabi saw. menyuruh agar sujud itu pada tujuh macam anggota 

dan supaya seseorang tidak merapatkan rambut atau kainnya 

http://3.bp.blogspot.com/-Zhnyr7OzjWs/UBYYKgvQgrI/AAAAAAAAAgc/gjunrafRy94/s1600/gerakan-iktidal-dalam-salat.gif
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sewaktu sujud itu, yakni: kening, kedua tangan, kedua lutut dan 

kedua kaki”. (HR. Muslim dan Nasai) 

 

Cara sujud yang dilakukan oleh Rasulullah 

saw. sebagai berikut: 

Sujud artinya menempelkan kening pada 

lantai. Menurut hadits riwayat Jama’ah, 

ada tujuh anggota badan yang menyentuh 

lantai ketika sujud, yaitu: 

1. wajah (kening dan hidung), 

2. dua telapak tangan, 

3. dua lutut, dan 

4. dua ujung telapak kaki. 

Cara melakukan sujud adalah sebagai berikut. 

1. Turunkan badan dari posisi i’tidal, dimulai dengan menekuk lutut 

sambil mengucapkan takbir. 

2. Letakkan kedua lutut ke lantai. 

3. Letakkan kedua telapak tangan ke lantai. 

4. Letakkan kening dan hidung ke lantai. 

5. Telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan. Akan tetapi, jari-jarinya 

dirapatkan, dan ini satu-satunya gerakan dimana jari-jari tangan 

dirapatkan, sementara dalam gerakan lainnya jari-jari ini selalu 

direnggangkan. 

6. Jari-jari tangan dan kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Ujung 

jari tangan letaknya sejajar dengan bahu. 

7. Lengan direnggangkan dari ketiak (sunah bagi laki-laki). Untuk 

perempuan ada yang menyunahkan merapatkannya pada ketiak. 

Namun, boleh juga merenggangkannya. 

8. Renggangkan pinggang dari paha. 

9. Posisi pantat lebih tinggi daripada wajah. 

10. Sujud hendaknya dilakukan dengan tenang. Ketika sudah mantap 

sujudnya, bacalah salah satu doa sujud. 

Ketika bangkit dari sujud untuk berdiri ke roka’at berikutnya, disunahkan 

wajah lebih dulu dianggkat dari lantai, kemudian tangan, dan disusul 

dengan mengangkat lutut hingga berdiri tegak.  

Bacaan pada waktu sujud :  

َحانَ  بم َ  س ُ ََّلعمَل  َرِبّ ِدهِ  ام  ×3 َوِِبَمم

Subhâna rabbiyal a‘lâ wa bihamdih (3 x) 

Artinya: Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi dan dengan memuji-Nya 

http://2.bp.blogspot.com/-FcA2ZXqPQLc/UBYYfDVlv7I/AAAAAAAAAgk/UAuhSqNIUmo/s1600/gerakan-sujud-dalam-salat.gif
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10) Duduk antara dua sujud dengan tuma’ninah; artinya bangun kembali 

setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti 

sujud yang kedua 

Duduk antara sujud adalah duduk iftirasy, yaitu: 

1. Bangun dari sujud pertama sambil 

mengucapkan takbir. 

2. Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. 

3. Telapak kaki kanan tegak. Jari-jarinya 

menghadap kiblat. 

4. Badan tegak lurus. 

5. Siku ditekuk. Tangan sejajar dengan 

paha. 

6. Telapak tangan dibuka. Jari-jarinya 

direnggangkan dan menghadap kiblat. 

7. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar 

dengan lutut. 

8. Pandangan lurus ke tempat sujud. 

9. Setelah posisi tuma’ninah, baru kemudian membaca salah satu doa 

duduk antara dua sujud. 

Bacaannya sebagai berikut: 

ِلم  َرِبّ  ِِنم  اغمِفرم مَحم ِِنم  َوارم ُِبم ِم ِِنم  َوا فَعم ُزقمِِنم  َوارم ِدِِنم  َوارم ُُ  َوعَاِفِِنم  َواهم م عَ  َواعم  .ِِنّ
Robbighfirlî warhamnî wajburnî warfa’nî warzuqnî wahdinî wa’âfinî wa’fu 

‘annî 

Artinya: Ya Tuhanku! ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah 

(kekurangan)-ku, angkatlah (derajat)-ku, berilah aku rezki, 

berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan dan maafkanlah 

(kesalahan)-ku. 

11) Duduk untuk Tasyahud Awal. 

Duduk tasyahud awal adalah duduk iftirosy, 

sama seperti duduk antara dua sujud. Ini 

pada shalat yang lebih dari dua roka’at, 

yaitu pada shalat zhuhur, asar, maghrib, 

dan isya. Caranya adalah sebagai berikut: 

1. Bangkit dari sujud kedua roka’at kedua 

sambil membaca takbir. 

2. Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. 

3. Telapak kaki kanan tegak. Jari-jarinya 

menghadap ke arah kiblat. 

4. Badan tegak lurus. 

5. Siku ditekuk. Tangan sejajar dengan paha. 

http://dc159.4shared.com/img/244702901/45cc5155/tasyaud-awal-tahiyat-awal.gif
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6. Telapak tangan dibuka. Jari-jarinya direnggangkan dan menghadap 

ke arah kiblat. 

7. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar 

dengan lutut. 

8. Disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan 

kanan dikepalkan, kemudian telunjuk diangkat (menunjuk). Dalam 

posisi ini kemudian membaca doa tasyahud.  

Bacaannya sebagai berikut: 

ِيّبَ  َالتذاِحيذاُت  ِذ ِلََواُت ال  اُة لِِل المُمَباَرََكُت الصذ
Attahiyyâtul mubârokâtush sholawâtuth thoyyibâtu lillâh 

Artinya:  Segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan adalah 

milik Allah. 

اَلمُ  َا النذِِبُّ  َالسذ َةُ عَِلَيمَك َاَيُّ  َوبََرََكتُُه  هللاِ  َوَرمحم
Assalâmu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rohmatullôhi wa barokâtuh 

Artinya: Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-nya (tetap 

tercurahkan) atas mu, wahai nabi. 

اَلمُ  نَا َالسذ َ  هللاِ  ِعَبادِ  َوعََل  عَِلَيم اِلِحْيم  الصذ
Assalâmu ‘alainâ wa ‘alâ ‘ibadadillâhish shôlihîn 

Artinya: Semoga keselamatan (tetap terlimpahkan) atas kami dan atas 

hamba-hamba Allah yang saleh. 

هَدُ  هَدُ  هللاُ ِاَّلذ  ِاَلَ  ل   َانم  َأشم ًدا َانم  َوَأشم لُ  ُمَحمذ  هللاِ  َرُسوم
Asyhadu allâ ilâha illallâh. wa asyhadu anna muhammadar rasûlullôh. 

Artinya: Aku Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 

ِيِّدَّن(  عََل  َص ُِّ  َالِلّهُمذ  د  )س َ  ُمَحمذ
Allôhumma sholli ‘alâ sayyidinâ muhammad 

Artinya: Wahai Allah! limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi 

Muhammad 

12) Membaca tasyahud akhir; di waktu duduk di raka’at yang terakhir. 

Dan dalam riwayat. Muslim dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata: Adalah 

Rasulullah s.a.w. mengajarkan attahiyyat kepada kami : “Attahiyyatul 

mubarokatus shalawatut thayyibatu lillah”, sampai akhirnya. Membaca 

shalawat atas Nabi; artinya setelah selesai tasyahud akhir, maka 

dilanjutkan membaca pula shalawat atas Nabi dan keluarganya. 

Dari Abu Mas’ud, ia berkata; Berkata Basyir bin Sa’ad: “Ya Rasulullah, 

Allah telah memerintah agar kami bershalawat atas engkau, 
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bagaimanakah caranya kami bersholawat atas engkau?” Maka beliau 

diam, kemudian bersabda : “Ucapkanlah oleh kamu sekalian (yang 

artinya: “Ya Allah, semoga keselamatan dicurahkan atas Nabi 

Muhammad s.a.w., dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana 

Engkau memberi kesejahteraan pada Ibrahim. Dan semoga berkah 

dicurahkan atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana 

Engkau curahkan keberkahan kepada Ibrahim. Di seluruh alam 

Engkaulah Yang Maha Terpuji dan Maha Mulia. Adapun ini bacaan 

salam sebagaimana yang kamu sekalian telah diberitahu”. Diriwayatkan 

oleh Muslim. 

Tasyahud akhir adalah duduk tawaruk. 

Caranya adalah: 

1. Bangun dari sujud kedua, yaitu pada 

roka’at terakhir sholat, sambil 

membaca takbir. 

2. Telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah 

kaki kanan. Jadi, panggul duduk 

menyentuh lantai. 

3. Telapak kaki kanan tegak. Jari-jarinya 

menghadap kiblat. 

4. Badan tegak lurus. 

5. Siku ditekuk. Tangan sejajar dengan paha. 

6. Telapak tangan dibuka. Jari-jarinya direnggangkan dan menghadap 

kiblat. 

7. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar 

dengan lutut. 

8. Disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan 

kanan digenggamkan. Kemudian telunjuk diangkat (menunjuk). 

Dalam posisi ini kemudian membaca do’a tasyahud, sholawat, dan 

doa setelah tasyahud akhir. 

Bacaannya sebagai berikut: 

ِيَّباُة لِِل  َالتذاِحيذاُت  ِذ ِلََواُت ال  المُمَباَرََكُت الصذ
Attahiyyâtul mubârokâtush sholawatuth thoyyibâtu lillâh. 

Artinya:  Segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan adalah 

milik Allah. 

اَلمُ  َا النذِِبُّ  َالسذ َةُ عَِلَيمَك َاَيُّ  َوبََرََكتُُه  هللاِ  َوَرمحم
Assalâmu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rohmatullôhi wa barokâtuh 

Artinya: Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-nya (tetap 

tercurahkan) atas mu, wahai nabi. 

  

http://3.bp.blogspot.com/-7YGfnNc0l-g/UBYaDq0MQ9I/AAAAAAAAAg0/xYr48lz3pHw/s1600/tasyaud-akhir-tahiyat-akhir.gif
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اَلمُ  نَا َالسذ َ  هللاِ  ِعَبادِ  َوعََل  عَِلَيم اِلِحْيم  الصذ
Assalâmu ‘alainâ wa ‘alâ ‘ibadadillâhish shôlihîn. 

Artinya: Semoga keselamatan (tetap terlimpahkan) atas kami dan atas 

hamba-hamba Allah yang saleh. 

هَدُ  هَدُ  هللاُ ِاَّلذ  ِاَلَ  ل   َانم  َأشم ًدا َانم  َوَأشم لُ  ُمَحمذ  هللِا. َرُسوم
Asyhadu allâ ilâha illallâh. wa asyhadu anna muhammadar rasûlullôh. 

Artinya: Aku Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 

ِيِّدَّن(  عََل  َص ُِّ  َالِلّهُمذ  د  )س َ د   ُمَحمذ ِيِّدَّن( ُمَحمذ  َوعَل أ ِل )س َ
Allôhumma sholli ‘alâ sayyidinâ Muhammad, wa ‘alâ âli sayyidinâ 

Muhammad  

Artinya: Ya Allah curahkanlah segala kasih sayang atas Nabi 

Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad 

َ َوعَل ِيِّدَّن( ِابمَراِهميم ذيمَت عََل )س َ َ  ََكَ َصِل ِيِّدَّن( ِابمَراِهميم  أ ِل )س َ
Kamâ shallaita ‘alâ sayyidinâ ibrôhîm wa ‘alâ âli sayyidinâ ibrôhîm. 

Artinya: Sebagaimana Engkau telah memberi kasih sayang kepada Nabi 

Ibrohim, dan kepada keluarga Nabi Ibrohim  

د   ِيِّدَّن( ُمَحمذ د  َوعَل أ ِل )س َ ِيِّدَّن( ُمَحمذ  َوََبِركم عَل )س َ
Wa bârik ‘alâ sayyidinâ muhammad wa ‘alâ âli sayyidinâ muhammad 

Artinya: Dan berilah berkah atas Nabi Muhammad dan atas keluarga 

Nabi Muhammad 

 َ ِيِّدَّن( ِابمَراِهميم َ َوعَل أ ِل )س َ ِيِّدَّن( ِابمَراِهميم  ََكَ ََبَركمَت عَل )س َ
Kamâ bârokta ‘alâ sayyidinâ ibrôhîm wa ‘alâ âli sayyidinâ ibrôhîm. 

Artinya: Sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Nabi 

Ibrohim dan Keluarga Nabi Ibrohim  

دٌ ِِف المَعالَمِ  ٌد َمِجيم يم ذَك مَحِ َ ِان ِب ثَِبّتم قَِلمِِبم عََل ِديمنِكَ ْيم َُ المُقِلُوم ّ  ، ََي ُمَقِِل
Fil ‘âlamîna innaka hamîdum majîd, yâ muqollibal qulûbi tsabbit qolbî ‘alâ 

dînik 

Artinya: Di dalam semua alam, sesunggyhnya Engkau Maha Terpuji lagi 

Maha Mulia. Wahai Zat yang menggerakkan hati, tetapkanlah 

hatiku pada agama-Mu. 

13) Mengucap salam 

Bila telah selesai membaca tasyahud akhir dan shalawat atas Nabi 

dan keluarga beliau maka memberi salam. Yang wajib hanya salam 

pertama. 
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ِه َوسَ  َرِضَ هللُا َعنمُه قَاَل: َصِلَيمُت َمَع النذِِبِّ َصلذ  ر  جم َعنم َوائِ ُِ بمِن حُ  ََّلَ فََكَن هللُا عَِلَيم

: السذ  اَِلِ ُة هللِا َوبََرََكتُُه، َوَعنم ِِشَ َ اَلُم عَِلَيمُك َوَرمحم نِِه: السذ ُ َعنم يَِميم ُة اَلمُ يَُسَِّلّ َ  عَِلَيمُك َوَرمحم

 هللِا َوبََرََكتُهُ 

Artinya : Dari Wail bin Hujr ra., ia berkata; Saya pernah sembahyang 

bersama Nabi s.a.w, maka beliau beri salam ke kanannya: 

“Assalâmu’alaikum warohmatullôhi wa barakâtuh”, dan ke 

sebelah kirinya: “Assalâmu ’alaikum wa rohmatullôhi 

wabarakâtuh” (semoga kesejahteraan dicurahkan atas kamu 

demikian pula rahmat Allah dan berkahnya). Diriwayatkan oleh 

Abu Daud dengan sanad yang shahih. 

Dan dari ‘Amir bin Sa’ad, dari bapanya, katanya: 

 

Gerakan salam adalah menengok ke 

sebelah kanan dan kiri. Menengok 

dilakukan sampai kira-kira searah dengan 

bahu. Jika jadi imam dalam sholat 

berjamaah, salam dilakukan sampai 

terlihat hidung oleh mamum. Menengok 

dilakukan sambil membaca salam. 

Adapun bacaan salam sebagai berikut: 

Salam kanan dan kiri sambil 

mengucapkan:  

اَلمُ  ُة هللِا  َالسذ َ ُكم َوَرمحم اَلمُ  َوبََرََكتُُه،عَِلَيم ُكم  َالسذ َةُ  عَِلَيم  َوبََرََكتُهُ  هللاِ  َوَرمحم
“Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullah, assalâmu ‘alaikum wa rohmatullôh  

(Semoga keselamatan dan rahmat Allah limpahkan kepadamu)  

14) Tertib artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. 

Keterangan 

Rukun-rukun fi’li itu harus dilaksanakan dengan thuma’ninah, yaitu 

berhenti sebentar seukuran mengucapkan “subhânallôh”. Thuma’ninah 

harus dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi saw. : 

َ قَاَل: ِاَذا َعنم َاِِبم ُهَريمَرَة َرِضَ هللُا َعنمُه َانذ النذِِبذ َصلذ  ِه َوَسَّلذ اَلِة قُ  هللُا عَِلَيم مَت ِاَل الصذ

َء، ِبغِ المُوُضوم تَ  ُثذ  فََاس م ِب ُِ المِقبم اس م ، قم م َ َمَعَك ِمَن  َما  اقمَرأْ ُثذ ََلَ فََكِّبِ اِن، اتََِْسذ َكعم ُثذ لمُقرم  َارم

َمِِئذ َراِكًعا،  ِم َ فَ ا ُثذ َحَّّت ت َتِدَل قَائًِما، عم رم ُ  ُثذ َحَّّت تَعم َمِِئذ َسااْسم ِم َ فَعم  ُثذ ًدا، ِِ دم َحَّّت ت ارم

َمِِئذ  ِم َ ُ  ُثذ اِلًسا، َِ َحَّّت ت َمِِئذ َسادم َحَّّت اْسم ِم َ هَاافمَع ُم َذِِلَ ِِفم َصاَلتِ  ُثذ ًدا، ِِ ت  َك َُّكِّ

http://4.bp.blogspot.com/-PiDFtDAy-bY/UBYa2rcg3wI/AAAAAAAAAg8/WdWFioy3ad0/s1600/gerakan-salam-dalam-salat.gif
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Artinya:  Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. ber-sabda : “Jika 

engkau melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah 

wudhunya, lalu menghadap qiblat, lalu takbir, kemudian 

bacalah ayat-ayat Al-Qur’an yang mudah menurut, 

pendapatmu, lalu ruku’ sehingga thuma’ninah ruku’nya, lalu 

bangkit i’tidal sehingga benar-benar tegak, lalu sujud sehingga 

thuma’ninah sujudnya, lalu bangkit duduk sehingga 

thuma’ninah, lalu sujud sehingga thuma’ninah sujudnya yang 

kedua, kemudian laksanakanlah yang demikian itu di dalam 

sholatmu semuanya”. (HR Tujuh ahli hadits dan lafazh ini dalam 

riwayat Bukhari dan Ibnu Majah dengan sanad Muslim, 

sehingga engkau thuma’ninah dalam berdiri). 

7. Hal-Hal Yang Membatalkan Sholat 

Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, ialah:  

a. Berhadats kecil maupun besar, berdasarkan firman Allah swt. : 

َن الم َِاوم   آ  ئِطِ غَ آ َء َاَحٌد ّمِ

Artinya: “Atau jika salah seorang di antaramu, keluar dari kakus”, 

maksudnya buang air, baik kecil maupun besar. 

b. Terkena najis  

c. Berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat, walaupun dengan 

satu huruf yang memberi suatu pengertian. 

Dalam sebuah riwayat diterangkan diterima dari Zaid bin ‘arqam, 

katanya:  

اَلِة َحَّّت نََزلَتم  ا)ُكنذا نََتََكذُم ِِف الصذ ُموم َ لِل   َِوقُوم ُكوم  ّنَ فَآُِمرم  (قَاِنتِْيم نَا َعِن َِبلسُّ يم ِ ُُ ِت َو

مِ   الملََكَ

Artinya: “Kami pernah bicara dalam sholat, yang seorang mengajak 

teman yang di sampingnya bicara, hingga turunlah ayat : “Dan 

tegaklah kamu menyembah Allah dengan khusyu’ “Maka sejak 

itu kami diperintah diam dan dilarang berbicara”. (HR Jama’ah) 

d. Sengaja meninggalkan sesuatu rukun atau syarat sholat tanpa ‘udzur 

misalnya terbuka ‘auratnya, membelakangi kiblat. Nabi Muhammad saw, 

pernah bersabda kepada orang Badui yang tidak menyempurnakan 

sholatnya : 

 عم فََص ُِّ فَ جِ ِارم 
ِ
ذَك لَمم تََص ُِّ ا  ن

Artinya: ”Kembalilah bersholat, karena engkau belum cukup sholatnya”. 

(H.R. Bukhari) 

e. Tertawa. 

f. Bergerak tiga kali berturut-turut. 

g. Mendahului imam sampai dua rukun. 
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h. Makan dan minum 

i. Murtad, yakni keluar dari Islam. 

F. SHOLAT BERJAMA’AH 

1. Dalil/Hadits Tentang Sholat Berjamah 

Rosulallah SAW senantiasa melaksanakan Sholat fardhu dengan 

berjamaah. Perintah untuk berjamaah terdapat pada ayat dan beberapa 

hadits berikut: Artinya: Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka 

(sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan Sholat bersama-sama mereka, 

Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (Sholat) besertamu  

Selain itu hadis mengatakan: 

ِان فعِليك ش يل الثة ف قرية او بدو َّل تقام فْيم الصالة الا اس تحوذ عِلْيم اثما من 

 فاءمنا يآ ُك اِلنُ من اخلم القاصيةاعة مجلَب

Artinya: Tidak ada tiga orang, baik di kampung maupun di Padang pasir, 

yang tidak ditegakkan pada mereka Sholat kecuali mereka itu di 

kuasai oleh syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu tetap 

berjamaah, sebab sesungguhnya serigala hanya akan memakan 

kambing, yang menjuauhi kelompoknya (HR Abu Dawud, Ahmad, 

Nasai, Ibn Hibban dan Hakim) 

ِ عِ  وَ  ع  بم س َ بِ  ذِّ فَ الم  ةِ الَ صَ  نم مِ   ُُ ضَ فم اَ  ةِ اعَ مَ جَ الم  ةُ الَ صَ   ةً َِ رَ دَ  نَ يم شم

Artinya: Sholat berjamaah lebih utama dari pada Sholat sendiri dua puluh 

tujuh derajat (HR Bukhari Muslim) 

Berdasarkan ayat di atas hadits-hadits ini serta dalil-dalil lainnya, para ulama 

berbeda pendapat tentang hukum berjamaah bagi setiap orang yang 

mendengar hukum melaksanakan Sholat berjamaah itu adalah fardhu a’in, 

tetapi kebanyakan ulama berpendapat sunnah, tuntutan berjamaah dapat 

gugur dari seseorang dengan adanya beberapa udzur, seperti hujan, angin 

malam yang kuat, lumpur jalanan, cuaca yang sangat panas atau dingin, 

rasa lapar dan haus yang berat, sakit, terdesak oleh hadats, takut akan 

bahaya atas seseorang yang ma’shum, takut pada orang yang berpiutang 

sedangkan dirinya belum mampu membayar hutang, takut akan hukuman 

yang masih diharapkan diampuni, takut tertinggal rombongan, tidak 

mempunyai pakaian yang layak, baru makan-makanan yang berbau, dan 

keperluan merawat orang sakit. Sekurang-kurangnya Sholat jamaah 

dilakukan oleh dua orang, seorang imam dan seorang mamum.  

2. Ketentuan berjama’ah 

Untuk sahnya jamaah disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut: 

a. Niat mengikuti imam 

b. Posisi mamum tidak lebih ke depan dari pada imam 
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3. Syarat-Syarat Orang yang Berhak Menjadi Imam  

Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan berbagai ketentuan antara lain: 

a. Laki-laki boleh menjadi imam untuk laki-laki, perempuan, dan waria. 

b. Waria berhak menjadi imam untuk waria dan perempuan 

c. Perempuan berhak menjadi imam untuk perempuan. 

d. Sebaiknya yang menjadi imam suatu jamaah ialah orang yang lebih fasih 

lidahnya dalam membaca Al-Qur-an ibandingkan dengan yang lainnya. 

Jika sama kefasihannya maka yang lebih tua umurnya. Jika sama 

umurnya maka yang lebih simpatik rupanya (wawasan keagamaannya 

lebih banyak) 

Dari Abu Sa’id ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: ”Jika 

mereka bertiga, maka hendaklah mereka jadikan imam salah seorang di 

antara mereka, dan yang lebih patut (berhak) diantara mereka untuk jadi 

imam ialah orang yang lebih fasih. 

Dari Abu Zaid ‘Amrin bin Ahthab ra., Nabi saw: telah bersabda: “Bila ada 

mereka bertiga, maka hendaklah mereka jadikan imam salah seorang 

diantara mereka yang lidahnya lebih fasih dalam membaca Kitab Allah ‘Azza 

wa Jalla; jika mereka sama bacaannya, maka pilihlah yang lebih tua 

umurnya, dan jika umurnya sama, maka pilihlah di antar mereka yang lebih 

simpatik rupanya”. 

4. Ketentuan Ma’mum 

Dalam hal ini sebaiknya diperhatikan agar posisi berdirinya mamum adalah 

sebagai berikut: 

 Bila ma`mum hanya seorang laki-laki walaupun belum dewasa ia berdiri 

di sebelah kanan dan sedikit mundur dari imam. 

 Bila setelah itu datang lagi seorang laki-laki lainnya, ia berdiri di sebelah 

kiri  

 Bila setelah itu datang mamum laki-laki maka ia berdiri di tengah kedua 

mamum sebelumnya kemudian mundur menjadi shaf mamum atau imam 

maju  

 Bila mamum itu laki-laki tiga orang atau lebih mereka bershof di belakang 

imam 

 Jika mamum perempuan walaupun seorang ia berdiri di belakang imam 

atau mamum laki-laki 

 Jika mamum terdiri atas jamaah laki-laki dewasa dan anak-anak, maka 

laki-laki dewasa berada di shaf belakang imam kemudian disambung oleh 

anak laki-laki) Drs. Lahmudin Nasution, 1997: 94) 

Jika bersama mereka terdapat juga perempuan maka perempuan itu, 

seorang, baik seorang atau banyak bershof di belakang anak-anak laki-laki. 

Jika yang menjadi imam bagi jamaah perempuan adalah perempuan juga 

maka imam berdiri di tengah sebaris dengan mereka, sebab diriwayatkan 
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bahwa A’isyah dan Ummu Salamah ra mengalami sholat bagi jamaah 

perempuan dan berdiri di tengah shaf mereka. Jika seorang datang ke 

tempat jamaah hendaknya ia bergabung di dalam shaf yang ada, bila masih 

terdapat tempat yang lowong. Bila tidak hendaknya ia takbir di belakang shaf 

kemudian menarik salah seorang dari shaf itu untuk membentuk shaf baru 

bersamanya, sebab makruh berdiri sendirian di luar shaf. 

 Mamum dan imam berada pada satu tempat jika keduanya Sholat di 

dalam masjid, maka sholat mamum sah walaupun ia jauh dari imamnya, 

asalkan ia mengetahui sholat imam melalui melihat gerakannya atau 

gerakan mamum paling belakang dan posisi mamum tidak lebih ke depan 

dari pada imam, apabila terdapat bangunan atau dinding yang 

memisahkan keduanya, maka disyaratkan adanya pintu yang dapat 

menghubungkan tempat mereka. Sholat juga sah jika imam berada di 

dalam masjid sedangkan mamum di luar, tetapi jaraknya tidak lebih 300 

hasta, dari sisi masjid itu dan tidak terdapat bangunan atau dinding yang 

menghalangi jika keduanya berada tidak di masjid. Maka jarak antara 

mamum dengan imam tidak boleh lebih dari 300 hasta, dan tidak boleh 

ada dinding yang mengahalangi. 

 Niat sholat imam dan mamum sama dalam jenis/macam sholat. Misal 

imam berniat sholat dhuhur maka mamum berniat sholat duhur bukan 

yang lain. 

 Mamum harus menyesuaikan diri dalam melakukan (atau tidak 

melakukan) sunah sholat yang berbeda pada pelaksanaannya dipandang 

buruk, seperti tasyahud awal, sujud tilawah dan qunut 

 Mamum harus mengikuti imam dalam melakukan perbuatan-perbuatan 

dalam lingkup kaifiat sholat. (Drs. Lahmudin Nasution, 1997: 95)  

5. Masbuq (Ma’mum yang Terlambat Datang pada Sholat Berjama’ah) 

Apabila imam sudah mengerjakan sebagian sholat misalnya telah 

menyelesaikan satu raka’at atau lebih kemudian ada seseorang yang 

datang terus ikut sholat berjama’ah, maka ma`mum tersebut dinamakan 

“masbuq” artinya orang yang didahului. 

Orang yang masbuq hendaklah mulai sholatnya dengan takbiratul ihram 

dengan niat ma`mum, kemudi terus mengikuti segala perbuatan imam, 

sekalipun imamnya sedang ruku’, atau sujud atau lain-lainnya. 

G. SHOLAT DHUHA 

1. Pengertian Sholat Dhuha 

Sholat Dhuha adalah sholat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika 

matahari sedang naik. Kira-kira, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 

hasta sejak terbitnya (dua jam sepuluh menit setelah waktu sholat subuh) 

hingga waktu zhuhur. Jumlah raka'at sholat dhuha bisa dengan 2, 4, 6, atau 

8 raka'at. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka'at sekali salam 
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2. Tata Cara Sholat Dhuha 

a. Pada raka’at pertama setelah Al-Fâtihah disunahkan membaca surat 

Asy-Syams 

b. Pada raka’at kedua membaca disunahkan surat Adh-Dhuhâ 

3. Niat sholat dhuha 

ِب َُ المِقِلمََلِ ِ  ُاَصِلّ  َتقم ِ ُمس م َعَتْيم َح  َركم نذَة الضُّ  تََعاَل  للِ س ُ

“Ushollî sunnatadh-dhuhâ rok’ataini mustaqbilal qiblati lillâhi ta’âlâ” 

Artinya: “Niat saya sholat sunat dhuha dua roka’at, menghadap arah kiblat 

karena Allah.” 

4. Doa sholat dhuha 

ائَُك َوالمَُبَاَء ََبَاُؤَك َوالمَجَماَل  َحاَء ُُضَ ذهُمذ ِانذ الضُّ َرتَُك َالِل َرَة قُدم تَُك َوالمُقدم َة قُوذ اُِلَ َوالمُقوذ ََجَ

َمُتكَ  َمَة ِعسم ِقم َوالمِعسم ذهُمذ ِانم ََكَن ِرزم ُه َو  . َالِل ِم ِر ِض فَآَخم ََّلرم ُ َو ِانم ََكَن ِِف ام َمآ ِء فَآَنمِزَلم ِِف السذ

م  ِانم  ا فََِِْسّ ِِسً ُه  وَ ُه ََكَن ُمعم هِّرم َِ مُه بـَِحِقّ ِانم ََكَن َحَراًما فَ ًدا فََقرِب ائَِك ُُضَ  َو ِانم ََكَن بَِعيم ائَِك َوَِبَ

. َ اِلِحْيم َرتَِك َاِتِِنم َما َاتَْمَت ِعَباَدَك الصذ تَِك َوقُدم اِِلَ َوقُوذ  َوََجَ

Artinya: ”Ya Allah, bahwasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu, 

kecantikan ialah kecantikan-Mu, keindahan itu keindahan-Mu, dan 

perlindungan itu, perlindungan-Mu”. “Ya Allah, jika rezekiku masih di 

atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah, 

jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh 

dekatkanlah, berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan 

dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah 

Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh”. 

5. Keutamaan sholat Dhuha 

Hadits Rasulullah saw yang menceritakan tentang keutamaan sholat Dhuha, 

diantaranya: 

a. Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia 

Dari Abu Dzar al-Ghifari ra, ia berkata bahwa Nabi Muhammad saw 

bersabda: 

Artinya: ”Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah, setiap 

tasbih (ucapan subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid 

(ucapan alhamdulillah) adalah sedekah, setiap tahlil (ucapan lâ 

ilâha illâllôh) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, 

menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari 

kemungkaran adalah sedekah. Dan dua roka’at Dhuha diberi 

pahala” (HR. Muslim). 

b. Ghanimah (keuntungan) yang besar 
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Dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: 

Artinya: “Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan perang. Nabi saw 

berkata: “Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah 

kembali!. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya 

tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) 

yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena dekat 

jaraknya). Lalu Rasulullah saw berkata; “Maukah kalian aku 

tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang 

akan diperangi), paling banyak ghanimah (keuntungan) nya 

dan cepat kembalinya? Mereka menjawab; “Ya! Rasul berkata 

lagi: “Barangsiapa yang berwudhu', kemudian masuk ke dalam 

masjid untuk melakukan sholat Dhuha, dia lah yang paling 

dekat tujuanannya (tempat perangnya), lebih banyak 

ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.” (Shahih al-Targhib: 

666) 

c. Sebuah rumah di surga 

Bagi yang rajin mengerjakan sholat Dhuha, maka ia akan dibangunkan 

sebuah rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits 

Nabi Muahammad saw: 

Artinya: ”Barangsiapa yang sholat Dhuha sebanyak empat roka’at dan 

empat roka’at sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah 

rumah di surga.” (Shahih al-Jami`: 634) 

d. Memeroleh ganjaran di sore hari 

Dari Abu Darda' ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata: 

Artinya: “Allah ta’ala berkata: “Wahai anak Adam, sholatlah untuk-Ku 

empat roka’at dari awal hari, maka Aku akan mencukupi 

kebutuhanmu (ganjaran) pada sore harinya” (Shahih al-Jami: 

4339). 

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: “Innallâha ‘azza wa jalla yaqûlu: 

Yabna âdama akfnini awwala al-nahar bi'arba’i raka’at ukfika bihinna 

âkhira yaumika” (“Sesungguhnya Allah ‘Azza Wa Jalla berkata: “Wahai 

anak Adam, cukuplah bagi-Ku empat raka’at di awal hari, maka aku akan 

mencukupimu di sore harimu”). 

H. SHOLAT TAHIYYATUL MASJID 

1. Pengertian Sholat Tahiyyatul Masjid 

Sholat tahiyyatul masjid ialah sholat sunnat yang dikerjakan oleh jama’ah 

yang sedang masuk ke masjid baik pada hari Jum’at maupun lainnya, di 

waktu malam atau siang. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah 

sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnat dua raka'at. Sholat sunnat 

ini disebut sholat tahiyyatul masjid, artinya sholat untuk menghormati masjid. 
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2. Hukum Sholat Sunah Tahiyatul Masjid 

Hukum melaksanankan sholat sunah tahiyatul masjid adalah sunah, 

sebagaimana hadits Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam: “Dari Abi 

Qatadah, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila salah 

seorang diantara kamu masuk ke masjid maka janganlah duduk sebelum 

sholat (sunah tahiyatul masjid) dua raka’at.’’ (HR Bukhari dan Muslim). 

3. Tata Cara Pelaksanaan Tahiyatul Masjid 

Tata cara pelaksanaan sholat sunah tahiyatul masjid adalah sebagai 

berikut: 

a. Niat sholat sunah tahiyatul masjid 

Bacaan niatnya adalah: 

نذَة  ُاَصِلّ  دِ  التذِحيذةَ س ُ َِ ِ  المَمسم َعَتْيم َتقمِب َُ  َركم للِ  المِقِلمََلِ  ُمس م  تََعاَل  ِِ

“Ushalli sunnatat tahiyyatal masjidi rok’ataini mustaqbilal qiblati lillâhi 

ta’âlâ 

Artinya: Saya berniat sholat sunah tahiyatul masjid dua roka’at 

menghadap arah kiblat karena Allah Ta’ala 

b. Takbiratul ikhram  

c. Sholat dua roka’at seperti biasa 

d. Dilaksanakan secara munfarid (sendiri) 

e. Waktunya setiap saat memasuki masjid, baik untuk melaksanakan 

sholat fardhu maupun ketika akan ber’iktikaf. 

f. Salam 

Orang yang masuk ke masjid dikala khathib sedang berkhuthbah, hendaklah 

sholat tahiyyatul masjid dilakukan dengan ringan, artinya jangan terlalu 

lama, untuk segera dapat mendengarkan khuthbah. 

Sabda Rasulullah saw. 

آ  ِاَذا ِ ِمنم قَبم ُِ َانم  ُِّ َْسم َد فَِلمُيَص َِ َاَحُد ُُكُ المَمسم  ءَ َِ  ِِلَس جَيم َد تَْيم

Artinya: Jika salah seorang diantaramu masuk ke masjid, maka hendaklah 

ia sholat dua raka'at sebelum duduk”. 

I. SHOLAT RAWATIB 

1. Pengertian Sholat Rawatib 

Sholat rawatib ialah sholat sunnat yang dikerjakan sebelum dan sesudah 

sholat fardhu. sholat rawatib ini ada 22 raka’at, yaitu: 

- 2 raka’at sebelum sholat shubuh (sesudah sholat shubuh tidak ada 

sunnat ba'diyah). 

- 2 atau 4 roka’at sebelum sholat zhuhur, 2 atau 4 raka’at sesudah sholat 

zhuhur. 

- 2 atau 4 raka’at sebelum sholat ‘ashar, (sesudah sholat ‘ashar tidak ada 

sunnat ba’diyah).  
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- 2 raka’at sebelum shoilat maghrib, 2 roka’at sesudah sholat maghrib. 

- 2 raka’at sebelum sholat ‘isya, 2 raka’at sesudah sholat ‘isya. 

Sholat-sholat tersebut, yang dikerjakan sebelum sholat fardhu, dinamakan 

“Qabliyah” dan sesudahnya disebut “Ba’diyah”. 

a. Niatnya menurut macam sholatnya. 

b. Tidak dengan adzan dan iqamat. 

c. Dikerjakan tidak dengan berjama’ah. 

d. Bacaannya tidak dinyaringkan. 

e. Ketika melakukan 4 roka’at maka tiap-tiap dua raka’at satu salam. Atau 

dengan satu kali salam tetapi tidak melakukan tasyahud awal. 

f. Sebaiknya tempat mengerjakannya pindah sedikit dari tempat 

mengerjakan sholat fardhu 

2. Niat Sholat Rawatib  

Niat sholat rawatib 2 roka’at sebelum sholat zhuhur : 

نذَة  ُأَصّلِ  ِ س ُ َعَتْيم همِر َركم ِِليذة الظُّ ََلِ ِ قَبم ِب َُ المقبم َتقم  تََعاَل  للِ ُمس م

Artinya : “Saya niat sholat sunnat sebelum zhuhur 2 roka’at mengacapi arah 

kiblat karena Allah. 

Niat sholat rawatib 2 roka’at sesudah sholat zhuhur : 

نذَة  ُأَصّلِ  همِر س ُ ذة الظُّ ِدي َتقمِب َُ بعم ََلِ  ُمس م ِ ِالمقبم َعَتْيم  تََعاَل  للِ َركم

Untuk sholat rawatib lainnya disesuaikan dengan jenis sholat fardhu  

3. Keutamaan Sholat Sunnat Qabliyah dan Ba’diyah 

Dari Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Dua raka’at fajar (sholat sunnat 

yang dikerjakan sebelum shubuh) itu lebih baik daripada dunia dan 

seisinya.” (HR Muslim)  

Dari Ummu Habibah Radhiyallâhu ‘anha, ia berkata: “Aku telah mendengar 

Rasulullah shallallahu alaihi wasalam bersabda, Barangsiapa sholat dalam 

sehari semalam dua belas roka’at akan dibangun untuknya rumah di Surga, 

yaitu; empat roka’at sebelum zhuhur dan dua raka’at sesudahnya, dua 

roka’at sesudah maghrib, dua roka’at sesudah Isya dan dua roka’at sebelum 

sholat shubuh.” (HR At-Tirmidzi, ia mengatakan, hadits ini hasan shahih)  

Dari Ummu Habibah Rodhiyallôhu ‘anha, ia berkata: Rosululloh shôllallohu 

‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menjaga empat raka’at 

sebelum zhuhur dan empat roka’at sesudahnya, Allah mengharamkannya 

dari api neraka.” (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan hadits ini 

hasan shahih)  

Dari Ibnu Umar Radhiyallôhu anhu, bahwa Nabi shollallôhu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: “Semoga Allah memberi rahmat bagi orang yang sholat empat 
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roka’at sebelum Ashar.” (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, 

hadits ini hasan)  

Dari Ibnu Umar Rodhiallaahu anhu dia berkata: “Aku sholat bersama 

Rasulullah shallallahu alaihi wasalam dua roka’at sebelum Zhuhur dan dua 

roka’at sesudahnya, dua roka’at sesudah Jum’at, dua roka’at sesudah 

Maghrib dan dua roka’at sesudah Isya.” (Muttafaq ‘alaih)  

Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallôhu anhu, ia berkata: “Bersabda 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ‘Di antara dua adzan itu ada sholat, 

di antara dua adzan itu ada sholat, di antara dua adzan itu ada sholat. 

Kemudian pada ucapannya yang ketiga beliau menambahkan: ‘bagi yang 

mau”. (Muttafaq ‘alaih)  

J. SHOLAT TARAWIH 

1. Pengertian Sholat Tarawih 

Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadhan. 

Sholat ini hukumnya sunnat muakkad, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau 

berjama’ah. Sholat tarawih ini dilakukan sesudah sholat ‘Isya sampai waktu 

fajar. Bilangan raka’atnya yang pernah dilakukan oleh Rosulullah saw. ada 

delapan raka’at. Umar bin Khathab mengerjakannya sampai 20 raka’at. 

Amalan Umar bin Khathab ini disepakati oleh Ijma’. 

2. Niat Sholat Tarawih 

اِويم أُ  َ نذَة الَّتذ ِ َصِلّ س ُ َعَتْيم ًما)ِح َركم  لِل تََعاَل ( ِِاَماًما   َمآُْموم
“Usholli sunnatat tarôwîhi rak’ataini (ma’mûman/imâman) lillâhi ta’âlâ.” 

Artinya: “Aku niat Sholat Tarawih dua roka’at (menjadi mamum/imam) 

karena Allah Ta’ala” 

3. Tata Cara Sholat Tarawih 

Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat Isya sampai sebelum sholat 

shubuh. Pelaksanaanya disunahkan berjamah atau boleh secara munfarid. 

Banyaknya roka’at sholat tarawih adalah 8 atau 20 roka’at. Pelaksanaan 

dengan 8 roka’at tiap 4 roka’at 1 salam. Sedangkan pengerjaan 20 roka’at 

tiap dua raka’at diakhiri dengan salam, kemudian diikuti pelaksanaan sholat 

sunah witir paling sedikit 1 roka’at dan paling banyak 11 roka’at. pada 

umumnya dikerjakan tiga raka’at dengan dua salam dan boleh pula 

mengerjakan tiga raka’at satu salam tanpa tasyahud awal. 

Surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap raka’at boleh mana 

saja yang kita kehendaki. 
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4. Keutamaan Sholat Tarawih  

Diriwayatkan dari Ali Bin Abi Thalib ra bahwasanya berkata ia: Nabi 

Muhammad saw pernah ditanya tentang kelebihan Sholat Tarawih di Bulan 

Ramadhan, maka beliau bersabda: 

MALAM KEUTAMAAN 

Pertama 
Seorang mukmin akan dikeluarkan dari dosanya seperti 

ia dilahirkan dari perut ibunya 

Kedua 
Diampunkan baginya dan bagi kedua ibu bapaknya jika 

kedunya itu beriman 

Ketiga 

Berserulah seorang malaikat dari bawah ‘arasy: mulailah 

olehmu dengan beramal, Allah swt telah mengampunkan 

apa-apa yang terdahulu daripada dosamu 

Keempat 
Baginya daripada pahala seperti membaca taurat, injil, 

dan furqaan. 

Kelima 

Allah berikan kepadanya seperti pahala orang yang 

bersembahyang di masjidil haram, masjid madinah, dan 

masjidil Aqsha. 

Keenam 

Allah berikan kepadanya pahala orang yang thawaf pada 

albaitul mamur dan memohonkan ampunnan baginya 

oleh segala batu dan lumpur. 

Ketujuh 
Maka seolah-olah dia mengalami zaman nabi Musa as 

dan menolongnya dalam melawan Fir’aun dan Hâmân. 

Kedelapan 
Allah berikan kepadanya akan apa-apa yang diberikan 

kepada nabiyallah Ibrahim as. 

Kesembilan 
Maka seolah-olah ia menyembah Allah swt seperti 

ibadatnya Nabi saw. 

Kesepuluh 
Allah berikan rezeki kepadanya akan kebaikan dunia dan 

akhirat. 

Kesebelas 
Keluar ia dari dunia seperti hari lahir ia dilahirkan oleh 

ibunya. 

Kedua belas 
Datang ia pada hari kiamat pada wajah laksana bulan di 

malam empat belas. 

Ketiga belas 
Datang ia di hari kiamat dengan keadaan aman daripada 

tiap kejahatan. 

Keempat belas 
Datanglah para malaikat menyaksikan bahwa dia telah 

melakukan sholat tarawih. 

Kelima belas 
 Para malaikat dan para pemikul-pemikul ‘arasy dan kursi 

memintakan ampun untuknya. 

Keenam belas 
Dituliskan Allah baginya kebebasan selamat dari neraka 

dan kebebasan untuk masuk ke dalam surga. 

Ketujuh belas Diberikan kepadanya seperti pahala nabi-nabi. 

http://jajangmarkoni.blogdetik.com/perihal/keutamaan-shalat-tarawih-dari-hari-pertama-puasa-hingga-hari-yang-terakhir/
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MALAM KEUTAMAAN 

Kedelapan 

belas 

Berserulah seorang malaikat: wahai hamba allah, 

sesungguhnya allah telah ridho kepadamu dan kedua ibu-

bapakmu. 

Kesembilan 

belas 

Diangkatkan allah derajatnya pada surga firdaus. 

Kedua puluh 
Diberikan kepadanya pahala orang-orang yang mati 

syahid dan orang-orang saleh. 

Keduapuluh 

satu 

Allah buatkan kepadanya sebuah rumah daripada nur di 

dalam surga. 

Keduapuluh 

dua 

Datang ia pada hari kiamat dalam keadaan aman dalam 

duka cita. 

Keduapuluh tiga Allah buatkan kepadanya sebuah kota didalam surga 

Keduapuluh 

empat 
Ada baginya 24 macam doa yang mustajab. 

Keduapuluh 

lima 
Allah angkatkan daripada adzab kubur. 

Keduapuluh 

enam 
Allah swt angkatkan baginya pahala 24 tahun 

Keduapuluh 

tujuh 

Ia akan dimudahkan melalui jembatan shirotal mustaqim 

secepat kilat menyambar. 

Keduapuluh 

delapan 
Allah angkatkan baginya seribu derajat di dalam surga. 

Keduapuluh 

sembilan 
Allah berikan pahala seribu haji yang diterima. 

Ketiga puluh 

Allah swt. berfirman: wahai hambaku, makanlah olehmu 

daripada buah-buahan surga dan mandilah dari air 

salsabil dan minumlah dari air al-Kautsar. Aku tuhanmu 

dan engkau adalah hambaku. 

K. SHOLAT IDUL FITHRI 

Sholat hari raya ada dua, yaitu hari raya Idul Fithri tanggal 1 Syawal 

dan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. 

Waktu sholat ‘Id dimulai dari terbit (telah Nampak sedikit) matahari 

sampai tergelincirnya (waktu sholat zhuhur). Kedua sholat hari raya 

tersebut, hukumnya sunnat muakkad bagi laki-laki dan perempuan, mukim 

atau musafir. Boleh dikerjakan sendirian dan sebaiknya dilakukan 

berjama’ah. 
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1. Niat Sholat Idul Fithri 

 Lafadz niat bagi seorang imam 

نذةً  ِ ِاَماًما ِلِ  ُاَصّلِ س ُ َعَتْيم ِر َركم ِم ِد المِف  تََعاَل  للِ ِعيم

Artinya: ”Aku niat sholat idul fithri dua roka’at menjadi imam karena 

Allah ta’ala” 

 Lafazh niat bagi seorang mamum 

نذةً ُاَصّلِ  ًما ِلِ  س ُ ِ َمآُْموم َعَتْيم ِر َركم ِم ِد المِف  تََعاَل  للِ ِعيم
Artinya: ”Aku niat sholat idul fithri dua roka’at menjadi mamum karena 

Allah ta’ala” 

2. Hukum Sholat Idul Fithri 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat idul fithri: 

 Sunah muakkadah yaitu sunah yang sangat ditekankan. Ini adalah 

pendapat jumhur (mayoritas) Ulama. 

 Fardhu Kifayah yaitu wajib atas seluruh umat Islam sebagai satu 

kesatuan umat, namun apabila sebagian kaum muslimin sudah 

menjalankannya dengan baik, berarti kewajiban melaksanakan sholat 

‘Ied itu telah gugur bagi orang lain. Pendapat ini adalah pendapat yang 

terkenal di kalangan madzhab Hambali.  

 Fardhu ‘Ain yaitu wajib atas setiap individu muslim dan muslimah. 

Barangsiapa tidak melaksanakannya berarti berdosa besar. Ini adalah 

pendapat madzhab Hanafiyah serta pendapat salah satu riwayat dari 

Imam Ahmad. 

3. Tata Cara Sholat Idul Fithri 

a. Pada pagi hari tanggal 1 Syawwal, sesudah kita menunaikan sholat 

Shubuh dan sesudah kita mandi sunnat hari raya, lalu berangkatlah 

menuju mesjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan 

Takbir. 

b. Setelah tiba di masjid, maka sebelum duduk sholat tahiyatul masjid dua 

raka’at. Kalau di tanah lapang tidak ada tahiyatul masjid, hanya duduklah 

dengan ikut mengulang-ulang bacaan takbir, sampai mulai sholat itu. 

c. Pada raka’at pertama: Sesudah niat mula-mula membaca takbirotul ihrom 

kemudian membaca do’a iftitah, selanjutnya takbir tujuh kali dan setiap 

habis takbir disunnatkan membaca: 

دُ  َحاَن هللُا َوالمَحمم بم َِبُ  َوَل  لِل  ِس ُ هللُا َوهللُا اَكم  ِاََلَ ِاَّلذ

Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca 

Surat Al-Fâtihah dan disambung dengan membaca surat yang disukai, 

dan lebih utama membaca Surat Qaf atau surat (Sabbihisma Rabbikal 

a’lâ). 
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d. Pada raka’at kedua, sesudah berdiri untuk raka’at kedua membaca takbir 

5 kali, dan setiap takbir disunatkan membaca tasbih seperti tersebut pada 

raka’at pertama. Kemudian membaca surat Al-Fâtihah dan diteruskan 

dengan bacaan surat yang kita kehendaki, tetapi lebih utama membaca 

surat Al-Ghasyiah. Bacaan itu dengan suara yang nyaring. Imam 

menyaringkan yakni mengeraskan suaranya pada waktu membaca surat 

Al-Fâtihah dan surat-surat lainnya, sedangkan ma’mum tidak nyaring. 

Sholat ini dikerjakan dua raka’at dan dilakukan sebagaimana sholat 

sholat yang lain. 

e. Khuthbah dilakukan sesudah sholat ‘Id dua kali, yaitu pada khuthbah 

pertama membaca takbir 9 kali dan pada khuthbah kedua membaca 

takbir 7 kali dan pembacaannya harus berturut-turut. 

f . Hendaknya dalam khutbah ‘Idul Fithri berisi penerangan tentang zakat 

fithrah dan pada hari raya Haji berisi penerangan tentang Ibadah haji dan 

hukum kurban. 

4. Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Sholat Idul Fithri 

a. Pada hari raya disunatkan mandi, dan berhias dengan memakai 

pakaian yang sebaik-baiknya dan menggunakan wangi-wangian yang 

dimilikinya. 

b. Disunatkan makan sebelum pergi sholat pada hari Idul Fithri, tetapi 

pada hari raya haji disunatkan tidak makan kecuali setelah sholat. 

c. Pergi untuk mengerjakan sholat dan pulangnya dari sholat hendaknya 

mengambil jalan yang berlainan. 

d. Takbiran: 

Pada hari raya Fithrah dan Haji disunatkan membaca takbir diluar 

sholat dan waktunya sebagai berikut 

1) Pada hari raya Idul Fitri takbir dimulai dari terbenamnya matahari 

hingga imam, berdiri untuk mengerjakan sholat hari raya. 

2) Pada hari raya Haji takbir dimulai dari Shubuh pada hari ‘Arafah 

(tanggal 9 Dzulhijjah) dan pada tiap-tiap sholat fardhu yang lima 

waktu pada hari hari tanggal tersebut. 

3) Lafazh takbiran: 

َِبُ  َِبُ َالُل اَكم َِبُ ََّلِاََلَ ِاَّلذ هللُا َوهللُا اَكم َِبُ َالُل اَكم َِبُ َالُل اَكم دُ   لِلِ وَ  َالُل اَكم  .المَحمم

ُد ِ  ا َوالمَحمم ً َِبُ َكِبْيم ا َوس ُ لِل َالُل اَكم ً َحانَ َكثِْيم َرةً  بم اًل ََّلِاََلَ  هللِا بُكم  ِاَّلذ هللُا َوََّل َوَاِصيم

يمنَ  َ ََلُ اِّلِ ِِلِصْيم ُه ُمخم ُبُد ِاَّلذ ِاَيذ نَ  نَعم َدهُ  .َولَوم َكرَِه المَكِفُروم  َوَصَدَق ََّلِاََلَ ِاَّلذ هللُا َوحم

َدهُ  َزاَب َوحم ََّلخم َدُه َوَاَعزذ ُجنمَدُه َوَهَزَم ام  ِاََلَ ِاَّلذ هللُا َوهللُا اَكمَِبُ  َل   َوعمَدُه َونََِصَ َعبم

َِبُ وَ  دُ لِل  َِالُل اَكم  .المَحمم
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5. Hikmah Idul Fithri  

Diantara hikmah idul fithri adalah sebagai berikut: 

a. Munculnya kesadaran diri akan hakikat hamba Allah swt. karena hari 

raya idul fithri adalah sebagai titik awal seseorang dalam memulai 

kehidupan. Setelah bulan Ramadhan seseorang menjadi bersih tanpa 

dosa, maka kebahagiaan ‘idul fithri adalah kebahagiaan terhapusnya 

dosa-dosa. 

b. Idul fithri sebagai sarana untuk mengeratkan hubungan dengan Allah 

swt. dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah 

terwujud dalam bentuk amalan-amalan dalam hari raya ied dan 

hubungan dengan manusia terwujud dengan saling memaafkan dan lain-

lain. 

L. DZIKIR DAN DO’A SETELAH SHOLAT 

ِه  لَيم
ِ
ُب ا ُم َوَأتُوم َّلذ ُهَوالمَحيُّ المَقيُّوم ِ

ََلَ ا
ِ
يم ََّلا ِ َ اَّلذ ِفَرهللَا المَعِظميم َتغم  (×3)َأس م

Astagfirullôhal ’adzîm alladzî lâ ilâha illâ huwal hayyul qoyyûmu wa atûbu ilaîh (3 

x) 

َدُه ََّل َشِيمَك ََلُ  ِيم  ،ََّلِاََل ِاَّلذ هللُا َوحم ُد ُُيم ُ َوََلُ المَحمم يم  قَِديم  ََلُ المُمْلم ّ ش َ ٌر َويُِميمُت َوُهَو عََل ُُكِ

(3×) 
Lâ ilâha illallôh wahdahû lâ syarîkalah lahul mulku walahul hamdu, yuhyî wa 

yumîtu wahuwa ‘alâ kulli syai-in qodîr (3 kali) 

اَلُم َوِمنمَك  دُ َألِلّهُمذ َأنمَت السذ اَلُم َوِالَيمَك يَُعوم ِخِلمنَا المَجنذَة َداَر  السذ اَلِم َوَأدم ذنَا َِبلسذ نَا َرب اَلُم فََحّيِ السذ

ذنَا َوتََعالَيمَت ََيَذا اَلِم تََباَركمَت َرب َراِم )ا السذ اَلِل َواَِّلكم ََ  (×1لم

Allôhumma antas salâm, wa minkas salâm, wa ilaika ya’ûdus salâm, fahayyinâ 

robbanâ bissalâm, wa adkhilnal jannata dâros salâm, tabârakta rabbanâ wa 

ta’âlaita yâ dzal jalâli wal ikrôm (1 kali) 

لنَا ِالَهَنَ  ذنَا َأنمَت َموم بم ا ََيَرب  (× 33) َن هللاِ احَ : س ُ

Ilâhanâ yâ robbanâ anta maulânâ: Subhânallâh (33 kali) 

بمحَ  ِدِه اس ُ ِ ئًِما أ  دَ َن هللِا َوِِبَمم ُد ِِلذ  (× 33. )َأبًَدا : َألمَحمم

Subhânallôh wa bihamdihî dâ-iman abadan: Alhamdu lillâh (33 kali) 

 َ ِ َرّبِ المَعالَِمْيم ُد ِِلذ َمة  َألمَحمم َِبُ )  عََل ُُكِّ َحال  َوِنعم  (× 33: هللُا َأكم

Alhamdu lillâhi rabbil ‘âlamin ‘alâ kulli hâlin wani’matin: Allôhu Akbar (33 kali) 

َرًة َوَأِصيمالً  ِ بُكم َحَن اِلذ بم ا َوس ُ ً ِ َكثِْيم ُد ِِلذ ا َوالمَحمم ً َِبُ َكِبْيم  َألُل َأكم

Allôhu akbaru kabîrow-walhamdu lillâhi katsîro, wa subhânallôhi bukrataw-wa 

ashîlâ 

ِاََلَ  ِِيم َويُِميمُت َوُهَو عََل ِاَّلذ هللُا  ل َ ُد ُُيم ُ َوََلُ المَحمم ، ََلُ المُمْلم َدُه ََّلَشِيمَك ََلُ يم  قَ َوحم  .ِديمرٌ  ُُكِّ ش ُ



 56 

Lâ ilâha illallôhu wahdahû lâ syarîka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyî wa 

yumîtu wa huwa ‘alâ kulli syai-in qadîr 

َّلذ َِبلِل المَعِِلِّ 
ِ
َة ا َل َوََّل قُوذ ُ َوََّلَحوم َم النذِصْيم َل َوِنعم َم المَموم َم المَوِكيم ُُ ِنعم بُنَا هللُا َوِنعم   المَعِظميمِ َحسم

Hasbunallôhu wa ni’mal wakîl, ni’mal maulâ wa ni’mannashîr, wa lâ haula wa lâ 

quwwata illâ billâhil ‘aliyyil ‘azhîm 

ِه ) لَيم
ِ
ُب ا ُم َوَأتُوم َّلذ ُهَوالمَحيُّ المَقيُّوم ِ

ََلَ ا
ِ
يم ََّلا ِ َ اَّلذ ِفَرهللَا المَعِظميم َتغم  (× 3َأس م

Astagfirullôhal ’azhîm, alladzî lâ ilâha illâ huwal hayyul qayyûmu wa atûbu ilaîh  

(3 kali) 

ذهُ  فَاعمََّلم  َّلذ هللُا  :َان
ِ
ََل ا
ِ
 (× 33)ََّل ا

Fa’lam annahû: Lâ ilâha illallôhu 33 x 

 َ َِعْيم ِل هللِا َأَجم ابَِة َرُسوم ّ ََصَ م َوَرِِضَ هللُا تََعاَل َعنم ُُكِ د  َوَسَِّلّ ِيِّدَّن ُمَحمذ ذهُمذ َص ُِّ عََل س َ  َالِل

Allôhumma sholli ‘alâ sayyidinâ muhammadin wasallim wa rodhiyallôhu ta’âla 

‘an kulli sahâbati rosûlillâhi ajma’în 

ُد ِ الَ  للِ َالمَحمم ََ مَبِغيم ِل ُد ََكَ يَن ذنَا َِلَ المَحمم ًدا يَُواِفم ِنَعَمُه َويَُكِِفُ َمزِيمَدُه. ََي َرب . مَحم َ  لِ َرّبِ المَعالَِمْيم

اِنكَ  َِ ِ ُسِلم ِ َوَعِظميم َكِرْيم
َك الم ِ  َوْجم

Alhamdu lillâhi robbil ‘âlamîn, hamdan yuwâfî ni’amahû wa yukâfî-u mazîdah, 

yâ robbanâ lakal hamdu kamâ yanbaghî lijalâli wajhikal karîmi wa’azhîmi 

sulthônik  

ِ َوبََرَكًة ِِف الرِّ  يمِن َوعَاِفيًَة ِِف المَجَسِد َوِزََيَدًة ِِف المِعَّلم آَُِلَ َساَلَمًة ِِف اِِلّ ّنذ نَسم ِ
ذهُمذ ا بًَة َالِل ِق َوتَوم قَبم َُ زم

ِت  َد المَموم ِفَرًة بَعم ِت َوَمغم ًة ِعنمَد المَموم َ ِت َوَرمحم  المَموم

Allôhumma innâ nas’aluka salâmatan fiddîn, wa ‘âfiyatan fil jasadi wa ziyâdatan 

fil ‘ilmi, wa barakatan firrizqi, wa taubatan qablal maut, wa rohmatan ‘indal maut, 

wa maghfiratan ba’dal maût 

نَا ِف َسَكرَ  نم عَِلَيم ذهُمذ َهِوّ َو ِعنمَد المِحَساِب  اِت َالِل اَة ِمَن النذاِر َوالمَعفم ََ ِت َوالنذ  المَموم

Allôhumma hawwin ‘alainâ fî sakarôtil maût wannajâta minannâri wal ‘afwa 

‘indal hisâb 

َب  بَنَا َو ُذنُوم لَنَا ُذنُوم ذهُمذ اغمِفرم ذَياَّن ِصَغاًرا الِل هَُما ََكَ َرب مَحم يمنَا َوارم  َواِِلَ

Allôhummaghfirlanâ dzunûbanâ wa dzunûba wâlidainâ warhamhumâ kamâ 

rabbayânâ shighôrô. 

Ya Allah ampunilah dosa dosa kami, dan dosa kedua orang tua kami, serta 

sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami 

 َ ِتَحاِننَا ِمَن النذاِجِحْيم ذِمنَا َوامم َعِلمنَا ِف تََعِل ذهُمذ اجم  الِل

Ya Allah jadikanlah kami orang orang yang sukses dalam belajar kami dan 

dalam Ujian kami. 
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الَنَاالِلذ  َ اِلَحاِت َأَعم ِسنم َِبلصذ اَلقَنَا َوَأحم ِسنم َأخم بَنَا َوَأفمَكَرَّن َوَأحم هِّرم قُِلُوم َِ  هُمذ 

Ya Allah Sucikanlah hati kami dan fikiran kami, perbaikilah akhlak kami dan 

perbaikilah amal perbuatan kami dengan perbuatan yang baik 

ّنذ 
ِ
ذهُمذ ا آَُِلَ المهَُدى َوالتَُّق  َوالمَعَفاَف َوالمِغَن الِل  نَسم

Allôhumma innâ nas-alukal hudâ wattuqô wal ‘afâfa wal-ghinâ 

اُب رَ  ذَك َأنمَت المَوهذ ن
ِ
ًة ا َ نمَك َرمحم ُم لَنَا ِمنم َِلُ ذم َهَديمتَنَا َوَه

ِ
َد ا بَنَا بَعم ذنَا ََّل تُزِغم قُِلُوم  ب

Rabbanâ lâ tuzigh qulûbanâ ba’da idz hadaitanâ min ladunka rohmatan innaka 

antal wahhâb. 

َماًما
ِ
َ ا َعِلمنَا لِِلمُمتذِقْيم َة َأعمُْي  َواجم ََيتِنَا قُرذ َواِجنَا َوُذِرّ ُم لَنَا ِمنم َأزم ذنَا َه  َرب

Rabbana hab lanâ min azwâjinâ wa dzurriyyâtinâ qurrata a’yunin waj’alnâ lil 

muttaqîna imâmaâ 

نَنذ ِمَن المَخاِِسِيمنَ  نَا لَنَُكوم مَحم ِفرم لَنَا َوتَرم نم لَمم تَغم
ِ
نَا فَا نَا َأنمُفس َ ذمم ذنَا َظِل  َرب

Rabbanâ zhallamnâ ‘anfusanâ fa-in lam taghfirlanâ wa tarhamnâ lanakûnanna 

minal khôosirîn 

نًَة  نمَيا َحس َ ذنَا أ تِنَا ِِف اِلُّ نًَة َوِقنَا عََذاَب النذاِخَرِة َوِِف الم  َرب  رِ َحس َ

Rabbana Ãtinâ Fiddun-yâ hasanatan wa fil âkhirati hasanatan wa qinâ 

‘adzâban-nâr 

ِبِه َوََبَرَك َوَسَّلذَ وَ  د  َوعََل أ َِلِ َوََصم ِيِّدَّن ُمَحمذ  َصلذ هللُا عََل س َ

Wa shallallâhu 'ala sayyidinâ muhammadin wa’alâ âlihî wa shohbihî wa bâraka 

wa sallam 

نَ  ِة ََعذا يَِصُفوم بمحَاَن َرِبَّك َرِبّ المِعزذ َ َوَساَلٌم عََل الم  س ُ َسِِلْيم ُد ِ ُمرم َ  للِ َوالمَحمم آَُِلَ  َرِبّ المَعالَِمْيم نَسم

ةُ ام  ابََة المَفاَِتَ َِ
ِ
 َّل

Subhâna rabbika rabbil 'izzati ‘ammâ yasifûna, wa salâmun ‘alal mursalîn 

walhamdu lillâhi robbil ‘âlamîn, Nas'alukal ijâbah al-fâtihah. 

--- ooOoo ---  

Catatan: 

- Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, mohon kiranya dapat merevisinya 

dan terima kasih atas segala perhatiannya. 

- Kritik dan saran kirim ke alamat: kkgpai_sumedang@yahoo.co.id  
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PETUNJUK PENILAIAN 

 

Sebagaimana pada Buku Panduan Penyelenggaraan Program BINA 

RAMADHAN 1434 H Tahun 2013, bahwa instrumen penilaian telah disediakan dalam 

BUKU PENILAIAN.  Format-format peniliaian disajikan dengan sederhana, namun tidak 

mengurangi prinsip-prinsip dasar penilaian.  Tujuannya adalah memberikan kemudahan 

bagi Guru penilai dalam melakukan penilaian, bahkan untuk tutor sebaya pun dipastikan 

akan mampu mengisi format yang telah tersedia. 

Perlu ditegaskan kembali beberapa hal penting terkait dengan penilaian BINA 

RAMADHAN, sebagai berikut: 

1. Umum 

a. Penilaian dilakukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. 

b. Selama kegiatan, Buku Penilaian BINA RAMADHAN disimpan di sekolah dan 

tidak diperkenankan dibawa oleh peserta kegiatan. 

c. Setelah selesai kegiatan, Buku Penilaian BINA RAMADHAN diserahkan 

kepada peserta kegiatan, sebagai laporan hasil belajar kepada orang 

tua/wali. 

d. Pada saat masuk sekolah setelah libur Ramadhan, Buku Penilaian BINA 

RAMADHAN diserahkan kembali kepada Guru PAI untuk dijadikan bahan 

masukan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran PAI.  

e. Guru PAI pada setiap sekolah, diwajibkan menyusun Laporan Kegiatan 

dengan format telah disediakan (terlampir) 

 

2. Khusus 

a. Penilaian dapat dilakukan tidak hanya oleh Guru PAI, tetapi dapat dilakukan 

oleh Guru lain dan atau tutur sebaya (peserta didik).  Banyaknya penilai 

disesuaikan dengan banyaknya peserta kegiatan.  Misalnya, 1 orang penilai 

untuk 10 – 20 peserta kegiatan. 

b. Penilaian terdiri dari penilaian harian, mingguan dan akhir kegiatan. Penilaian 

mingguan dilaksanakan sebanyak 2 kali pada setiap hari Jum’at. Penilaian 

akhir kegiatan dilaksanakan pada 2-3 hari menjelang akhir hari efektif sekolah 

pada bulan Ramadhan. 

c. Kompilasi hasil penilaian setiap kegiatan disajikan dalam Transkrip Nilai. 

Instrumen penilaian BINA RAMADHAN terdiri dari Instrumen Penilaian Amaliyah 

Ibadah Harian, Instrumen Penilaian Praktek Fiqih, Instrumen Penilaian Hafalan Surat 

Pendek Al Qur’an, Instrumen Penilaian Hafalan Do’a sehari-hari, Instrumen Penilaian 
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Penanaman Pembiasaan Akhlak Mulia, Instrumen Penilaian Kegiatan Tadarus 

Kelompok IQRO, Instrumen Penilaian Pendalaman Fiqih, dan Instrumen Transkrip Nilai 

Penjelasan masing-masing instrumen penilaian adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Penilaian Amaliyah Ibadah Harian 

a. Jenis kegiatan yang termasuk pada penilaian amaliyah ibadah harian adalah 

Dzikir Asma’ul Husna, Muhadloroh, Shalat Dhuha Bersama, Dzikir dan Do’a 

Ba’da Shalat Dhuha, Tadarus Qur’an (Kelas Al Qur’an), Shalat Sunat Tahiyyatul 

Masjid, Shalat Sunat Rawatib, Shalat Zuhur Berjama’ah dan  Dzikir dan Doa 

Ba’da Shalat Zuhur. 

b. Unsur yang dinilai adalah keikutsertaan peserta dalam mengikuti kegiatan 

(kehadiran). 

c. Format instrumen: 

No Jenis Kegiatan 
Kehadiran Hari ke-.. Jumlah 

Kehadiran 
Prosen 

Kehadiran 
Nilai 
Akhir 1 2 3 4 …. 20 

1 
Dzikir Asma’ul 
Husna 

√ √ √ √ 
 

 18 90 90 

dst dst          

d. Pada Buku Penilaian, jumlah kolom Kehadiran ke-…, tertulis 20 kolom. Jumlah 

tersebut merupakan jumlah taksiran hari efektif sekolah selama bulan 

Ramadhan.  Pada prakteknya, jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi fakta 

masing-masing sekolah. 

e. Bubuhkan tanda checklist (√) pada kolom kehadiran jika peserta mengikuti 

kegiatan sesuai jenis kegiatan dan tanda minus () jika peserta tidak mengikuti 

kegiatan. 

f. Pada akhir kegiatan, jumlahkan seluruh tanda checklist (√) dan besaran 

jumlahnya tuliskan pada kolom Jumlah Kehadiran. Contoh: 18 

g. Hitunglah Prosen Kehadiran dengan menggunakan rumus: 

Prosen Kehadiran =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ
 x 100 

Contoh: Misalnya Jumlah Hari Efektif Sekolah, 20 hari.  Jumlah Kehadiran 

sebanyak 18 hari. Jadi Prosen Kehadiran adalah 90. 

h. Nilai Akhir sama dengan Prosen Kehadiran.  

i. Skala Penilaian untuk kebutuhan Transkrip Nilai: 

Skala Nilai Huruf Mutu 

81 – 100 A 

61 - 80 B 

41 – 60 C 

21 – 40 D 

0 – 20 E 
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2. Instrumen Penilaian Praktek Fiqih 

a. Kelompok Bacaan, meliputi bacaan Shalat dan Wudlu 

1) Format Instrumen: 

No Bacaan Shalat 

Tingkat Pencapaian 

Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi Akhir 

L KL TL L KL TL L KL TL 

1 Niat √         

2 Do’a Iftitah  √        

 

2) L = Lancar, KL = Kurang Lancar dan TL = Tidak Lancar. 

3) Penilaian dilakukan sebanyak 3 kali, dengan indikator kinerja di akhir 

kegiatan, seluruh peserta untuk setiap jenis bacaan harus mampu 

memenuhi  tingkat pencapaian L.   

4) Apabila peserta didik pada Evaluasi 1 untuk jenis bacaan tertentu sudah 

pada tingkat pencapain L, maka tidak harus mengikuti evaluasi berikutnya.  

Namun, jika masih pada tingkat pencapaian KL atau TL, maka wajib 

mengikuti evaluasi berikutnya.  Demikian juga sama halnya untuk evaluasi 

selanjutnya hingga evaluasi akhir. 

5) Bubuhkan tanda checklist (√) pada setiap kolom tingkat pencapaian sesuai 

dengan hasil evaluasi. 

6) Kriteria dan Skala Penilaian Untuk Kebutuhan Transkrip Nilai: 

Tingkat 
Pencapaian 

Indikator Kemampuan 
Huruf 
Mutu 

LANCAR 
Mampu melafalkan hafalan bacaan 
dengan lancar dan benar tanpa ada 
kesalahan sesuai dengan ilmu tajwid 

A 

KURANG 
LANCAR 

Mampu melafalkan hafalan bacaan 
dengan lancar dan terdapat kesalahan 
dalam tajwid 

B 

TIDAK LANCAR 
Tidak mampu melafalkan hafalan 
bacaan dengan lancar 

C 

b. Kelompok Gerakan 

1) Secara umum format instrumen penilaiannya adalah sebagai berikut: 

No Gerakan Shalat 

Tingkat Pencapaian 

Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi Akhir 

S KS TS S KS TS S KS TS 

1 Berdiri √         

2 Takbiratul Ihrom  √        

dst dst          

No Gerakan Wudlu 

Tingkat Pencapaian 

Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi Akhir 

S KS TS S KS TS S KS TS 

1 Membasuh tangan √         

2 Berkumur  √        

dst dst          
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2) S = Sempurna, KS = Kurang Sempurna dan TS = Tidak Sempurna. 

3) Penilaian dilakukan sebanyak 3 kali, dengan indikator kinerja di akhir 

kegiatan, seluruh peserta untuk setiap jenis gerakan harus mampu 

memenuhi  tingkat pencapaian S.   

4) Apabila peserta didik pada Evaluasi 1 untuk jenis gerakan tertentu sudah 

pada tingkat pencapain S, maka tidak harus mengikuti evaluasi berikutnya.  

Namun, jika masih pada tingkat pencapaian KS atau TS, maka wajib 

mengikuti evaluasi berikutnya.  Demikian juga sama halnya untuk evaluasi 

selanjutnya hingga evaluasi akhir. 

5) Bubuhkan tanda checklist (√) pada setiap kolom tingkat pencapaian sesuai 

dengan hasil evaluasi. 

6) Kriteria dan Skala Penilaian Untuk Kebutuhan Transkrip Nilai  

Tingkat 
Pencapaian 

Indikator Kemampuan 
Huruf 
Mutu 

SEMPURNA 
Seluruh gerakan yang disyaratkan 
terpenuhi dengan benar 

A 

KURANG 
SEMPURNA 

Seluruh gerakan yang disyaratkan 
terpenuhi namun masih terdapat 
kesalahan. 

B 

TIDAK 
SEMPURNA 

Salah satu atau lebih gerakan yang 
disyaratkan tidak terpenuhi  

C 

 

3. Instrumen Penilaian Hafalan Surat Pendek Al Qur’an 

a. Terdiri dari hafalan Wajib (QS. Al  A’la) dan hafalan surat tambahan (13 surat 

pada akhir Juz 30) 

b. Penilaian hafalan wajib dilakukan secara ayat per ayat dan secara utuh. 

c. Penilaian hafalan surat tambahan dilakukan secara utuh pada setiap surat. 

d. Format Instrumen: 

No Hafalan Wajib 

Tingkat Pencapaian 

Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi Akhir 

H KH TH H KH TH H KH TH 

1 Ayat ke-1 √         

2 Ayat Ke-2  √        

.. ……          

20 Secara Utuh          

No Hafalan Tambahan 

Tingkat Pencapaian 

Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi Akhir 

H KH TH H KH TH H KH TH 

1 QS. At Takatsur √         

dst Dst          

e. H = Hafal, KH = Kurang Hafal dan TH = Tidak Hafal 

f. Penilaian dilakukan sebanyak 3 kali, dengan indikator kinerja di akhir kegiatan, 

seluruh peserta untuk setiap jenis hafalan harus mampu memenuhi  tingkat 

pencapaian H.   
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g. Apabila peserta didik pada Evaluasi 1 untuk jenis hafalan tertentu sudah pada 

tingkat pencapain H, maka tidak harus mengikuti evaluasi berikutnya.  Namun, 

jika masih pada tingkat pencapaian KH atau TH, maka wajib mengikuti evaluasi 

berikutnya.  Demikian juga sama halnya untuk evaluasi selanjutnya hingga 

evaluasi akhir. 

h. Bubuhkan tanda checklist (√) pada setiap kolom tingkat pencapaian sesuai 

dengan hasil evaluasi. 

i. Kriteria dan Skala Penilaian Untuk Kebutuhan Transkrip Nilai  

Tingkat 
Pencapaian 

Indikator Kemampuan Huruf Mutu 

HAFAL 
Mampu melafalkan hafalan bacaan 
dengan lancar dan benar tanpa ada 
kesalahan sesuai dengan ilmu tajwid 

A 

KURANG HAFAL 
Mampu melafalkan hafalan bacaan 
dengan lancar dan terdapat kesalahan 
dalam tajwid 

B 

TIDAK HAFAL 
Tidak mampu melafalkan hafalan 
bacaan dengan lancar 

C 

 

 

4. Instrumen Penilaian Hafalan Do’a sehari-hari 

a. Format Instrumen: 

No Jenis Do’a 

Tingkat Pencapaian 

Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi Akhir 

H KH TH H KH TH H KH TH 

1 Masuk Masjid √         

2 Ke luar Masjid  √        

dst dst          

b. H = Hafal, KH = Kurang Hafal dan TH = Tidak Hafal 

c. Penilaian dilakukan sebanyak 3 kali, dengan indikator kinerja di akhir kegiatan, 

seluruh peserta untuk setiap jenis hafalan harus mampu memenuhi  tingkat 

pencapaian H.   

d. Apabila peserta didik pada Evaluasi 1 untuk jenis hafalan tertentu sudah pada 

tingkat pencapain H, maka tidak harus mengikuti evaluasi berikutnya.  Namun, 

jika masih pada tingkat pencapaian KH atau TH, maka wajib mengikuti evaluasi 

berikutnya.  Demikian juga sama halnya untuk evaluasi selanjutnya hingga 

evaluasi akhir. 

e. Bubuhkan tanda checklist (√) pada setiap kolom tingkat pencapaian sesuai 

dengan hasil evaluasi. 
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f. Kriteria dan Skala Penilaian Untuk Kebutuhan Transkrip Nilai  

Tingkat 
Pencapaian 

Indikator Kemampuan Huruf Mutu 

HAFAL 
Mampu melafalkan hafalan do’a dengan 
lancar dan benar tanpa ada kesalahan 
sesuai dengan ilmu tajwid 

A 

KURANG HAFAL 
Mampu melafalkan hafalan do’a dengan 
lancar dan terdapat kesalahan dalam 
ilmu tajwid 

B 

TIDAK HAFAL 
Tidak mampu melafalkan hafalan do’a 
dengan lancar 

C 

 

5. Instrumen Penilaian Penanaman Pembiasaan Akhlak Mulia 

a. Format Instrumen: 

No Jenis Akhlak Mulia 

Tingkat Pencapaian 

Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi Akhir 

BT MT T BT MT T BT MT T 

1 Menghormati Masjid √         

2 Membaca Al Qur’an  √        

dst dst          

 

b. BT = Belum Tampak, MT = Mulai Tampak dan T = Tampak 

c. Penilaian dilakukan sebanyak 3 kali, dengan indikator kinerja di akhir kegiatan, 

seluruh peserta untuk setiap jenis akhlak mulia harus mampu memenuhi  tingkat 

pencapaian T.   

d. Apabila peserta didik pada Evaluasi 1 untuk jenis akhlak mulia tertentu sudah 

pada tingkat pencapain T, maka tidak harus mengikuti evaluasi berikutnya.  

Namun, jika masih pada tingkat pencapaian MT atau BT, maka selain harus 

mengikuti evaluasi berikutnya, Guru PAI/Pembimbing harus memberikan arahan 

dan pembinaan kepada peserta didik agar dapat menerapkan akhlak mulia 

dimaksud.  Demikian juga sama halnya untuk evaluasi selanjutnya hingga 

evaluasi akhir. 

e. Bubuhkan tanda checklist (√) pada setiap kolom tingkat pencapaian sesuai 

dengan hasil evaluasi. 

f. Kriteria dan Skala Penilaian Untuk Kebutuhan Transkrip Nilai  

Tingkat 
Pencapaian 

Indikator Kemampuan Huruf Mutu 

TAMPAK 

Mampu menunjukkan akhlak mulia 
sebagaimana ketentuan yang telah 
disyaratkan dengan kesadarannya 
sendiri 

A 

MULAI TAMPAK 
Mampu menunjukkan akhlak mulia 
sebagaimana ketentuan yang telah 
disyaratkan atas dorongan orang lain 

B 

BELUM TAMPAK Tidak mampu menunjukkan akhlak mulia  C 
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6. Instrumen Penilaian Kegiatan Tadarus Kelompok IQRO 

a. Format Instrumen 

Hari Ke-.. IQRO Jilid Ke… Halaman Paraf 

1 ….. …… sd….  

2 III 3 sd 4  

…    

20    

 

b. Pada Buku Penilaian, jumlah kolom Hari ke-…, tertulis sampai 20 baris.  Jumlah 

tersebut merupakan jumlah taksiran hari efektif sekolah selama bulan 

Ramadhan.  Pada prakteknya, jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi fakta 

masing-masing sekolahInstrumen  

c. Pada kolom IQRO Jilid Ke…., diisi dengan Jilid yang dipelajari oleh peserta 

contoh: III. Sedangkan pada kolom halaman, diisi dengan halaman yang telah 

dipelajari oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan, contoh: 3 s.d. 4. Pada 

kolom paraf diisi oleh paraf Guru Pembimbing/Tutor Sebaya. 

d. Perhitungan Nilai Akhir dan Skala Penilaian sebagaimana pada Instrumen 

Penilaian Amaliyah Ibadah Harian di atas. 

 

7. Penilaian Pendalaman Fiqih 

a. Teknik penilaian pada kegiatan Pendalaman Fiqih adalah Tes Lisan 

b. Format Instrumen: 

No 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tingkat Pencapaian 

Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi Akhir 

M KM TM M KM TM M KM TM 

1 Menjelaskan 
Pengertian Thaharah 

√         

2 Menyebutkan Jenis 
Thaharah 

 √        

… Mendemonstrasikan 
tata cara 
menghilangkan najis 

         

dst dst          

 

c. M = Mampu, KM = Kurang Mampu dan TM = Tidak Mampu 

d. Penilaian dilakukan sebanyak 3 kali, dengan indikator kinerja di akhir kegiatan, 

seluruh peserta untuk setiap materi harus mampu memenuhi  tingkat 

pencapaian M.   

e. Apabila peserta didik pada Evaluasi 1 untuk jenis materi tertentu sudah pada 

tingkat pencapain M, maka tidak harus mengikuti evaluasi berikutnya.  Namun, 

jika masih pada tingkat pencapaian KM atau TM, maka harus mengikuti evaluasi 

berikutnya.  Demikian juga sama halnya untuk evaluasi selanjutnya hingga 

evaluasi akhir. 
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f. Bubuhkan tanda checklist (√) pada setiap kolom tingkat pencapaian sesuai 

dengan hasil evaluasi. 

g. Kriteria dan Skala Penilaian Untuk Kebutuhan Transkrip Nilai  

Tingkat 
Pencapaian 

Indikator Kemampuan Huruf Mutu 

MAMPU 

Mampu menjawab dengan lancar dan 
benar sesuai dengan penjelasan materi 
yang telah disampaikan oleh Guru 
Pembimbing 

A 

KURANG 
MAMPU 

Mampu menjawab dengan lancar , 
namun kurang tepat sesuai dengan 
penjelasan materi yang telah 
disampaikan oleh Guru Pembimbing 

B 

TIDAK MAMPU Tidak mampu menjawab sama sekali  C 

 

8. Instrumen Transkrip Nilai 

a. Nama SD, isilah dengan nama SD dan Kecamatan. 

Contoh: SDN Cijeler III Kecamatan Situraja 

b. Nama Peserta, isilah dengan nama lengkap peserta didik 

c. Kelas, cukup jelas 

d. Kolom Huruf Mutu, isilah dengan huruf mutu hasil Evaluasi Akhir yang terdapat pada 

setiap instrumen Penilaian. 

Contoh Penulisan: A, B, C, D 

e. Kolom Nilai, kalikan bobot dengan skor huruf mutu (A = 4, B = 3, C = 2, D = 1 dan E = 

0) 

Contoh: Apabila Pada Kolom Bobot tertulis angka 2 dan pada kolom Huruf Mutu tertulis 

huruf A, maka untuk angka besaran Nilai adalah 2 x 4 = 8. Demikian selanjutnya untuk 

setiap Aspek yang dinilai. 

f. Perhitungan Indeks Prestasi 

 Langkah 1 :  Jumlahkan terlebih dahulu seluruh besaran pada kolom  

    niliai 

 Langkah 2 :  Setelah diketahui jumlah sebagaimana pada langkah 1,  

    maka bagilah dengan 34 (jumlah bobot). 

 Langkah 3 :  Setelah diketahui hasilnya, tulislah pada tempat pengisian  

    yang telah disediakan dengan 2 angka dibelakang koma,  

                   selanjutnya tulislah dengan huruf pada bagian bawahnya  

     yang bertanda kurung. 

Contoh:   

Hasil penjumlahan pada kolom nilai adalah 115.  Maka untuk menghitung Indeks 

Prestasi adalah 115 : 34 = 3,3824.  Cara penulisannya adalah 3,38 (tiga koma tiga 

delapan) 

g. Skala Penilaian dan Prestasi 
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Skala Nilai Prestasi 

3,50 – 4,00 Sangat Baik 

3,00 – 3,49 Baik 

2,50 – 2,99 Cukup 

 

h. Transkrip Nilai ditandatangani oleh Guru PAI dan Kepala Sekolah. 

 

9. Instrumen Laporan 

KOP SURAT SD 

 

LAPORAN KEGIATAN 

PENYELENGGARAAN PROGRAM BINA RAMADHAN 1434 H TAHUN 2013 

1. Jumlah Peserta : ……. Orang 

2. Jumlah Guru Pembimbing : ……. Orang 

3. Jumlah Tutor Sebaya : ……. Orang 

4. Waktu Pelaksanaan  : …… s.d……Ramadhan 1434 H 

5. Tempat Pelaksanaan : a. …………………………….. 

b. …………………………….. 

6. Tingkat Dukungan Kepala Sekolah : Tinggi/Cukup/Kurang*) 

7. Tingkat Keterlibatan Guru Lainnya : Tinggi/Cukup/Kurang*) 

8. Tingkat Dukungan Orang Tua/Wali : Tinggi/Cukup/Kurang*) 

9. Tingkat Dukungan Masyarakat  : Tinggi/Cukup/Kurang*) 

10. Tingkat Prestasi Peserta : a. Sangat Baik …… orang 

b. Baik……orang 

c. Cukup …… orang 

11. Kendala Yang Dihadapi : …………………………………… 

…………………………………… 

12. Masukan Untuk Perbaikan Program : …………………………………… 

…………………………………… 

Sumedang,       Ramadhan 1434 H 

Mengetahui: 

Kepala Sekolah 

 

…………………….. 

 Guru PAI, 

 

 

……………………. 

 Laporan Kegiatan dibuat rangkap 3 (untuk Kementerian Agama Sumedang, Dinas Pendidikan Sumedang dan arsip 

sekolah) 

 Laporan untuk Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dikumpulkan secara kolektif oleh KKG PAI Kecamatan 

dan selanjutnya diserahkan kepada KKG PAI Kab. Sumedang paling lambat tanggal 31 Agustus 2013.  


