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MATERI POKOKMATERI POKOK
ALAL--QUR’AN DAN HADITSQUR’AN DAN HADITS

11.. KOMPETISI DALAM KEBAIKAN;KOMPETISI DALAM KEBAIKAN;11.. KOMPETISI DALAM KEBAIKAN;KOMPETISI DALAM KEBAIKAN;

2. PERINTAH MENYANTUNI KAUM2. PERINTAH MENYANTUNI KAUM

DHU’AFA;DHU’AFA;

3. PERINTAH MENJAGA KELESTARIAN 3. PERINTAH MENJAGA KELESTARIAN 

LINGKUNGAN HIDUP.LINGKUNGAN HIDUP.LINGKUNGAN HIDUP.LINGKUNGAN HIDUP.



KOPETISI DALAMKOPETISI DALAM
KEBAIKANKEBAIKAN

•• QS. ALQS. AL--BAQARAH : 148; DANBAQARAH : 148; DAN

•• QS. FAATHIR : 32.QS. FAATHIR : 32.



STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ MEMAHAMI AYAT“ MEMAHAMI AYAT--AYAT ALAYAT AL--QUR’AN QUR’AN 
TENTANG KOMPETISI DALAM TENTANG KOMPETISI DALAM 

KEBAIKAN.”KEBAIKAN.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

•• Membaca QS. AlMembaca QS. Al--Baqarah : 148 danBaqarah : 148 dan
Faathir : 32;Faathir : 32;Faathir : 32;Faathir : 32;

•• Menjelaskan arti QS. AlMenjelaskan arti QS. Al--Baqarah : 148Baqarah : 148
dan Faathir : 32;dan Faathir : 32;

•• Menampilkan perilaku kompetisi dalamMenampilkan perilaku kompetisi dalam
kebaikan seperti terkandung dalam QS.kebaikan seperti terkandung dalam QS.kebaikan seperti terkandung dalam QS.kebaikan seperti terkandung dalam QS.
AlAl--Baqarah : 148 dan Faathir : 32 dalamBaqarah : 148 dan Faathir : 32 dalam
kehidupan seharikehidupan sehari--hari.hari.



BACAAN DAN SALINAN
QS. AL-BAQARAH : 148

            

                      



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--BAQARAH : 148BAQARAH : 148

““Dan bagi tiapDan bagi tiap--tiap umat ada Kiblatnyatiap umat ada Kiblatnya
(sendiri) yang ia menghadap kepadanya.(sendiri) yang ia menghadap kepadanya.(sendiri) yang ia menghadap kepadanya.(sendiri) yang ia menghadap kepadanya.
Maka berlombaMaka berlomba--lombalah kamu (dalamlombalah kamu (dalam
berbuat) kebaikan. Di mana saja kamuberbuat) kebaikan. Di mana saja kamu
berada pasti Allah akan mengumpulkanberada pasti Allah akan mengumpulkan
kamu sekalian (pada hari kiamat).kamu sekalian (pada hari kiamat).
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atasSesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu“.(QS. Alsegala sesuatu“.(QS. Al--Baqarah: 148).Baqarah: 148).



KANDUNGAN QS. ALKANDUNGAN QS. AL--BAQARAH : 148BAQARAH : 148

•• Setiap umat mempunyai arah Kiblat, Nabi Setiap umat mempunyai arah Kiblat, Nabi 
Ibrahim menghadap Ka’bah atau Baitullah di Ibrahim menghadap Ka’bah atau Baitullah di 
Makkah dan Bani Isra’il menghadap Baitul Makkah dan Bani Isra’il menghadap Baitul Makkah dan Bani Isra’il menghadap Baitul Makkah dan Bani Isra’il menghadap Baitul 
Makdis di Yerus Salem, Palestina;Makdis di Yerus Salem, Palestina;

•• Umat muslim harus bersatu padu, bekerja Umat muslim harus bersatu padu, bekerja 
dengan giat, beramal saleh, berlomba berbuat dengan giat, beramal saleh, berlomba berbuat 
kebaikan dan berdo’a serta mohon ampunan kebaikan dan berdo’a serta mohon ampunan 
kepada Allah SWT;kepada Allah SWT;kepada Allah SWT;kepada Allah SWT;

•• Manusia akan dihimpun oleh Allah SWT di Manusia akan dihimpun oleh Allah SWT di 
akhirat kelak untuk dihitung dan diberi balasan akhirat kelak untuk dihitung dan diberi balasan 
sesuai dengan amal perbuatannya. sesuai dengan amal perbuatannya. 



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--BAQARAH : 148BAQARAH : 148

•• Berlomba dalam kebaikan dan taqwa;Berlomba dalam kebaikan dan taqwa;

•• TolongTolong--menolong dalam perbuatan baik;menolong dalam perbuatan baik;

•• Menjauhi perbuatan keji dan munkar;Menjauhi perbuatan keji dan munkar;

•• Mematuhi segala perintah Allah SWTMematuhi segala perintah Allah SWT

dan menjauhi segala larangandan menjauhi segala larangan--Nya;Nya;

•• Meyakini adanya balasan Allah SWTMeyakini adanya balasan Allah SWT•• Meyakini adanya balasan Allah SWTMeyakini adanya balasan Allah SWT
dengan seadildengan seadil--adilnya di akhirat kelakadilnya di akhirat kelak
yang kekal dan abadi.yang kekal dan abadi.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. ALQS. AL--BAQARAH : 148BAQARAH : 148

•• Berlomba untuk berbuat kebaikan danBerlomba untuk berbuat kebaikan dan
tolongtolong--menolong dalam ketaqwaan;menolong dalam ketaqwaan;tolongtolong--menolong dalam ketaqwaan;menolong dalam ketaqwaan;

•• Melaksanakan segala perintah AllahMelaksanakan segala perintah Allah
SWT dan menjauhi laranganSWT dan menjauhi larangan--Nya;Nya;

•• Meyakini bahwa setiap amal perbuatanMeyakini bahwa setiap amal perbuatan
manusia akan dibalas oleh Allah SWTmanusia akan dibalas oleh Allah SWTmanusia akan dibalas oleh Allah SWTmanusia akan dibalas oleh Allah SWT
dengan seadildengan seadil--adilnya diakhirat kelak.adilnya diakhirat kelak.



BACAAN DAN SALINAN
QS. FAATHIR : 32

                   

                                  

         



TERJEMA’AHAN QS. FAATHIR : 32TERJEMA’AHAN QS. FAATHIR : 32

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan“Kemudian Kitab itu Kami wariskan
kepada orangkepada orang--orang yang Kami pilihorang yang Kami pilih
diantara hambadiantara hamba--hamba Kami, laluhamba Kami, laludiantara hambadiantara hamba--hamba Kami, laluhamba Kami, lalu
diantara mereka ada yang menganiaya diridiantara mereka ada yang menganiaya diri
mereka sendiri dan diantara mereka adamereka sendiri dan diantara mereka ada
yang pertengahan dan diantara merekayang pertengahan dan diantara mereka
ada (pula) yang lebih dahulu berbuatada (pula) yang lebih dahulu berbuat
kebaikan dengan izin Allah. Yangkebaikan dengan izin Allah. Yangkebaikan dengan izin Allah. Yangkebaikan dengan izin Allah. Yang
demikian itu adalah karunia yang amatdemikian itu adalah karunia yang amat
besar.“ (QS. Faathir : 32).besar.“ (QS. Faathir : 32).



KANDUNGAN QS. FAATHIR : 32KANDUNGAN QS. FAATHIR : 32

•• Menolong sesama manusia dalam berbuatMenolong sesama manusia dalam berbuat
kebaikan dan ketaqwaan;kebaikan dan ketaqwaan;

•• Allah SWT memerintahkan untuk berbuatAllah SWT memerintahkan untuk berbuat
baik kepada kedua orang tua, karib, kaumbaik kepada kedua orang tua, karib, kaum
kerabat, anak yatim, orangkerabat, anak yatim, orang--orang miskin,orang miskin,
tetangga, ibnu sabil dan hamba sahaya;tetangga, ibnu sabil dan hamba sahaya;

•• Banyak cara yang dapat dilakukan untukBanyak cara yang dapat dilakukan untuk
berbuat kebaikan.berbuat kebaikan.



KESIMPULAN QS. FAATHIR : 32KESIMPULAN QS. FAATHIR : 32

•• Manusia diciptakan Allah SWT berasalManusia diciptakan Allah SWT berasal
dari tubuh yang satu, bersukudari tubuh yang satu, bersuku--suku,suku,
berbangsa bangsa, agar saling mengenalberbangsa bangsa, agar saling mengenalberbangsa bangsa, agar saling mengenalberbangsa bangsa, agar saling mengenal
dan Allah SWT tidak mebedakandan Allah SWT tidak mebedakan
manusia, kecuali dengan taqwanya;manusia, kecuali dengan taqwanya;

•• Manusia diperintahkan tolongManusia diperintahkan tolong--menolongmenolong
dengan sesamanya demi keselamatan,dengan sesamanya demi keselamatan,dengan sesamanya demi keselamatan,dengan sesamanya demi keselamatan,
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dikebahagiaan dan kesejahteraan hidup di
dunia dan diakhirat kelak.dunia dan diakhirat kelak.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. FAATHIR : 32QS. FAATHIR : 32

•• Berbuat kebajikan, beramal saleh danBerbuat kebajikan, beramal saleh dan
berakhlak mulia;berakhlak mulia;berakhlak mulia;berakhlak mulia;

•• Membiasakan berbuat kebaikan danMembiasakan berbuat kebaikan dan
menjauhi perbuatan buruk;menjauhi perbuatan buruk;

•• Menjadikan diri sesuatu yang lebihMenjadikan diri sesuatu yang lebih
bermanfa’at dan berguna baik bagi diribermanfa’at dan berguna baik bagi diribermanfa’at dan berguna baik bagi diribermanfa’at dan berguna baik bagi diri
sendiri maupun orang lain.sendiri maupun orang lain.



PERINTAH MENYANTUNIPERINTAH MENYANTUNI
KAUM DHU’AFAKAUM DHU’AFA

•• QS. ALQS. AL--ISRAA’ : 26ISRAA’ : 26--27; DAN27; DAN

•• QS. ALQS. AL--BAQARAH : 177.  BAQARAH : 177.  



STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ MEMAHAMI AYAT“ MEMAHAMI AYAT--AYAT ALAYAT AL--QUR’AN QUR’AN 
TENTANG PERINTAH MENYANTUNI TENTANG PERINTAH MENYANTUNI 

KAUM DHU’AFA.”KAUM DHU’AFA.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

•• Membaca QS. AlMembaca QS. Al--Israa’ : 26Israa’ : 26--27 dan Al27 dan Al--
Baqarah : 177;Baqarah : 177;

•• Menjelaskan arti QS. AlMenjelaskan arti QS. Al--Israa’ : 26Israa’ : 26--2727
dan Aldan Al--Baqarah : 177;Baqarah : 177;

•• Menampilkan perilaku menyantuniMenampilkan perilaku menyantuni
kaum dhu’afa seperti terkandung dalamkaum dhu’afa seperti terkandung dalamkaum dhu’afa seperti terkandung dalamkaum dhu’afa seperti terkandung dalam
QS. AlQS. Al--Israa’ : 26Israa’ : 26--27 dan Al27 dan Al--Baqarah :Baqarah :
177 dalam kehidupan sehari177 dalam kehidupan sehari--hari.hari.



BACAAN DAN SALINAN
QS. AL-ISRAA’ : 26-27

                      

                            

           



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--ISRAA’: 26ISRAA’: 26--2727

“Dan berikanlah kepada keluarga“Dan berikanlah kepada keluarga--keluargakeluarga
yang dekat akan haknya, kepada orangyang dekat akan haknya, kepada orang
miskin dan orang yang dalam perjalanan;miskin dan orang yang dalam perjalanan;
dan janganlah kamu menghamburdan janganlah kamu menghambur--
hamburkan (hartamu) secara boros.hamburkan (hartamu) secara boros.
Sesungguhnya pemborosSesungguhnya pemboros--pemboros itupemboros itu
adalah saudaraadalah saudara--saudara syaitan dan syaitansaudara syaitan dan syaitanadalah saudaraadalah saudara--saudara syaitan dan syaitansaudara syaitan dan syaitan
itu sangat ingkar kepada Tuhanitu sangat ingkar kepada Tuhan--Nya.“(QS.Nya.“(QS.
AlAl--Israa’: 26Israa’: 26--27).27).



KANDUNGAN QS. ALKANDUNGAN QS. AL--ISRAA’ : 26ISRAA’ : 26--2727

•• Manusia diperintahkan Allah SWTManusia diperintahkan Allah SWT
untuk berbuat baik kepada kedua oranguntuk berbuat baik kepada kedua orang
tua, kaum kerabat, fakirtua, kaum kerabat, fakir--miskin, anakmiskin, anak
yatim, ibnu sabil dan hamba sahaya;yatim, ibnu sabil dan hamba sahaya;

•• Menjauhi sifat boros, karena perbuatanMenjauhi sifat boros, karena perbuatan
boros itu adalah perbuatan syaitan.boros itu adalah perbuatan syaitan.boros itu adalah perbuatan syaitan.boros itu adalah perbuatan syaitan.



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--ISRAA’ : 26ISRAA’ : 26--2727

•• Berbakti kepada kedua orang tua, cintaBerbakti kepada kedua orang tua, cinta
dan kasihdan kasih--sayang serta memberi bantuansayang serta memberi bantuan
kepada keluarga dekat yang berhakkepada keluarga dekat yang berhakkepada keluarga dekat yang berhakkepada keluarga dekat yang berhak
untuk menerimanya;untuk menerimanya;

•• Memberikan hak kepada kaum kerabat,Memberikan hak kepada kaum kerabat,
anak yatim, fakiranak yatim, fakir--miskin, ibnu sabil danmiskin, ibnu sabil dan
hamba sahaya.hamba sahaya.hamba sahaya.hamba sahaya.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. ALQS. AL--ISRAA’ : 26ISRAA’ : 26--2727

•• Berbuat baik kepada kedua orang tua;Berbuat baik kepada kedua orang tua;

•• Memberikan hak kepada kaum kerabat,Memberikan hak kepada kaum kerabat,•• Memberikan hak kepada kaum kerabat,Memberikan hak kepada kaum kerabat,
anak yatim, fakiranak yatim, fakir--miskin, ibnu sabil danmiskin, ibnu sabil dan
hamba sahaya;hamba sahaya;

•• Menjauhi sifat boros dan kikir dalamMenjauhi sifat boros dan kikir dalam
kehidupan seharikehidupan sehari--hari.hari.kehidupan seharikehidupan sehari--hari.hari.



BACAAN DAN SALINAN
QS. AL-BAQARAH : 177

                                                    

                 

                    

                      

             

             

             

                 

           



TERJEMA’AHAN QS. AL-BAQARAH : 177

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah 
timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 
kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, 
kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 
memerlukan pertolongan), orang-orang yang memerlukan pertolongan), orang-orang yang 
meminta-minta; 



TERJEMA’AHAN (lanjutan) …

“Dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 
orang-orang yang menepati janjinya bila ia orang-orang yang menepati janjinya bila ia 
berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang 
benar (imannya); dan mereka itulah orang-benar (imannya); dan mereka itulah orang-
orang yang bertaqwa”.(QS.Al-Baqarah : 177).



KANDUNGAN QS. ALQS. AL--BAQARAH : 177BAQARAH : 177

•• Memberikan bantuan kepada kaum kerabat yang Memberikan bantuan kepada kaum kerabat yang 
membutuhkannya;membutuhkannya;

•• Memberikan hak anak yatim, fakirMemberikan hak anak yatim, fakir--miskin, ibnu miskin, ibnu •• Memberikan hak anak yatim, fakirMemberikan hak anak yatim, fakir--miskin, ibnu miskin, ibnu 
sabil, para musafir, dan hamba sahaya;sabil, para musafir, dan hamba sahaya;

•• Melaksanakan shalat dengan ikhlas;Melaksanakan shalat dengan ikhlas;
•• Menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada  Menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada  

yang berhak menerimanya;yang berhak menerimanya;
•• Menepati janji bagi mereka yang mengadakan Menepati janji bagi mereka yang mengadakan •• Menepati janji bagi mereka yang mengadakan Menepati janji bagi mereka yang mengadakan 

perjanjian baik kepada sesama manusia maupun  perjanjian baik kepada sesama manusia maupun  
kepada Allah SWT.kepada Allah SWT.



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--BAQARAH : 177BAQARAH : 177

•• Kebajikan (AlKebajikan (Al--Bir) adalah beriman kepadaBir) adalah beriman kepada
Allah, hari akhir, para malaikat, kitabAllah, hari akhir, para malaikat, kitab--kitab,kitab,Allah, hari akhir, para malaikat, kitabAllah, hari akhir, para malaikat, kitab--kitab,kitab,
para nabi dan mewujudkannya dalampara nabi dan mewujudkannya dalam
perilaku kehidupan sehariperilaku kehidupan sehari--hari;hari;

•• Berbuat baik terhadap sesama manusia;Berbuat baik terhadap sesama manusia;

•• Bersyukur kepada Allah SWT.Bersyukur kepada Allah SWT.•• Bersyukur kepada Allah SWT.Bersyukur kepada Allah SWT.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. AL-BAQARAH : 177

•• Beriman kepada rukun iman, membenarkanBeriman kepada rukun iman, membenarkan
dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dandalam hati, mengucapkan dengan lisan, dandalam hati, mengucapkan dengan lisan, dandalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan
mengamalkan dengan amal perbuatan dalammengamalkan dengan amal perbuatan dalam
kehidupan seharikehidupan sehari--hari;hari;

•• Berbuat baik kepada sesama yaitu denganBerbuat baik kepada sesama yaitu dengan
memberikan harta yang dicintainya kepadamemberikan harta yang dicintainya kepadamemberikan harta yang dicintainya kepadamemberikan harta yang dicintainya kepada
yang memerlukannya;yang memerlukannya;

•• Menepati janji, apabila berjanji.Menepati janji, apabila berjanji.



PERINTAH MENJAGA KELESTARIAN PERINTAH MENJAGA KELESTARIAN 
LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP

•• QS. ARQS. AR--RUUM : 41RUUM : 41--42;42;•• QS. ARQS. AR--RUUM : 41RUUM : 41--42;42;

•• QS. ALQS. AL--A’RAAF : 56A’RAAF : 56--58; DAN58; DAN

•• QS. SHAAD : 27.QS. SHAAD : 27.



STANDAR KOMPETENSI

“ MEMAHAMI AYAT-AYAT AL-QUR’AN 
TENTANG PERINTAH MENJAGA 

KELESTARIAN LINGKUNGAN 
HIDUP.”HIDUP.”



KOMPETENSI DASAR

•• Membaca QS. ArMembaca QS. Ar--Ruum : 41Ruum : 41--42, Al42, Al--A’raaf : A’raaf : 
5656--58 dan Shaad : 27;58 dan Shaad : 27;

•• Menjelaskan arti QS. ArMenjelaskan arti QS. Ar--Ruum : 41Ruum : 41--42, Al42, Al--
A’raaf : 56A’raaf : 56--58 dan Shaad : 27;58 dan Shaad : 27;

•• Membiasakan menampilkan perilaku menjaga Membiasakan menampilkan perilaku menjaga 
kelestarian lingkungan hidup seperti kelestarian lingkungan hidup seperti 
terkandung dalam QS. Arterkandung dalam QS. Ar--Ruum : 41Ruum : 41--42, Al42, Al--terkandung dalam QS. Arterkandung dalam QS. Ar--Ruum : 41Ruum : 41--42, Al42, Al--
A’raaf : 56A’raaf : 56--58 dan Shaad : 27 dalam 58 dan Shaad : 27 dalam 
kehidupan seharikehidupan sehari--hari.hari.



BACAAN DAN SALINAN
QS. AR-RUUM : 41-42

                

        

                            

           



TERJEMA’AHAN QS. ARTERJEMA’AHAN QS. AR--RUUM : 41RUUM : 41--4242
“ Telah nampak kerusakkan di darat dan “ Telah nampak kerusakkan di darat dan 
dilaut disebabkan karena perbuatan tangan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada manusia, supaya Allah merasakan kepada manusia, supaya Allah merasakan kepada manusia, supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (kejalan yang mereka, agar mereka kembali (kejalan yang 
benar). Katakanlah :”Adakan perjalanan benar). Katakanlah :”Adakan perjalanan 
dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orangkesudahan orang--orang yang dahulu. orang yang dahulu. kesudahan orangkesudahan orang--orang yang dahulu. orang yang dahulu. 
Kebanyakan dari mereka itu adalah orangKebanyakan dari mereka itu adalah orang--
orang yang mempersekutukan (Allah) “. (QS. orang yang mempersekutukan (Allah) “. (QS. 
ArAr--Ruum : 41Ruum : 41--42).42).



KANDUNGAN QS. AR-RUUM : 41-42

•• Kerusakan didarat dan dilaut itu disebabkanKerusakan didarat dan dilaut itu disebabkan
tangantangan--tangan manusia;tangan manusia;

•• Manusia akan merasakan berbagai akibatManusia akan merasakan berbagai akibat•• Manusia akan merasakan berbagai akibatManusia akan merasakan berbagai akibat
kerusakan tersebut;kerusakan tersebut;

•• Manusia agar kembali kejalan yang benar;Manusia agar kembali kejalan yang benar;

•• Berakhirnya kehidupan umat manusiaBerakhirnya kehidupan umat manusia
dahulu disebabkan telah menyekutukandahulu disebabkan telah menyekutukandahulu disebabkan telah menyekutukandahulu disebabkan telah menyekutukan
Allah SWT.Allah SWT.



KESIMPULAN QS. AR-RUUM : 41-42

•• Berbagai kerusakkan di darat dan di laut Berbagai kerusakkan di darat dan di laut 
disebabkan perbuatan manusia;disebabkan perbuatan manusia;

•• Manusia segera kembali kejalan yang Manusia segera kembali kejalan yang •• Manusia segera kembali kejalan yang Manusia segera kembali kejalan yang 
benar, yaitu dengan selalu menjaga, benar, yaitu dengan selalu menjaga, 
memelihara dan melestarikan lingkungan memelihara dan melestarikan lingkungan 
hidup;hidup;

•• Umat manusia dahulu berakhir Umat manusia dahulu berakhir 
kehidupannya dari muka bumi, karena kehidupannya dari muka bumi, karena 
mereka telah menyekutukan Allah SWT.mereka telah menyekutukan Allah SWT.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. ARQS. AR--RUUM : 41RUUM : 41--4242

•• Menjaga, memelihara danMenjaga, memelihara dan
melestarikan lingkungan hidup;melestarikan lingkungan hidup;melestarikan lingkungan hidup;melestarikan lingkungan hidup;

•• Kembali kejalan yang benar denganKembali kejalan yang benar dengan
bertaubat kepada Allah, bila telahbertaubat kepada Allah, bila telah
melakukan kesalahan dan dosa;melakukan kesalahan dan dosa;

•• Menjauhi perbuatan syirik dalamMenjauhi perbuatan syirik dalam•• Menjauhi perbuatan syirik dalamMenjauhi perbuatan syirik dalam
kehidupan seharikehidupan sehari--hari.hari.



BACAAN DAN SALINAN
QS. AL-A’RAAF : 56

              

                        



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--A’RAAF : 56A’RAAF : 56

“ Dan janganlah kamu membuat“ Dan janganlah kamu membuat
kerusakkan di muka bumi, sesudah (Allah)kerusakkan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdo’alah kepadamemperbaikinya dan berdo’alah kepada--memperbaikinya dan berdo’alah kepadamemperbaikinya dan berdo’alah kepada--
Nya dengan rasa takut (tidak akanNya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan).diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rakhmat Allah amat dekatSesungguhnya rakhmat Allah amat dekat
kepada orangkepada orang--orang yang berbuat baik.”orang yang berbuat baik.”kepada orangkepada orang--orang yang berbuat baik.”orang yang berbuat baik.”
(QS. Al(QS. Al--A’raaf : 56).A’raaf : 56).



BACAAN DAN SALINAN

QS. AL-A’RAAF : 57

                    

               

                     

                            

        



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--A’RAAF : 57A’RAAF : 57

“ Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai “ Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai 
pembawa berita gembira sebelum kedatang pembawa berita gembira sebelum kedatang 
rakhmatrakhmat--Nya (hujan); Hingga apabila angin Nya (hujan); Hingga apabila angin rakhmatrakhmat--Nya (hujan); Hingga apabila angin Nya (hujan); Hingga apabila angin 
itu telah membawa awan mendung, Kami itu telah membawa awan mendung, Kami 
halau kesuatu daerah yang tandus, lalu Kami halau kesuatu daerah yang tandus, lalu Kami 
turunkan hujan di daerah itu, maka Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami 
keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai 
macam buahmacam buah--buahan. Seperti itulah Kami buahan. Seperti itulah Kami macam buahmacam buah--buahan. Seperti itulah Kami buahan. Seperti itulah Kami 
membangkitkan orangmembangkitkan orang--orang yang telah orang yang telah 
mati, mudahmati, mudah--mudahan kamu mengambil mudahan kamu mengambil 
pelajaran”. (QS. Alpelajaran”. (QS. Al--A’raaf : 57).A’raaf : 57).



BACAAN DAN SALINAN
QS. AL-A’RAAF : 58

                

                      

       



“ Dan tanah yang baik, tanaman-
tanamannya tumbuh subur dengan
seizin Allah; dan tanah yang tidak

TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--A’RAAF : 58A’RAAF : 58

seizin Allah; dan tanah yang tidak
subur, tanaman-tanamannya hanya
tumbuh merana. Demikianlah Kami
mengulangi tanda-tanda kebesaran
(Kami) bagi orang-orang yang(Kami) bagi orang-orang yang
bersyukur ”. (QS. Al-A’raaf : 58).



KANDUNGAN QS. ALKANDUNGAN QS. AL--A’RAAF : 56A’RAAF : 56--5858

•• Allah SWT menjadikan bumi sebagai rakhmat Allah SWT menjadikan bumi sebagai rakhmat 
bagi manusia untuk diolah dan dimanfa’atkan  bagi manusia untuk diolah dan dimanfa’atkan  
dengan sebaikdengan sebaik--baiknya;baiknya;

•• Allah SWT melarang manusia untuk berbuat Allah SWT melarang manusia untuk berbuat •• Allah SWT melarang manusia untuk berbuat Allah SWT melarang manusia untuk berbuat 
kerusakkan di bumi;kerusakkan di bumi;

•• Manusia diciptakan Allah SWT sebagai Manusia diciptakan Allah SWT sebagai 
Khalifah di bumi;Khalifah di bumi;

•• Allah SWT telah menurunkan berbagai karunia Allah SWT telah menurunkan berbagai karunia 
yang amat besar bagi manusia;yang amat besar bagi manusia;yang amat besar bagi manusia;yang amat besar bagi manusia;

•• Karunia Allah SWT, diturunkannya air hujan, Karunia Allah SWT, diturunkannya air hujan, 
dengan air hujan tanaman tumbuh dan subur.dengan air hujan tanaman tumbuh dan subur.



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--A’RAAF : 56A’RAAF : 56--5858

•• Allah SWT menegaskan bahwa salah satu Allah SWT menegaskan bahwa salah satu 
karuniakarunia--Nya yang amat besar bagi umat Nya yang amat besar bagi umat 
manusia, yaitu diturunkannya hujan;manusia, yaitu diturunkannya hujan;manusia, yaitu diturunkannya hujan;manusia, yaitu diturunkannya hujan;

•• Dengan hujan telah menghidupkan berbagai Dengan hujan telah menghidupkan berbagai 
tumbuhan yang bermanfa’at;tumbuhan yang bermanfa’at;

•• “ Dengan air hujan itu, telah menghidupkan “ Dengan air hujan itu, telah menghidupkan 
umat manusia dengan penuh kecukupan dan umat manusia dengan penuh kecukupan dan 
hasil tanaman yang berlimpah ruah”. (QS. Anhasil tanaman yang berlimpah ruah”. (QS. An--
Nisa : 43).Nisa : 43).



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. ALQS. AL--A’RAAF : 56A’RAAF : 56--5858

•• Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan 
sebaiksebaik--baiknya;baiknya;

•• Allah SWT akan menjamin kehidupan manusia yang  Allah SWT akan menjamin kehidupan manusia yang  
menjaga kelestarian lingkungan hidup;menjaga kelestarian lingkungan hidup;

•• Merusak kelestarian lingkungan hidup merupakan Merusak kelestarian lingkungan hidup merupakan 
suatu perbuatan dosa;suatu perbuatan dosa;

•• Allah SWT akan menurunkan siksa yang sangat Allah SWT akan menurunkan siksa yang sangat •• Allah SWT akan menurunkan siksa yang sangat Allah SWT akan menurunkan siksa yang sangat 
dahsyat kepada manusia yang berbuat kerusakkan di dahsyat kepada manusia yang berbuat kerusakkan di 
muka bumi;muka bumi;

•• Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT.Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT.



BACAAN DAN SALINAN
QS. SHAAD : 27

              

                                



TERJEMA’AHAN QS. SHAAD : 27

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan“Dan Kami tidak menciptakan langit dan
bumi dan apa yang ada antara keduanyabumi dan apa yang ada antara keduanyabumi dan apa yang ada antara keduanyabumi dan apa yang ada antara keduanya
tanpa hikmah. Yang demikian itu adalahtanpa hikmah. Yang demikian itu adalah
anggapan oranganggapan orang--orang kafir; makaorang kafir; maka
celakalah orangcelakalah orang--orang kafir itu karenaorang kafir itu karena
mereka akan masuk neraka”. (QS. Shaadmereka akan masuk neraka”. (QS. Shaad
: 27).: 27).



KANDUNGAN QS. SHAAD : 27KANDUNGAN QS. SHAAD : 27

•• Allah SWT menciptakan langit dan bumiAllah SWT menciptakan langit dan bumi
serta yang ada antara keduanya tidaklahserta yang ada antara keduanya tidaklah
siasia--sia;sia;siasia--sia;sia;

•• OrangOrang--orang kafir menganggap bahwaorang kafir menganggap bahwa
penciptaan langit dan bumi serta yangpenciptaan langit dan bumi serta yang
berada diantara keduanya itu siaberada diantara keduanya itu sia--sia;sia;

•• Celakalah mereka orangCelakalah mereka orang--orang kafir,orang kafir,
kekal di dalam neraka.kekal di dalam neraka.



KESIMPULAN QS. SHAAD : 27KESIMPULAN QS. SHAAD : 27

•• Penciptaan langit dan bumi serta yang berada Penciptaan langit dan bumi serta yang berada 
diantara keduaya sebagai rakhmat Allah bagi diantara keduaya sebagai rakhmat Allah bagi 
umat manusia;umat manusia;umat manusia;umat manusia;

•• Langit dan bumi serta yang berada diantara Langit dan bumi serta yang berada diantara 
keduanya sebagai sarana untuk mendekatkan keduanya sebagai sarana untuk mendekatkan 
diri dan beribadah kepadadiri dan beribadah kepada--Nya;Nya;

•• Manusia yang menganggap bahwa penciptaan Manusia yang menganggap bahwa penciptaan •• Manusia yang menganggap bahwa penciptaan Manusia yang menganggap bahwa penciptaan 
langit dan bumi serta yang berada diantara langit dan bumi serta yang berada diantara 
keduanya itu siakeduanya itu sia--sia mereka itulah kafir.sia mereka itulah kafir.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. SHAAD : 27

•• Mencari karunia Allah SWT yang adaMencari karunia Allah SWT yang ada
di langit dan di bumi dengan sebaikdi langit dan di bumi dengan sebaik--di langit dan di bumi dengan sebaikdi langit dan di bumi dengan sebaik--
baiknya;baiknya;

•• Menjadikan langit dan bumi serta yangMenjadikan langit dan bumi serta yang
berada diantara keduanya sebagaiberada diantara keduanya sebagai
sarana untuk mendekatkan diri dansarana untuk mendekatkan diri dansarana untuk mendekatkan diri dansarana untuk mendekatkan diri dan
beribadah kepadaberibadah kepada--Nya;Nya;



PERILAKU PENGHAYATAN (lanjutan) …

•• Manusia yang beranggapan bahwa langitManusia yang beranggapan bahwa langit
dan bumi serta yang berada diantaradan bumi serta yang berada diantaradan bumi serta yang berada diantaradan bumi serta yang berada diantara
keduanya itu siakeduanya itu sia--sia adalah kafir, merekasia adalah kafir, mereka
kekal di dalam neraka.kekal di dalam neraka.



MATERI POKOK AQIDAH

1. IMAN KEPADA RASUL-RASUL 
ALLAH;

2. IMAN KEPADA KITAB-KITAB 
ALLAH;



IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH

STANDAR KOMPETENSI

“ MENINGKATKAN KEIMANAN KEPADA “ MENINGKATKAN KEIMANAN KEPADA 
RASUL-RASUL ALLAH.”



KOMPETENSI DASAR 

• Menjelaskan tanda-tanda beriman
kepada Rasul-rasul Allah;kepada Rasul-rasul Allah;

• Menunjukkan contoh-contoh perilaku
beriman kepada Rasul-rasul Allah;

• Menampilkan perilaku yang
mencerminkan keimanan kepada Rasul-mencerminkan keimanan kepada Rasul-
rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari.



PENGERTIAN IMAN KEPADA
RASUL-RASUL ALLAH

• Iman Kepada Rasul Allah adalah meyakini dan 
membenarkan dengan sepenuh hati bahwa para 
Rasul adalah utusan Allah SWT yang telah Rasul adalah utusan Allah SWT yang telah 
menerima wahyu untuk disampaikan kepada 
umatnya;

• Setiap Rasul adalah utusan Allah SWT yang 
membawa amanah untuk membimbing umat 
manusia agar hidupnya selamat dan bahagia manusia agar hidupnya selamat dan bahagia 
baik di dunia maupun di akhirat kelak, 
membawa khabar gembira dan memberikan 
peringatan;



TANDA-TANDA BERIMAN KEPADA
RASUL-RASUL ALLAH

• Mengimani Rasul-rasul Allah;

• Meyakini fungsi dan tugas Rasul-rasul Allah;• Meyakini fungsi dan tugas Rasul-rasul Allah;

• Menghormati dan memulikan Rasul-rasul Allah;

• Meyakini kebenaran ajarannya;

• Mematuhi dan melaksanakan ajarannya

• Menjauhi segala larangannya;

• Mencontoh sikap dan perilakunya;

• Meneladani suri tauladannya dengan baik;

• Mengikuti sunnahnya dengan baik dan benar.



CONTOH PERILAKU BERIMAN KEPADA
RASUL-RASUL ALLAH

• Beriman kepada Rasul-rasul Allah;

• Meyakini kebenaran ajarannya;• Meyakini kebenaran ajarannya;

• Melaksanakan segala perintahnya;

• Menjauhi segala larangannya;

• Mencontoh dan meneladani sikap dan 
perilakunya;perilakunya;

• Tidak mengkultuskan Rasul-rasul Allah;

• Memuliakan kedudukan Rasul-rasul Allah;



FUNGSI BERIMAN KEPADA
RASUL-RASUL ALLAH

• Meningkatkan keimanan kepada Allah;

• Meningkatkan keimanan kepada Malaikat;• Meningkatkan keimanan kepada Malaikat;

• Meningkatkan keimanan kepada Kitab-Kitab;

• Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir;

• Meningkatkan keimanan kepada Qadha’ dan 
Qadar;Qadar;

• Motivasi dalam mencontoh dan meneladani  
akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari



FUNGSI BERIMAN (lanjutan) …

• Menumbuhkan keyakinan akan kebenaran 
ajarannya;

• Motivasi untuk mamatuhi dan melaksanakan 
segala kebenaran ajarannya;

• Motivasi untuk meningkatkan kualitas 
beribadah dan beramal shaleh dalam 
kehidupan sehari-hari.kehidupan sehari-hari.



PERILAKU PENGHAYATAN BERIMAN 
KEPADA RASUL-RASUL ALLAH

• Mengimani adanya Rasul-rasul Allah;
• Meyakini kebenaran ajarannya;• Meyakini kebenaran ajarannya;
• Menerima ajaran yang dibawanya;
• Mematuhi dan menta’ati ajarannya;
• Melaksanakan segala perintahnya;
• Menjauhi segala larangannya;• Menjauhi segala larangannya;
• Tidak mengkultuskan Rasul-rasul Allah;
• Mencontoh dan meneladani perilakunya;
• Mengikuti sunnahnya dengan baik dan benar.



IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ MENINGKATKAN KEIMANAN KEPADA 
KITAB-KITAB ALLAH .”KITAB-KITAB ALLAH .”



KOMPETENSI DASAR

• Menampilkan perilaku yang
mencerminkan keimanan terhadapmencerminkan keimanan terhadap
Kitab-kitab Allah;

• Menerapkan hikmah beriman kepada
Kitab-kitab Allah dalam kehidupan
sehari-hari.sehari-hari.



PENGERTIAN IMAN KEPADA
KITAB-KITAB ALLAH

• Iman Kepada Kitab Allah adalah meyakini 
dan membenarkan dengan sepenuh hati 
adanya Kitab-Kitab Allah SWT yang telah adanya Kitab-Kitab Allah SWT yang telah 
diturunkan kepada para Rasul-Nya;

• Kedudukan Kitab Allah adalah sebagai acuan, 
pedoman dan petunjuk bagi kehidupan umat 
manusia di dunia terkait dengan hubungannya manusia di dunia terkait dengan hubungannya 
dengan Allah SWT, dengan dirinya, dengan 
sesamanya dan hubungan manusia dengan 
lingkungannya; 



TANDA-TANDA BERIMAN KEPADA 
KITAB-KITAB ALLAH

• Mengimani Kitab-kitab Allah;

• Membaca dan mempelajari ajarannya dengan baik dan • Membaca dan mempelajari ajarannya dengan baik dan 
benar;

• Memahami dan mengahayati ajarannya;

• Mengamalkan segala ajarannya;

• Menjadikannya sebagai pedoman dan petunjuk jalan 
kehidupan;kehidupan;

• Menghormati dan memuliakan Kitab-kitab Allah;

• Menjadikannya sebagai sumber hukum dalam 
kehidupan sehari-hari.



CONTOH PERILAKU BERIMAN KEPADA
KITAB-KITAB ALLAH

• Beriman kepada Kitab-kitab Allah;
• Meyakini kebenaran ajarannya;• Meyakini kebenaran ajarannya;
• Menjadikanya sebagai pedoman dalam 

kehidupan sehari-hari;
• Melaksanakan segala ajarannya;
• Meyakini kedudukannya sebagai petunjuk;
• Memurnikan ajaran Allah dengan Kitab-Nya;• Memurnikan ajaran Allah dengan Kitab-Nya;
• Menghormati dan memuliakan Kitab-kitab 

Allah;



FUNGSI BERIMAN KEPADA
KITAB-KITAB ALLAH

• Sebagai pedoman dalam kehidupan;

• Sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa;

• Sebagai penentu arah dalam menjalani kehidupan;

• Sebagai sumber hukum yang utama;

• Sebagai motivasi dalam melaksanakan perintah 
Allah;

• Sebagai penyeimbang dalam mengatasi berbagai • Sebagai penyeimbang dalam mengatasi berbagai 
masalah dan persoalan hidup;

• Sebagai ibadah bagi yang membacanya;



PERILAKU PENGHAYATAN BERIMAN
KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

• Menjadikan Kitab Allah sebagai pedoman;

• Menjadikan Kitab Allah sebagai petunjuk;• Menjadikan Kitab Allah sebagai petunjuk;

• Menjadikan Kitab Allah sebagai sumber hukum;

• Menjadikan Kitab Allah sebagai pegangan hidup;

• Menjadikan Kitab Allah sebagai pembimbing 
kehidupan;

• Menjadikan Kitab Allah sebagai solusi dalam • Menjadikan Kitab Allah sebagai solusi dalam 
pemecahan masalah yang dihadapi;

• Menjadikan Kitab Allah sebagai bacaan mulia. 



MATERI POKOK AKHLAK

1. Taubat dan Raja’;1. Taubat dan Raja’;

2. Menghargai Karya orang lain;

3. Perbuatan Dosa besar;



TAUBAT DAN RAJA’

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“MEMBIASAKAN PERILAKU TERPUJI 
TAUBAT DAN RAJA’.”



KOMPETENSI DASAR

• Menjelaskan pengertian taubat dan
raja’;raja’;

• Menampilkan contoh-contoh perilaku
taubat dan raja’;

• Membiasakan perilaku taubat dan raja’
dalam kehidupan sehari-hari.dalam kehidupan sehari-hari.



PENGERTIAN TAUBAT

• Taubat, artinya menyadari atau menyesali 
segala perbuatan salah dan dosa yang telah 
dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari;dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari;

• Taubat, adalah merupakan aktivitas manusia 
secara pribadi setelah melakukan perbuatan 
salah dan dosa, baik kepada Allah SWT 
maupun kepda sesama manusia;maupun kepda sesama manusia;



PENGERTIAN RAJA’

• Raja’, artinya suatu harapan dari seseorang 
yang ingin mencapai jalan kebaikan dan 
ridha’Allah SWT;ridha’Allah SWT;

• Raja’, adalah suara hati seseorang untuk 
mencapai sesuatu yang dicintai-Nya, yaitu 
Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang;Penyayang;



CONTOH PERILAKU TAUBAT

• Segera bertaubat dan mohon ampunan Allah SWT, 
bila telah berbuat salah dan dosa;

• Senantiasa mengharapkan ridha’ Allah SWT;• Senantiasa mengharapkan ridha’ Allah SWT;

• Salalu bersikap optimis dan jauh kedepan;

• Berlaku baik dan adil terhadap sesama manusia;

• Bersikap tawadhu’ dan rendah hati;

• Menyesali segala perbuatan salah dan dosa;

• Menjauhi berbagai perbuatan tercela dan maksiat;

• Tidak mengulangi perbuatan salah dan dosa;

• Senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua;



HIKMAH PERILAKU TAUBAT

• Mengembalikan cahaya iman dalam hati;

• Memperoleh pahala ibadah dari Allah SWT;

• Memperoleh kebahagiaan dalam hidup;• Memperoleh kebahagiaan dalam hidup;

• Memperoleh ampunan Allah SWT;

• Memeroleh kasih-sayang Allah SWT;

• Menghantarkan untuk masuk surga;

• Menghapus segala perbuatan salah dan dosa;

• Memperoleh keselamatan dan kesejahteraan;

• Terhindar dari azab dan siksa api neraka.



CONTOH PERILAKU RAJA’
• Segera melakukan kebaikan bila bersalah;
• Senantiasa mengharap ridha’dan kasih-sayang Allah 

SWT;
• Senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi • Senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi 

segala persoalan hidup dan kehidupan;
• Bersikap baik dan adil terhadap sesama manusia;
• Senantiasa tawadhu’dan rendah hati;
• Menyesali segala perbuatan salah dan dosa;
• Senantiasa berusaha untuk menjauhi segala 

perbuatan salah, dosa dan maksiat dalam kehidupan perbuatan salah, dosa dan maksiat dalam kehidupan 
sehari-hari;

• Berusaha untuk tidak mengulangi segala macam 
perbuatan salah dan dosa;

• Senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua;



HIKMAH PERILAKU RAJA’

• Menumbuhkan prasangka baik;

• Menghilangkan prasangka buruk;

• Memperoleh rakhmat dari Allah SWT;• Memperoleh rakhmat dari Allah SWT;

• Memperoleh ketenangan batin dalam hidup;

• Tidak mudah berputus asa dan prustasi dalam 
menghadapi berbagai persoalan hidup;

• Meningkatkan amal shaleh dan kebaikan;

• Menumbuhkan semangat juang yang tinggi;• Menumbuhkan semangat juang yang tinggi;

• Meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT;

• Menghilangkan rasa iri hati, dengki dan hasad 
terhadap sesama manusia;



AL-QUR’AN DAN HADITS YANG BERKAITAN 
DENGAN PERILAKU RAJA’

• Firman Allah SWT yang  artinya :” Hai 
orang-orang  yang   beriman,  jauhilah  orang-orang  yang   beriman,  jauhilah  
kebanyakan dari prasangka; sesungguhnya 
sebagian dari prasangka itu adalah dosa”. 
(QS. Al-Hujurat: 12);

• Hadits    Qudsi    yang  artinya  : ” Dan jika 
berburuk   sangka   padaku, maka ia  akan berburuk   sangka   padaku, maka ia  akan 
mendapatkan     apa   yang   ia  sangkakan 
padaku”. ( Hadits Qudsi );



PERILAKU PENGHAYATAN PERILAKU
TAUBAT DAN RAJA’

• Bertaubat dan mohon ampunan Allah SWT;

• Tidak mengulangi perbuatan yang sama;• Tidak mengulangi perbuatan yang sama;

• Tidak meninggalkan shalat lima waktu;

• Memperbanyak berbuat kebaikan;

• Mendekatkan diri kepada Allah SWT;

• Mengharapkan ridha’ Allah SWT;• Mengharapkan ridha’ Allah SWT;

• Memohon dan berdo’a kepada Allah SWT;

• Berbaik sangka terhadap siapapun.



MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN

STANDAR KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI 

“ MEMBIASAKAN PERILAKU TERPUJI 
MENGHARGAI KARYA 

ORANG LAIN .”



KOMPETENSI DASAR

• Menjelaskan pengertian menghargai Karya 
Orang lain;Orang lain;

• Menampilkan contoh-contoh perilaku 
menghargai Karya Orang lain;

• Membiasakan perilaku menghargai Karya 
Orang lain dalam kehidupan sehari-hari.Orang lain dalam kehidupan sehari-hari.



PENGERTIAN MENGHARGAI
KARYA ORANG LAIN

• Menghargai karya orang lain adalah 
merupakan salah satu upaya untuk membina merupakan salah satu upaya untuk membina 
persatuan dan kerukunan hidup diantara 
sesama, sikap menghargai karya orang lain 
harus terus dilakukan tanpa memandang 
pangkat, jabatan, derajat, status sosial, 
ekonomi dan kedudukan; karena hasil karya ekonomi dan kedudukan; karena hasil karya 
merupakan suatu cerminan dari kepribadian 
seseorang;



CONTOH PERILAKU MENGHARGAI 
KARYA ORANG LAIN

• Menghormati dan memuliakan kedua orang tua;

• Menghormati jasa dan pengorbanan para guru;• Menghormati jasa dan pengorbanan para guru;

• Menghargai pekerjaan pembantu rumah tangga;

• Tidak mencela hasil karya orang lain;

• Menghargai hasil karya orang lain;

• Menghormati hasil karya orang lain; 

• Menilai dan menghormati kreasi orang lain.



ETIKA ISLAM DALAM BERKARYA

• Melandasi setiap perkerjaan atau kegiatan dengan 
niat ikhlas kerena Allah SWT;

• Mencintai pekerjaan yang dilakukannya;• Mencintai pekerjaan yang dilakukannya;

• Mengawali setiap pekerjaan dengan basmallah dan 
do’a;

• Melaksanakan setiap pekerjaan dengan cara yang 
baik dan halal;

• Menjauhi setiap pekerjaan yang diharamkan;• Menjauhi setiap pekerjaan yang diharamkan;

• Bekerja sesuai kemampuhan;



ETIKA ISLAM (lanjutan) …

• Melaksanakan pekerjaan dengan sifat-sifat 
terpuji;

• Bersabar dalam menghadapi kesulitan dan 
bertawakkal kepada Allah SWT;

• Menjaga keseimbangan antara pekerjaan 
dengan manafa’at dan maslahatnya bagi 
kehidupan dengan tetap beribadah kepada kehidupan dengan tetap beribadah kepada 
Allah SWT;



TUJUAN MENGHARGAI KARYA ORANG 
LAIN YANG BERMANFA’AT

• Menjalin tali silaturahmi dan kasih-sayang;

• Membahagiakan orang lain karena hasil • Membahagiakan orang lain karena hasil 
karyanya dihargai;

• Motivasi untuk mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas hasil karyanya;

• Menjauhi sifat-sifat tercela terhadap hasil 
karya orang lain;

• Meningkatkan tarap hidup yang berkarya;



CONTOH SIKAP MENGHARGAI 
KARYA ORANG LAIN

• Menghargai guru, antara lain : mematuhi nasehatnya, 
menyelesaikan tugasnya dengan baik, bersikap ikhlas, 
tunduk dan patuh terhadap perintahnya, bersikap tunduk dan patuh terhadap perintahnya, bersikap 
tawadhu’ dan rendah hati, sungguh-sungguh dalam 
belajar, mengucapkan salam bila jumpa, menjalin tali 
silaturahmi, mau bertama, tidak pernah melupakan 
jasa dan pengorbanannya, mendo’akan serta 
memohon ampun kepada Allah SWT;

• Menghargai orang lain, pegawai bawahan kita, dan 
termasuk para pembantu rumah-tangga dengan baik, 
ikhlas dan penuh kasih-sayang;



CONTOH SIKAP MENGHORMATI
KARYA ORANG LAIN

• Menghormati kedua orang tua;

• Menghormati para guru;• Menghormati para guru;

• Menghormati orang lain;

• Menghormati para pembantu;

• Menilai karya orang lain secara obyektif;

• Memberi hadiah kepada karya orang lain;• Memberi hadiah kepada karya orang lain;

• Tidak menjiplak/membajak karya orang lain;

• Tidak memujinya secara berlebihan;

• Memberikan kritik yang bersifat membangun.



HAK MUSLIM TERHADAP
MUSLIM LAINNYA

• Bila berjumpa; maka ucapkan salam;

• Bila diundang; maka penuhi undangannya;• Bila diundang; maka penuhi undangannya;

• Bila dimintakan nasihat, maka berikanlah 
nasihat kepada mereka;

• Bila dia berbangkis, maka ucapkanlah 
hamdallah dan do’akanlah mereka;hamdallah dan do’akanlah mereka;

• Bila dia sakit; maka jenguklah mereka;

• Bila dia mati; maka urusilah jenazahnya;



HIKMAH PERILAKU MENGHARGAI
PROFESI ORANG LAIN

• Mewujudkan sikap saling menghargai;

• Mewujudkan sikap saling menghormati;

• Mempererat tali silaturahmi antar sesama;

• Memperluas suatu pergaulan;

• Menjauhkan sikap dan perilaku sombong;

• Menghapus adanya kesenjangan sosial;

• Menumbuhkan rasa kepedualian sosial;• Menumbuhkan rasa kepedualian sosial;

• Menghilangkan gaya hidup egois dan individualisme 
dalam lingkungan masyarakat;

• Menghilangkan berbagai sifat serakah dan rakus.



HIKMAH PERILAKU MENGHARGAI
KARYA ORANG LAIN

• Menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan;
• Menumbuhkan semangat untuk aktif, kreatif dan 

inovatif dalam berkarya;inovatif dalam berkarya;
• Membangun semangat sportivitas yang sehat;
• Membentuk pola pikir yang positif dan maju;
• Menumbuhkan etos kerja yang tinggi;
• Menumbuhkan sikap kebersamaan dan 

kekeluargaan;
• Menciptakan rasa persatuan dan kerukunan;• Menciptakan rasa persatuan dan kerukunan;
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
• Menciptakan suasana kehidupan yang damai indah, 

dan bersahaja.



PERBUATAN DOSA BESAR

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ MENGHINDARI PERILAKU TERCELA 
PERBUATAN DOSA BESAR.”



KOMPETENSI DASAR

• Menjelaskan pengertian Dosa Besar;

• Menyebutkan contoh perbuatan Dosa 
Besar;

• Menghindari perbuatan Dosa Besar dalam 
kehidupan sehari-hari.



PENGERTIAN DOSA BESAR

• Dosa besar adalah suatu perbuatan yang pelakunya 
diancam dengan azab Allah SWTyang sangat berat

dan dahsyat di akhirat kelak;dan dahsyat di akhirat kelak;

• Seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar 
dalam agama Islam disebut orang fasik;

• Dosa besar tidak dapat diampuni oleh Allah SWT 
kecuali dengan bertaubat (taubat nasuha);

• Dosa kecil dapat diampuni dengan beramal shaleh, • Dosa kecil dapat diampuni dengan beramal shaleh, 
beristighfar dan berusaha untuk menjauhi perbuatan 
dosa dalam kehidupan sehari-hari;



CONTOH PERBUATAN DOSA BESAR

• Syirik atau menyekutukan Allah SWT;
• Durhaka kepada kedua orang tua;
• Membunuh sasama manusia;• Membunuh sasama manusia;
• Memakan harta riba;
• Memakan harta anak yatim;
• Melakukan perbuatan zinah atau berzinah;
• Meminum minuman keras;
• Berjudi dan sejenisnya;• Berjudi dan sejenisnya;
• Menyalah gunakan obat dan atau narkotika;
• Meninggalkan shalat lima waktu;
• Memutuskan tali silaturahmi dan persaudaraan.



PERILAKU PENGHAYATAN PERBUATAN 
DOSA BESAR

• Menyadari bahayanya perbuatan dosa besar;

• Menghindari sifat-sifat tercela;• Menghindari sifat-sifat tercela;

• Berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa 
besar dalam kehidupan sehari-hari;

• Menyadari akan eksistensinya sebagai 
peribadi seorang muslim;

• Menyadari akan pentingnya meningkatkan 
kualitas iman dan taqwa kepada Allah SWT;



PERILAKU PENGHAYATAN (lanjutan) …

• Senantiasa menjaga nama baik agama;

• Meningkatkan kualitas ibadah dan amal shaleh 
dalam kehidupan sehari-hari;dalam kehidupan sehari-hari;

• Melakukan perbuatan positif dalam kehidupan 
sehari-hari;

• Mohon perlindungan dan ampunan Allah SWT 
agar terhindar dari perbuatan tercela serta dosa agar terhindar dari perbuatan tercela serta dosa 
besar dalam kehidupan sehari-hari.



MATERI POKOK FIQIH

1. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG 
PENGURUSAN JENAZAH;

2. HUKUM ISLAM TENTANG KHUTBAH, 
TABLIGH DAN DAKWAH



KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG 
PENGURUSAN JENAZAH

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“Memahami Ketentuan Hukum Islam “Memahami Ketentuan Hukum Islam 
tentang Pengurusan Jenazah.”tentang Pengurusan Jenazah.”tentang Pengurusan Jenazah.”tentang Pengurusan Jenazah.”



KOMPETENSI DASAR

•• Menjelaskan tataMenjelaskan tata--cara Pengurusancara Pengurusan•• Menjelaskan tataMenjelaskan tata--cara Pengurusancara Pengurusan
Jenazah;Jenazah;

•• Memperagakan tataMemperagakan tata--cara Pengurusancara Pengurusan
Jenazah.Jenazah.



HUKUM ISLAM DAN TATA-CARA
PENGURUSAN JENAZAH

•• Hukum mengurus jenazah, yaitu Hukum mengurus jenazah, yaitu fardu kifayahfardu kifayah

•• Fardu kifayah artinya suatu kewajiban yang Fardu kifayah artinya suatu kewajiban yang 
apabila telah dilaksanakan oleh satu orang dan apabila telah dilaksanakan oleh satu orang dan apabila telah dilaksanakan oleh satu orang dan apabila telah dilaksanakan oleh satu orang dan 
atau sebagian orang muslim, maka gugurlah atau sebagian orang muslim, maka gugurlah 
kewajiban tersebut terhadap muslim lainnya;kewajiban tersebut terhadap muslim lainnya;

•• Kewajiban seorang muslim didalam mengurus Kewajiban seorang muslim didalam mengurus 
jenazah yaitu, memandikan, mengkafani, jenazah yaitu, memandikan, mengkafani, jenazah yaitu, memandikan, mengkafani, jenazah yaitu, memandikan, mengkafani, 
menshalatkan dan menguburkan jenazah menshalatkan dan menguburkan jenazah 
dengan baik dan benar;dengan baik dan benar;



MEMANDIKAN JENAZAH

•• SyaratSyarat--syarat Memandikan Jenazah :syarat Memandikan Jenazah :

1.  Beragama Islam;1.  Beragama Islam;

2.  Bukan karena mati syahid;2.  Bukan karena mati syahid;2.  Bukan karena mati syahid;2.  Bukan karena mati syahid;

3.  Masih ada tanda3.  Masih ada tanda--tanda kehidupan;tanda kehidupan;

4.  Diketemukan jasadnya atau sebagian saja;    4.  Diketemukan jasadnya atau sebagian saja;    

(Imam Syai’i, Imam Ahmad dan Ibnu Hazim), harus (Imam Syai’i, Imam Ahmad dan Ibnu Hazim), harus 

dimandikan, sedangkan (Imam Abu Hanifah dan dimandikan, sedangkan (Imam Abu Hanifah dan 

Imam Malik, dimandikan apabila diketemukan lebih Imam Malik, dimandikan apabila diketemukan lebih 

dari separuh anggota badannya dan jika kurang tidak dari separuh anggota badannya dan jika kurang tidak 

dimandikan). dimandikan). 



MEMANDIKAN JENAZAH (lanjutan) …

• Yang berhak Memandikan Jenazah :
1. Jenazah lakinazah laki--laki, dimandikan oleh lakilaki, dimandikan oleh laki--laki danlaki dan

jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, 
kecuali istri atau suami yang mukhrimnya;kecuali istri atau suami yang mukhrimnya;

2. Jika suami dan mukhrimnya ada semua; maka yang2. Jika suami dan mukhrimnya ada semua; maka yang
paling berhak memandikannya adalah istri, demikian paling berhak memandikannya adalah istri, demikian 
juga jika istri dan mukhrimnya ada semua; maka juga jika istri dan mukhrimnya ada semua; maka 
yang paling berhak memandikannya adalah yang paling berhak memandikannya adalah yang paling berhak memandikannya adalah yang paling berhak memandikannya adalah 
suaminya.suaminya.



MEMANDIKAN JENAZAH (lanjutan) …

•• Sunnat Memandikan Jenazah :Sunnat Memandikan Jenazah :

1.  Mengucapkan niat memandikan jenazah:“ 1.  Mengucapkan niat memandikan jenazah:“ 

Nawaitu gusla hadal mayyiti fardhu’ Nawaitu gusla hadal mayyiti fardhu’ Nawaitu gusla hadal mayyiti fardhu’ Nawaitu gusla hadal mayyiti fardhu’ 

kifayatin lillaahi ta’aala”. Artinya kifayatin lillaahi ta’aala”. Artinya :“Saya:“Saya

berniat untuk memandi kan jenazah ini, berniat untuk memandi kan jenazah ini, 

fardu’ kifayah karena Allah Ta’aala“.fardu’ kifayah karena Allah Ta’aala“.

2.  Menyirami seluruh tubuh jenazah dengan air2.  Menyirami seluruh tubuh jenazah dengan air2.  Menyirami seluruh tubuh jenazah dengan air2.  Menyirami seluruh tubuh jenazah dengan air

sampai merata sekurangsampai merata sekurang--kurangnya tiga kali;kurangnya tiga kali;

3. Tidak melihat atau memperlihatkan aurat jenazah;        3. Tidak melihat atau memperlihatkan aurat jenazah;        



MEMANDIKAN JENAZAH (lanjutan) …

•• Cara Memandikan Jenazah :Cara Memandikan Jenazah :
1.  Tempat memandikan jenazah terlindung dari panas1.  Tempat memandikan jenazah terlindung dari panas

dan hujan;dan hujan;dan hujan;dan hujan;
2.  Jenazah dipakaikan kain basahan;2.  Jenazah dipakaikan kain basahan;
3.  Disirami air seluruh tubuhnya secara merata; 3.  Disirami air seluruh tubuhnya secara merata; 
4.  Dibersihkan dari kotoran dan najis;4.  Dibersihkan dari kotoran dan najis;
5.  Diangkat perutnya dan diurut agar kotoran yang5.  Diangkat perutnya dan diurut agar kotoran yang

masih dalam perutnya keluar;masih dalam perutnya keluar;masih dalam perutnya keluar;masih dalam perutnya keluar;
6.  Dimirikan kekanan atau kekiri sambil disirami air 6.  Dimirikan kekanan atau kekiri sambil disirami air 

sampai bersih;sampai bersih;
7.  Diwudukan, diberi air haruman atau kapur barus.7.  Diwudukan, diberi air haruman atau kapur barus.



MENGKAFANI JENAZAH

•• SyaratSyarat--syarat Mengkafani Jenazah :syarat Mengkafani Jenazah :
1.  Kafan dapat menutupi seluruh tubuh  1.  Kafan dapat menutupi seluruh tubuh  

jenazah, sekurangjenazah, sekurang--kurangnya satu lapis;kurangnya satu lapis;jenazah, sekurangjenazah, sekurang--kurangnya satu lapis;kurangnya satu lapis;
2.  Jenazah sudah dimandikan;2.  Jenazah sudah dimandikan;
3.  Kain yang digunakan adalah kain kafan,3.  Kain yang digunakan adalah kain kafan,

yaitu kain berwarna putih, terbuat dariyaitu kain berwarna putih, terbuat dari
kapas (katun), baik, bersih, dan suci;kapas (katun), baik, bersih, dan suci;kapas (katun), baik, bersih, dan suci;kapas (katun), baik, bersih, dan suci;

Jenazah lakiJenazah laki--laki haram hukumnya memakailaki haram hukumnya memakai
kain kafan dari sutera dan jenazah perempuankain kafan dari sutera dan jenazah perempuan
makruh hukumnya;makruh hukumnya;



MENGKAFANI JENAZAH (lanjutan) …

4.   Jenazah laki4.   Jenazah laki--laki tiga lapis kain kafan,   laki tiga lapis kain kafan,   

terdiri dari sarung, kemeja dan satu helai  terdiri dari sarung, kemeja dan satu helai  terdiri dari sarung, kemeja dan satu helai  terdiri dari sarung, kemeja dan satu helai  

kain kafan yang menutupi seluruh kain kafan yang menutupi seluruh 

tubuhnya; tubuhnya; 

5.  Jenazah perempuan dikafani lima lapis kain5.  Jenazah perempuan dikafani lima lapis kain

kafan, yang terdiri dari sarung, kemeja, kafan, yang terdiri dari sarung, kemeja, kafan, yang terdiri dari sarung, kemeja, kafan, yang terdiri dari sarung, kemeja, 

kerudung dan dua lapis lagi yang menutupikerudung dan dua lapis lagi yang menutupi

seluruh tubuhnya.seluruh tubuhnya.



MENGKAFANI JENAZAH (lanjutan) …

•• Yang Menanggung Biaya Kain Kafan :Yang Menanggung Biaya Kain Kafan :
1.1. Jika meninggalkan harta, maka biaya kafan Jika meninggalkan harta, maka biaya kafan 

diambil dari harta peninggalannya;diambil dari harta peninggalannya;diambil dari harta peninggalannya;diambil dari harta peninggalannya;
2.  Jika tidak meninggalkan harta, maka biaya kafan di2.  Jika tidak meninggalkan harta, maka biaya kafan di

bebankan kepada orang yang menanggung nafkahnya       bebankan kepada orang yang menanggung nafkahnya       
ketika dia masih hidup; ketika dia masih hidup; 

3. Jika orang penanggung nafkah tidak sanggup, maka3. Jika orang penanggung nafkah tidak sanggup, maka
biaya kafan diambilkan dari baitul maal (BAZIS);biaya kafan diambilkan dari baitul maal (BAZIS);biaya kafan diambilkan dari baitul maal (BAZIS);biaya kafan diambilkan dari baitul maal (BAZIS);

4.  Jika baitul maal juga tidak ada, maka biaya kafan 4.  Jika baitul maal juga tidak ada, maka biaya kafan 
dibebankan kepada orangdibebankan kepada orang--orang Islam yang mampuorang Islam yang mampu
(kaum muslimin).(kaum muslimin).



MENGKAFANI JENAZAH (lanjutan) …

•• Cara Mengkafani Jenazah :Cara Mengkafani Jenazah :

1.1. Jenazah lakiJenazah laki--laki dikafani dengan tiga lapis kain         laki dikafani dengan tiga lapis kain         

kafan, dengan ketentuan :kafan, dengan ketentuan :kafan, dengan ketentuan :kafan, dengan ketentuan :

a. Lapis pertama sarung yang menutupi tubuha. Lapis pertama sarung yang menutupi tubuh

antara pusat sampai kedua mata kaki;               antara pusat sampai kedua mata kaki;               

b. Lapis kedua kemeja yang menutupi tubuh b. Lapis kedua kemeja yang menutupi tubuh 

antara leher sampai lutut;             antara leher sampai lutut;             antara leher sampai lutut;             antara leher sampai lutut;             

c. Lapis ketiga menutupi seluruh tubuh jenazahc. Lapis ketiga menutupi seluruh tubuh jenazah

sebagai kain pembungkus;sebagai kain pembungkus;



MENGKAFANI JENAZAH (lanjutan) …

2. Jenazah perempuan dikafani dengan lima lapis kain 
kafan, dengan ketentuan :

a.  Lapis pertama sarung yang menutupi tubuh antara a.  Lapis pertama sarung yang menutupi tubuh antara 

pusat sampai kedua mata kaki;

b.  Lapis kedua kemeja yang menutupi tubuh antara 

leher sampai lutut;

c.  Lapis ketiga krudung yang menutupi kepala 

jenazah;jenazah;

d.  Dua lapis terakhir yang menutupi seluruh tubuh 

jenazah atau kain pembungkus.



MENGKAFANI JENAZAH (lanjutan) …

•• Sebelum jenazah dikafani siapkan, antara lain :Sebelum jenazah dikafani siapkan, antara lain :

-- Sehalai tikar dari pandan sebagai tempat/alas Sehalai tikar dari pandan sebagai tempat/alas 

untuk mengkafani jenazah;untuk mengkafani jenazah;untuk mengkafani jenazah;untuk mengkafani jenazah;

-- Tiga utas tali yang terbuat dari kain kafan Tiga utas tali yang terbuat dari kain kafan 

untuk mengikat kain kafan jenazah;untuk mengikat kain kafan jenazah;

•• Hamparkan kedua lembar kain kafan diatas Hamparkan kedua lembar kain kafan diatas 
tikar yang telah diberi tali diatasnya;tikar yang telah diberi tali diatasnya;tikar yang telah diberi tali diatasnya;tikar yang telah diberi tali diatasnya;



MENGKAFANI JENAZAH (lanjutan) …

•• Hamparkan satu halai kain kafan sebagai Hamparkan satu halai kain kafan sebagai 
sarung diatas kafan pembungkus jenazah;sarung diatas kafan pembungkus jenazah;

•• Hamparkan satu helai kain kafan sebagai baju Hamparkan satu helai kain kafan sebagai baju •• Hamparkan satu helai kain kafan sebagai baju Hamparkan satu helai kain kafan sebagai baju 
diatas kain kafan pembungkus jenazah;diatas kain kafan pembungkus jenazah;

•• Hamparkan kain kafan sebagai tutup kepala Hamparkan kain kafan sebagai tutup kepala 
diatas kepala jenazah;diatas kepala jenazah;

•• Taburkan bumbu jenazah diatas hamparan kain Taburkan bumbu jenazah diatas hamparan kain 
kafan lengkap dengan pengharumnya;kafan lengkap dengan pengharumnya;kafan lengkap dengan pengharumnya;kafan lengkap dengan pengharumnya;

•• Rapihkan kain kafan halai demi helai kain Rapihkan kain kafan halai demi helai kain 
kafan itu, sesuai dengan fungsinya;kafan itu, sesuai dengan fungsinya;



MENSHALATKAN JENAZAH

•• Jenazah yang di Shalatkan, yaitu :Jenazah yang di Shalatkan, yaitu :

1.  Benar1.  Benar--benar telah meninggal dunia;benar telah meninggal dunia;

2.  Jenazah beragama Islam;2.  Jenazah beragama Islam;2.  Jenazah beragama Islam;2.  Jenazah beragama Islam;

3.  Jenazah bukan mati syahid;3.  Jenazah bukan mati syahid;

•• SyaratSyarat--syarat Shalat Jenazah, yaitu :syarat Shalat Jenazah, yaitu :

1.  Menutup aurat;1.  Menutup aurat;

2.  Suci badan, pakaian, tempat dari hadats2.  Suci badan, pakaian, tempat dari hadats

dan najis;  dan najis;  



MENSHALATKAN JENAZAH (lanjutan) …

3.  Menghadap ke Kiblat;3.  Menghadap ke Kiblat;

4.4. Jenazah telah dimandikan dan dikafani; Jenazah telah dimandikan dan dikafani; 

5.  Jenazah diletakkan disebelah kiblat orang 5.  Jenazah diletakkan disebelah kiblat orang 
yang menshalatkan jenazah, kecuali shalat yang menshalatkan jenazah, kecuali shalat 
ghaib;ghaib;



MENSHALATKAN JENAZAH (lanjutan) …

•• Rukun Menshalatkan Jenazah :Rukun Menshalatkan Jenazah :

1.  Mengucapkan niat shalat jenazah;1.  Mengucapkan niat shalat jenazah;

2.  Berdiri bagi yang mampu berdiri;2.  Berdiri bagi yang mampu berdiri;

3.  Takbir sebanyak empat kali;3.  Takbir sebanyak empat kali;

4.  Membaca Surat Al4.  Membaca Surat Al--Fatihah;Fatihah;

5.  Membaca salawat atas Nabi SAW;5.  Membaca salawat atas Nabi SAW;5.  Membaca salawat atas Nabi SAW;5.  Membaca salawat atas Nabi SAW;

6.  Mendo’akan jenazah; dan6.  Mendo’akan jenazah; dan

7.  Mengucapkan salam.  7.  Mengucapkan salam.  



MENSHALATKAN JENAZAH (lanjutan) …

•• Sunnat Menshalatkan Jenazah :Sunnat Menshalatkan Jenazah :

1.  Membaca ta’awuz;1.  Membaca ta’awuz;

2.  Membaca basmallah;2.  Membaca basmallah;

3.  Membaca lafaz niat shalat jenazah;3.  Membaca lafaz niat shalat jenazah;

4.  Mengangkat kedua tangan ketika 4.  Mengangkat kedua tangan ketika 

takbir;takbir;takbir;takbir;

5.  Israr atau melirihkan suara/bacaan;5.  Israr atau melirihkan suara/bacaan;

6.  Dilakukan secara berjama’ah;6.  Dilakukan secara berjama’ah;



MENSHALATKAN JENAZAH (lanjutan) …

7.7. Imam berdiri diarah kepala bagi Imam berdiri diarah kepala bagi 

jenazah lakijenazah laki--laki dan diantara pinggul bagi laki dan diantara pinggul bagi jenazah lakijenazah laki--laki dan diantara pinggul bagi laki dan diantara pinggul bagi 
jenazah perempuan;jenazah perempuan;

8.   Memperbanyak shaf dalam shalat, minimal 8.   Memperbanyak shaf dalam shalat, minimal 
tiga shaf dan berjama’ah;tiga shaf dan berjama’ah;

9.   Berdo’a setelah shalat jenazah.9.   Berdo’a setelah shalat jenazah.



MENSHALATKAN JENAZAH (lanjutan) …

•• TataTata--Cara Menshalatkan Jenazah :Cara Menshalatkan Jenazah :

1.  Letakkan jenazah diarah Kiblat;1.  Letakkan jenazah diarah Kiblat;

2.  Jika berjama’ah imam berdiri dan2.  Jika berjama’ah imam berdiri dan

menghadap Kiblat; menghadap Kiblat; 

3.  Membaca ta’awuz;3.  Membaca ta’awuz;

4.  Membaca basmallah;4.  Membaca basmallah;



MENSHALATKAN JENAZAH (lanjutan) …

5.5. Mengucapkan niat :” Mengucapkan niat :” Ushallii a’laa Ushallii a’laa 

haadzal/hadzihil mayyiti arba’a takbiratin, haadzal/hadzihil mayyiti arba’a takbiratin, haadzal/hadzihil mayyiti arba’a takbiratin, haadzal/hadzihil mayyiti arba’a takbiratin, 
fardhu’ kifayatin imaman/ma’muuman fardhu’ kifayatin imaman/ma’muuman 
lillaahi ta’aala. Allahu Akbar ”;lillaahi ta’aala. Allahu Akbar ”;

6.  Mengucapkan takbiratul ikhram (takbir 6.  Mengucapkan takbiratul ikhram (takbir 
pertama) sambil mengangkat kedua belah pertama) sambil mengangkat kedua belah 
tangan;tangan;tangan;tangan;



MENSHALATKAN JENAZAH (lanjutan) …

7.7. Membaca surat AlMembaca surat Al--Fatihah diawali denganFatihah diawali dengan

ta’awuz;ta’awuz;

8.   Mengucapkan takbir kedua dengan mengang 8.   Mengucapkan takbir kedua dengan mengang 
kat kedua belah tangan dan membaca kat kedua belah tangan dan membaca 
shalawat atas Nabi Muhammad SAW;shalawat atas Nabi Muhammad SAW;

9.   Mengucapkan takbir ketiga dengan mengang 9.   Mengucapkan takbir ketiga dengan mengang 
kat kedua belah tangan dan membaca do’a : kat kedua belah tangan dan membaca do’a : kat kedua belah tangan dan membaca do’a : kat kedua belah tangan dan membaca do’a : 
Allaahummag firlahu warhamhu wa’aapihi Allaahummag firlahu warhamhu wa’aapihi 
wa’fu’anhu;wa’fu’anhu;



MENSHALATKAN JENAZAH (lanjutan) …

10. Mengucapkan takbir keempat dengan 10. Mengucapkan takbir keempat dengan 

mengangkat kedua tangan dan mengangkat kedua tangan dan 

membaca do’a : “membaca do’a : “Allahumma Allahumma 

laatahrimna ajra’hu wala taftinna laatahrimna ajra’hu wala taftinna 

ba’dahu waghfirlanaa walahu ”;ba’dahu waghfirlanaa walahu ”;

11. Memberi salam, menoleh kekanan 11. Memberi salam, menoleh kekanan 11. Memberi salam, menoleh kekanan 11. Memberi salam, menoleh kekanan 

dan kekiri.dan kekiri.



ADAB MEMBAWA JENAZAH

•• Jenazah ditutupi dengan kain;Jenazah ditutupi dengan kain;
•• Dipikul dengan empat penjuru;Dipikul dengan empat penjuru;
•• Pengantar jenazah berjalan didepan;Pengantar jenazah berjalan didepan;•• Pengantar jenazah berjalan didepan;Pengantar jenazah berjalan didepan;
•• Dilarang membawa jenazah sambil membakar Dilarang membawa jenazah sambil membakar 

kemenyan;kemenyan;
•• Orang yang bertemu/melihat jenazah Orang yang bertemu/melihat jenazah 

yang dibawa, hendaknya berhenti sejenak dan yang dibawa, hendaknya berhenti sejenak dan yang dibawa, hendaknya berhenti sejenak dan yang dibawa, hendaknya berhenti sejenak dan 
membaca do’a, sebagai berikut : membaca do’a, sebagai berikut : 
“Subhaanal hayyil ladzii laayamuutu”.“Subhaanal hayyil ladzii laayamuutu”.



MENGUBURKAN JENAZAH

•• Mempersiapkan lubang kubur dan lahad :Mempersiapkan lubang kubur dan lahad :
1.  Lubang kubur digali setinggi orang dewasa1.  Lubang kubur digali setinggi orang dewasa

ditambah setengan lengan;ditambah setengan lengan;ditambah setengan lengan;ditambah setengan lengan;
2.  Lubang kubur disesaikan dengan keadaan 2.  Lubang kubur disesaikan dengan keadaan 

tanahnya;tanahnya;
3.  Menyiapkan papan kayu atau bambu untuk 3.  Menyiapkan papan kayu atau bambu untuk 

menutupi jenazah dalam lubang lahad;menutupi jenazah dalam lubang lahad;menutupi jenazah dalam lubang lahad;menutupi jenazah dalam lubang lahad;
4.  Menyiapkan batu atau kayu sebagai tanda4.  Menyiapkan batu atau kayu sebagai tanda

atau prasasti dari kuburan.atau prasasti dari kuburan.



MENGUBURKAN (lanjutan) …

•• Sunnat Menguburkan Jenazah :Sunnat Menguburkan Jenazah :
1.  Memayungi jenazah sewaktu dimasukkan kedalam 1.  Memayungi jenazah sewaktu dimasukkan kedalam 

lubang kubur atau lubang lahad;lubang kubur atau lubang lahad;lubang kubur atau lubang lahad;lubang kubur atau lubang lahad;
2.  Membaca do’a:2.  Membaca do’a:”Bismillaahi a’laa millati ”Bismillaahi a’laa millati 

rasuulillaahirasuulillaahi“, ketika memasukkan jenazah;“, ketika memasukkan jenazah;
3.  Meninggikan tanah kuburan dari selumnya;3.  Meninggikan tanah kuburan dari selumnya;
4.  Menandai kuburan dengan batu atau kayu;4.  Menandai kuburan dengan batu atau kayu;
5.  Meletakkan pelapah daun basah atau batu krikil 5.  Meletakkan pelapah daun basah atau batu krikil 

diatas kuburan;diatas kuburan;diatas kuburan;diatas kuburan;
6.  Menyirami kuburan dengan air bila perlu;6.  Menyirami kuburan dengan air bila perlu;
7.  Berhenti sejenak setelah menguburkan dan berdo’a7.  Berhenti sejenak setelah menguburkan dan berdo’a

untuk jenazah;untuk jenazah;



MENGUBURKAN (lanjutan) …

•• Cara Menguburkan Jenazah :Cara Menguburkan Jenazah :

1.  Sampai ditempat penguburan, keranda diletakkan 1.  Sampai ditempat penguburan, keranda diletakkan 

diatas lubang lahad dan ditutupi atau dipayungi;diatas lubang lahad dan ditutupi atau dipayungi;diatas lubang lahad dan ditutupi atau dipayungi;diatas lubang lahad dan ditutupi atau dipayungi;
2.   Dua orang turun kelubang lahad untuk menerima 2.   Dua orang turun kelubang lahad untuk menerima 

jenazah;jenazah;

3.   Jenazah dimasukkan kedalam lubang lahad dengan 3.   Jenazah dimasukkan kedalam lubang lahad dengan 

membaca :membaca :Bismillaahi A’laa millati rasuulillaahi;Bismillaahi A’laa millati rasuulillaahi;

4.   Jenazah dimiringkan kearah kiblat dan diganjal   4.   Jenazah dimiringkan kearah kiblat dan diganjal   

dengan bola tanah pada hati, punggung dan pada dengan bola tanah pada hati, punggung dan pada 

kepalanya.kepalanya.



MENGUBURKAN (lanjutan) …

5.5. Lepaskan tali pengikat kain kafan yang Lepaskan tali pengikat kain kafan yang 

menutupi telinga dibuka, dan telinganya menutupi telinga dibuka, dan telinganya 
ditempelkan ketanah;ditempelkan ketanah;ditempelkan ketanah;ditempelkan ketanah;

6.   Jenazah diadzani dan sebagian ulama tidak;6.   Jenazah diadzani dan sebagian ulama tidak;

7.   Lubang kubur ditutup papan dan tanah serta 7.   Lubang kubur ditutup papan dan tanah serta 
diberi tanda batu atau kayu;diberi tanda batu atau kayu;

8.   Mendo’akan jenazah agar diampuni segala 8.   Mendo’akan jenazah agar diampuni segala 8.   Mendo’akan jenazah agar diampuni segala 8.   Mendo’akan jenazah agar diampuni segala 
dosanya. dosanya. 



TA’ZIYAH ATAU MENDATANGI RUMAH
YANG MENINGGAL

•• Hukum ta’ziyah adalah sunnah, waktunya Hukum ta’ziyah adalah sunnah, waktunya 
sejak jenazah meninggal sampai tiga hari, dan sejak jenazah meninggal sampai tiga hari, dan 
yang paling af’dhal ta’ziyah dilakukan ketika yang paling af’dhal ta’ziyah dilakukan ketika yang paling af’dhal ta’ziyah dilakukan ketika yang paling af’dhal ta’ziyah dilakukan ketika 
jenazahnya masih belum dikuburkan;jenazahnya masih belum dikuburkan;

•• Tujuan dari ta’ziyah, antara lain :Tujuan dari ta’ziyah, antara lain :
1.  Menghibur ahli waris atau keluarga yang 1.  Menghibur ahli waris atau keluarga yang 

ditinggalkan;ditinggalkan;ditinggalkan;ditinggalkan;
2.  Memberikan dorongan lahir dan batin 2.  Memberikan dorongan lahir dan batin 

kepada ahli waris atau keluarga yang kepada ahli waris atau keluarga yang 
ditinggalkan;ditinggalkan;



TA’ZIYAH (lanjutan) …

3.3. Mendo’akan ahli waris atau keluarga dari Mendo’akan ahli waris atau keluarga dari 
jenazah;jenazah;

4.4. Mendo’akan jenazah agar diampuni segalaMendo’akan jenazah agar diampuni segala

dosanya oleh Allah SWT;dosanya oleh Allah SWT;

5.   Mengingatkan penta’ziyah akan peristiwa 5.   Mengingatkan penta’ziyah akan peristiwa 
kematian atau hari akhirat agar senantiasa kematian atau hari akhirat agar senantiasa 
meningkatkan amal ibadah dengan lebih baik meningkatkan amal ibadah dengan lebih baik meningkatkan amal ibadah dengan lebih baik meningkatkan amal ibadah dengan lebih baik 
dimasa mendatang.dimasa mendatang.



TA’ZIYAH (lanjutan) …

•• TataTata--Cara Ta’ziyah, antara lain :Cara Ta’ziyah, antara lain :

1. Segera mendatangi rumah yang meninggal;1. Segera mendatangi rumah yang meninggal;

2. Memberi bantuan baik moril maupun materil 2. Memberi bantuan baik moril maupun materil 2. Memberi bantuan baik moril maupun materil 2. Memberi bantuan baik moril maupun materil 

sesuai dengan kemampuhan; sesuai dengan kemampuhan; 

3. Memberi nasihat kepada ahli waris atau 3. Memberi nasihat kepada ahli waris atau 

keluarga agar tetap beriman dan bertaqwa keluarga agar tetap beriman dan bertaqwa 

serta tidak keluhserta tidak keluh--kesah;kesah;serta tidak keluhserta tidak keluh--kesah;kesah;

4. Mendo’akan ahli waris atau keluarga yang 4. Mendo’akan ahli waris atau keluarga yang 

ditinggalkan agar tetap sabar dan tawakal ditinggalkan agar tetap sabar dan tawakal 

serta musibah segera berlalu;serta musibah segera berlalu;



TATA-CARA TA’ZIYAH (lanjutan) …

5.5. Tidak bercanda atau bergurau, tertawa Tidak bercanda atau bergurau, tertawa 

atau melakukan perilaku yang tidak  atau melakukan perilaku yang tidak  

terpuji;terpuji;

6.   Mendo’akan jenazah agar segala dosanya 6.   Mendo’akan jenazah agar segala dosanya 
diampuni oleh Allah SWT;diampuni oleh Allah SWT;

7.   Ikut serta dalam pelaksanaan shalat jenazah;7.   Ikut serta dalam pelaksanaan shalat jenazah;

8.   Ikut serta dalam membawa dan atau 8.   Ikut serta dalam membawa dan atau 
mengantarkan jenazah sampai kekubur.mengantarkan jenazah sampai kekubur.



ZIARAH KUBUR

•• Hukum ziarah kubur adalah sunnah bagi lakiHukum ziarah kubur adalah sunnah bagi laki--laki, dan laki, dan 
makruh bagi perempuan. (HR. Muslim, Abu Daud, dan makruh bagi perempuan. (HR. Muslim, Abu Daud, dan 
Turmuzi);Turmuzi);

•• TataTata--cara Ziarah Kubur, yaitu :cara Ziarah Kubur, yaitu :

-- Mengucapkan salam;Mengucapkan salam;

-- Mendahulukan kaki sebelah kanan;Mendahulukan kaki sebelah kanan;

-- Duduk ketika sampai di kuburan;Duduk ketika sampai di kuburan;

-- Membaca AlMembaca Al--Qur’an, shalawat, istigfar, Qur’an, shalawat, istigfar, -- Membaca AlMembaca Al--Qur’an, shalawat, istigfar, Qur’an, shalawat, istigfar, 

tahlil dan tahmid pahalanya untuk jenazah;tahlil dan tahmid pahalanya untuk jenazah;

-- Mendo’akan jenazah agar diampuni atas segalaMendo’akan jenazah agar diampuni atas segala

kesalahan dan dosanya. kesalahan dan dosanya. 



HUKUM ISLAM TENTANG KHUTBAH, 
TABLIGH DAN DAKWAH

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ Memahami Hukum Islam tentang Khutbah, “ Memahami Hukum Islam tentang Khutbah, 
Tabligh dan Dakwah.”Tabligh dan Dakwah.”Tabligh dan Dakwah.”Tabligh dan Dakwah.”



KOMPETENSI DASAR

•• Menjelaskan Pengertian Khutbah, Tabligh Menjelaskan Pengertian Khutbah, Tabligh 
dan Dakwah;dan Dakwah;dan Dakwah;dan Dakwah;

•• Menjelaskan tataMenjelaskan tata--cara Khutbah, Tabligh dan cara Khutbah, Tabligh dan 
Dakwah;Dakwah;

•• Memperagakan Khutbah, Tabligh dan Memperagakan Khutbah, Tabligh dan 
Dakwah.Dakwah.Dakwah.Dakwah.



HUKUM ISLAM TENTANG KHUTBAH

•• Ketentuan Khutbah :Ketentuan Khutbah :

1.1. Baligh dan berakhlak mulia;Baligh dan berakhlak mulia;
2.  Mengetahui syarat, rukun, dan 2.  Mengetahui syarat, rukun, dan 2.  Mengetahui syarat, rukun, dan 2.  Mengetahui syarat, rukun, dan 

sunnah khutbah;sunnah khutbah;
3.  Fashih melafalkan ayat Al3.  Fashih melafalkan ayat Al--Qur’an/Hadits;Qur’an/Hadits;
4.  Suaranya keras, jelas dan dapat difahami4.  Suaranya keras, jelas dan dapat difahami

oleh para jama’ah;oleh para jama’ah;oleh para jama’ah;oleh para jama’ah;
5.  Berpakaian bersih, rapih, suci, sopan 5.  Berpakaian bersih, rapih, suci, sopan 

dan berpenampilan baik.dan berpenampilan baik.



HUKUM ISLAM (lanjutan) …

•• SyaratSyarat--syarat Khutbah :syarat Khutbah :

1.  Setelah masuk waktu zuhur;1.  Setelah masuk waktu zuhur;

2.  Berdiri, jika mampu;2.  Berdiri, jika mampu;2.  Berdiri, jika mampu;2.  Berdiri, jika mampu;

3.  Duduk diantara dua khutbah;3.  Duduk diantara dua khutbah;

4.  Suaranya jelas dan dapat didengar oleh para 4.  Suaranya jelas dan dapat didengar oleh para 

jama’ah;jama’ah;

5.  Khatib suci dari hadats dan najis;5.  Khatib suci dari hadats dan najis;

6.  Khatib harus menutupi auratnya;6.  Khatib harus menutupi auratnya;

7.  Dilakukan berturut7.  Dilakukan berturut--turut (tertib).turut (tertib).



HUKUM ISLAM (lanjutan) …

•• Rukun Khutbah :Rukun Khutbah :
1.  Mengucapkan hamdallah;1.  Mengucapkan hamdallah;
2.  Mengucapkan dua kalimat syahadat;2.  Mengucapkan dua kalimat syahadat;2.  Mengucapkan dua kalimat syahadat;2.  Mengucapkan dua kalimat syahadat;
3.  Mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW;3.  Mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW;
4.  Berwasiat dalam iman dan taqwa, ibadah dan amal 4.  Berwasiat dalam iman dan taqwa, ibadah dan amal 

shaleh serta berbagai hal yang bermanfa’at bagi shaleh serta berbagai hal yang bermanfa’at bagi 
jama’ah dalam kehidupan seharijama’ah dalam kehidupan sehari--hari;hari;

5.  Membaca ayat Al5.  Membaca ayat Al--Qur’an pada salah satu khutbah;Qur’an pada salah satu khutbah;5.  Membaca ayat Al5.  Membaca ayat Al--Qur’an pada salah satu khutbah;Qur’an pada salah satu khutbah;
6.  Mendo’akan kaum muslimin pada khutbah ang 6.  Mendo’akan kaum muslimin pada khutbah ang 

kedua, agar diampuni segala dosanya dan diselakedua, agar diampuni segala dosanya dan disela
matkan dalam menjalani kehidupannya.matkan dalam menjalani kehidupannya.



HUKUM ISLAM (lanjutan) …

•• Sunnah Khutbah :Sunnah Khutbah :
1.  Dilakukan diatas mimbar atau tempat yang lebih 1.  Dilakukan diatas mimbar atau tempat yang lebih 

tinggi dari jama’ah;tinggi dari jama’ah;
2.  Disampaikan dengan kalimat yang fasih, jelas, 2.  Disampaikan dengan kalimat yang fasih, jelas, 2.  Disampaikan dengan kalimat yang fasih, jelas, 2.  Disampaikan dengan kalimat yang fasih, jelas, 

dan mudah difahami, sederhana serta tidak terlalu dan mudah difahami, sederhana serta tidak terlalu 
panjang/terlalu pendek;panjang/terlalu pendek;

3.  Khatib selalu menghadap jama’ah;3.  Khatib selalu menghadap jama’ah;
4.  Khatib memberi salam pada awal khutbah;4.  Khatib memberi salam pada awal khutbah;
5.  Duduk diatas mimbar setelah salam;5.  Duduk diatas mimbar setelah salam;5.  Duduk diatas mimbar setelah salam;5.  Duduk diatas mimbar setelah salam;
6.  Khatib membaca surat Al6.  Khatib membaca surat Al--Ikhlas ketika duduk Ikhlas ketika duduk 

diantara dua khutbah;diantara dua khutbah;
7.  Menertibkan tiga rukun khutbah, hamdallah, 7.  Menertibkan tiga rukun khutbah, hamdallah, 

salawat dan berwasiat taqwa terhadap jama’ah.salawat dan berwasiat taqwa terhadap jama’ah.



MENYUSUN TEKS KHUTBAH

•• Kalimat Pembuka berisikan, antara lain :Kalimat Pembuka berisikan, antara lain :

1.  Salam pembukaan;1.  Salam pembukaan;

2.  Membaca hamdallah;2.  Membaca hamdallah;2.  Membaca hamdallah;2.  Membaca hamdallah;

3.  Membaca syahadat;3.  Membaca syahadat;

4.  Membaca shalawat kepada Nabi  4.  Membaca shalawat kepada Nabi  

Muhammad SAW;Muhammad SAW;

5.  Berwasiat untuk bertaqwa kepada Allah  5.  Berwasiat untuk bertaqwa kepada Allah  

SWT;SWT;

6.  Membaca ayat6.  Membaca ayat--ayat Alayat Al--Qur’an;Qur’an;



MENYUSUN TEKS (Lanjutan) …

•• Khutbah berisikan, antara lain :Khutbah berisikan, antara lain : mauizah mauizah 
bilhasanah, yaitu suatu uraian yang mengajak bilhasanah, yaitu suatu uraian yang mengajak 
para jama’ah untuk senantiasa melakukan amal para jama’ah untuk senantiasa melakukan amal para jama’ah untuk senantiasa melakukan amal para jama’ah untuk senantiasa melakukan amal 
saleh dan meninggalkan segala perbuatan yang saleh dan meninggalkan segala perbuatan yang 
munkat dan tercela. Didalam khutbah juga munkat dan tercela. Didalam khutbah juga 
dibacakan ayatdibacakan ayat--ayat Alayat Al--Qur’an dan atau Hadits Qur’an dan atau Hadits 
sebagai dasar atau rujukan dari uraian khutbah sebagai dasar atau rujukan dari uraian khutbah sebagai dasar atau rujukan dari uraian khutbah sebagai dasar atau rujukan dari uraian khutbah 
yang disampaikan;yang disampaikan;



MENYUSUN TEKS (lanjutan) …

•• Penutup Khutbah, berbunyi :Penutup Khutbah, berbunyi : Baarakal lii Baarakal lii 
walakum filqur’aanil azim wanafa’ni waiyyakum walakum filqur’aanil azim wanafa’ni waiyyakum 
bimaa fiihi minal ayati wadzikril hakim waadhilni bimaa fiihi minal ayati wadzikril hakim waadhilni bimaa fiihi minal ayati wadzikril hakim waadhilni bimaa fiihi minal ayati wadzikril hakim waadhilni 
waiyyakum miibaadikas shaalihin wamin ahlilwaiyyakum miibaadikas shaalihin wamin ahlil
jannati…. !jannati…. ! Dan khutbah yang kedua susunan Dan khutbah yang kedua susunan 
teksnya hampir sama dengan khutbah yang teksnya hampir sama dengan khutbah yang 
pertama, pada khutbah tidak ada uraian tetapi pertama, pada khutbah tidak ada uraian tetapi pertama, pada khutbah tidak ada uraian tetapi pertama, pada khutbah tidak ada uraian tetapi 
terdapat do’a akhir untuk seluruh kaum muslimin terdapat do’a akhir untuk seluruh kaum muslimin 
dan muslimat;dan muslimat;



HUKUM ISLAM TENTANG TABLIGH

•• Ketentuan Tabligh :Ketentuan Tabligh :

1.  Muballigh berakhlak mulia;1.  Muballigh berakhlak mulia;

2.  Memahami agama secaa baik dan luas;2.  Memahami agama secaa baik dan luas;2.  Memahami agama secaa baik dan luas;2.  Memahami agama secaa baik dan luas;

3.  Fasih melafalkan ayat Al3.  Fasih melafalkan ayat Al--Qur’an/Hadits;Qur’an/Hadits;

4.  Suaranya keras, jelas dan dapat difahami;4.  Suaranya keras, jelas dan dapat difahami;

5.  Berpakaian bersih, rapih, suci dan sopan 5.  Berpakaian bersih, rapih, suci dan sopan 

serta berpenampilan baik;serta berpenampilan baik;

6.  Dilakukan dengan berdiri, jika mampu;6.  Dilakukan dengan berdiri, jika mampu;



HUKUM ISLAM (lanjutan) …

•• TataTata--Cara Tabligh :Cara Tabligh :

1. Salam pembuka;1. Salam pembuka;

2. Membaca hamdalah;2. Membaca hamdalah;

3. Membaca shalawat atas Nabi SAW;3. Membaca shalawat atas Nabi SAW;

4. Menghormati tokoh masyarakat dan 4. Menghormati tokoh masyarakat dan 

para hadirin;para hadirin;

5. Menyampaikan isi dakwah;5. Menyampaikan isi dakwah;

6. Menyampaikan salam penutup;6. Menyampaikan salam penutup;



HUKUM ISLAM TENTANG DAKWAH

•• Dakwah menurut bahasa, artinya  panggilan, Dakwah menurut bahasa, artinya  panggilan, 
seruan atau ajakan, dan menurut istilah adalah seruan atau ajakan, dan menurut istilah adalah 
mengajak manusia untuk mengikuti kepada mengajak manusia untuk mengikuti kepada mengajak manusia untuk mengikuti kepada mengajak manusia untuk mengikuti kepada 
petunjuk Allah SWT dan atau menjauhi segala petunjuk Allah SWT dan atau menjauhi segala 
perbuatan sesat serta menyesatkan;perbuatan sesat serta menyesatkan;

•• Dakwah islamiyah yaitu setiap kegiatan yang Dakwah islamiyah yaitu setiap kegiatan yang 
bersifat menyeru, mengajak dan memanggil bersifat menyeru, mengajak dan memanggil 
orang untuk beriman dan bertaqwa kepada orang untuk beriman dan bertaqwa kepada orang untuk beriman dan bertaqwa kepada orang untuk beriman dan bertaqwa kepada 
Allah SWT sesuai dengan aqidah, syari’ah, Allah SWT sesuai dengan aqidah, syari’ah, 
dan akhlak islamiyah;dan akhlak islamiyah;



HUKUM ISLAM (lanjutan) …

•• TataTata--Cara atau Metode Dakwah :Cara atau Metode Dakwah :

1.  Dakwah 1.  Dakwah Bil Hikmah,Bil Hikmah, yaitu menyampaikan dakwah  yaitu menyampaikan dakwah  

dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan 

mengenal secara benar serta mendalami orang atau mengenal secara benar serta mendalami orang atau 

masyarakat yang menjadi sasaran dakwah;masyarakat yang menjadi sasaran dakwah;

2.  Dakwah 2.  Dakwah WalWal--Mauizah BilMauizah Bil--Hasanah,Hasanah, yaitu dakwah yaitu dakwah 

yang memberi kepuasan kepada jiwa orang atau yang memberi kepuasan kepada jiwa orang atau 

masyarakat yang menjadi sasaran dakwah dengan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah dengan 

caracara--cara yang baik dan memberi nasihat, cara yang baik dan memberi nasihat, 

pengajaran dan contoh serta teladan yang baik;pengajaran dan contoh serta teladan yang baik;



TATA-CARA DAKWAH (lanjutan) …

3. Dakwah 3. Dakwah Mujahadah BilMujahadah Bil--Lati Hiya’ Akhsan,Lati Hiya’ Akhsan, yaitu yaitu 

berdakwah bertukar pikiran dengan cara yang berdakwah bertukar pikiran dengan cara yang 

terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi 

orang atau masyarakat sasaran dakwah;orang atau masyarakat sasaran dakwah;

4. Dakwah 4. Dakwah BilBil--Hal,Hal, yaitu merintis dakwah dengan yaitu merintis dakwah dengan 
perbuatan nyata atau dengan mempraktikkan ajaran perbuatan nyata atau dengan mempraktikkan ajaran 
agama Islam dalam kehidupan sehariagama Islam dalam kehidupan sehari--hari (QS. Alhari (QS. Al--AhAh--
zab : 21). Dakwah zab : 21). Dakwah BilBil--HalHal ini dapat dilakukan oleh ini dapat dilakukan oleh zab : 21). Dakwah zab : 21). Dakwah BilBil--HalHal ini dapat dilakukan oleh ini dapat dilakukan oleh 
setiap muslim sesuai dengan profesi dan setiap muslim sesuai dengan profesi dan 
kemampuhannya masingkemampuhannya masing--masing dalam berbagai masing dalam berbagai 
bidang kegiatan hidup dan kehidupan masyarakat.bidang kegiatan hidup dan kehidupan masyarakat.



MATERI POKOK TARIKH DAN
KEBUDAYAAN ISLAM

1. Perkembangan Islam pada abad1. Perkembangan Islam pada abad

Pertengahan (1250-1800 M);

2. Perkembangan Islam pada masa

Modern (1800-sekarang);



PERKEMBANGAN ISLAM PADA
ABAD PERTENGAHAN

STANDAR KOMPETENSI

“Memahami Perkembangan Islam pada 
abad Pertengahan (1250-1800 M).”abad Pertengahan (1250-1800 M).”



KOMPETENSI DASAR

• Menjelaskan Perkembangan Islam
pada abad Pertengahan;pada abad Pertengahan;

• Menyebutkan contoh peristiwa
Perkembangan Islam pada abad
Pertengahan;



PERKEMBANGAN ISLAM PADAPERKEMBANGAN ISLAM PADA
ABAD PERTENGAHANABAD PERTENGAHAN

Prof. DR. Harun Nasution, salah seorang akhli Prof. DR. Harun Nasution, salah seorang akhli 
dalam bidang sejarah membagi periode sejarah dalam bidang sejarah membagi periode sejarah 
perkembangan  Islam menjadi 3 (tiga) periode, perkembangan  Islam menjadi 3 (tiga) periode, perkembangan  Islam menjadi 3 (tiga) periode, perkembangan  Islam menjadi 3 (tiga) periode, 
yaitu : yaitu : 
1). Periode Klasik, yaitu (6501). Periode Klasik, yaitu (650--1250 M);1250 M);
2). Periode Pertengahan, yaitu (12502). Periode Pertengahan, yaitu (1250--1800 M);1800 M);
3).  Periode Modern, yaitu (1800 M3).  Periode Modern, yaitu (1800 M--sekarang).sekarang).3).  Periode Modern, yaitu (1800 M3).  Periode Modern, yaitu (1800 M--sekarang).sekarang).



PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …

Sementara itu AlSementara itu Al--Hasyimi, membagi periode Hasyimi, membagi periode 
sejarah perkembangan Islam, yaitu : sejarah perkembangan Islam, yaitu : 
1). Periode permulaan Islam, yaitu (6101). Periode permulaan Islam, yaitu (610--661 M);661 M);1). Periode permulaan Islam, yaitu (6101). Periode permulaan Islam, yaitu (610--661 M);661 M);
2). Daulat Umayah, yaitu (6612). Daulat Umayah, yaitu (661--750 M);750 M);
3). Daulat Abbasiah I (7503). Daulat Abbasiah I (750--847 M);847 M);
4). Daulat Abbasiah II (8474). Daulat Abbasiah II (847--946 M);946 M);
5). Daulat Abbasiah III (9465). Daulat Abbasiah III (946--1075 M);1075 M);5). Daulat Abbasiah III (9465). Daulat Abbasiah III (946--1075 M);1075 M);
6). Daulat Mungal (12616). Daulat Mungal (1261--1520 M);1520 M);
7). Daulat Usmaniah (15207). Daulat Usmaniah (1520--1801 M); dan1801 M); dan
8). Periode Kebangkitan Islam (18018). Periode Kebangkitan Islam (1801--sekarang).sekarang).



PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
PADA ABAD PERTENGAHAN

•• Abad pertengahan (1250Abad pertengahan (1250--1800 M), sejarah Islam 1800 M), sejarah Islam 
dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu zaman dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu zaman dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu zaman dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu zaman 
kemunduran, yaitu (1250kemunduran, yaitu (1250--1500 M), dan zaman 1500 M), dan zaman 
tiga kerajaan besar, yaitu (1500tiga kerajaan besar, yaitu (1500--1800 M);1800 M);

•• Zaman kemunduran Islam pada abad pertengahan Zaman kemunduran Islam pada abad pertengahan 
diawali dengan hancurnya Daulat Abbasiah di diawali dengan hancurnya Daulat Abbasiah di 
Baghdad oleh pasukan Hulaqu Khan cucu dari Baghdad oleh pasukan Hulaqu Khan cucu dari Baghdad oleh pasukan Hulaqu Khan cucu dari Baghdad oleh pasukan Hulaqu Khan cucu dari 
Jengis Khan;Jengis Khan;



PERKEMBANGAN ILMU (lanjutan) …

•• Ilmuwan muslim pada abad pertengahan, yaitu :Ilmuwan muslim pada abad pertengahan, yaitu :

1. Thomas Aquino (12251. Thomas Aquino (1225--1274 M), dia mengatakan  1274 M), dia mengatakan  1. Thomas Aquino (12251. Thomas Aquino (1225--1274 M), dia mengatakan  1274 M), dia mengatakan  

bahwa dengan pengalaman indrawinya yang  bahwa dengan pengalaman indrawinya yang  

menjadi pokok pegangan akal manusia dapat menjadi pokok pegangan akal manusia dapat 

membuktikan adanya Tuhan Yang Maha Esa,membuktikan adanya Tuhan Yang Maha Esa,

Allah SWT. Pendapat ini, terkait dengan  Allah SWT. Pendapat ini, terkait dengan  Allah SWT. Pendapat ini, terkait dengan  Allah SWT. Pendapat ini, terkait dengan  

perkembangan ilmu pengetahuan tentangperkembangan ilmu pengetahuan tentang

filsafat ketuhanan;filsafat ketuhanan;



PERKEMBANGAN ILMU (lanjutan) …

2.  Descratos (15962.  Descratos (1596--1650 M), Dia seorang filosouf   1650 M), Dia seorang filosouf   

yang beraliran rasionalisme, menurutnya panca  yang beraliran rasionalisme, menurutnya panca  

indera manusia banyak sekali menimbulkan indera manusia banyak sekali menimbulkan 

kekeliruan, karena itu yang dapat dipercaya kekeliruan, karena itu yang dapat dipercaya 

adalah kebenaran yang bersumber pada pikiran adalah kebenaran yang bersumber pada pikiran 

manusia, seperti ilmu pasti, dan dari sinilah manusia, seperti ilmu pasti, dan dari sinilah manusia, seperti ilmu pasti, dan dari sinilah manusia, seperti ilmu pasti, dan dari sinilah 

muncul ilmu pengetahuan yang berupa logika;muncul ilmu pengetahuan yang berupa logika;



PERKEMBANGAN ILMU (lanjutan) …

3.3. Isaac Newton (1642Isaac Newton (1642--1727 M), seorang akhli ilmu falak 1727 M), seorang akhli ilmu falak 

dan fisika, berkebangsaan Inggris, dia menyelidiki dan fisika, berkebangsaan Inggris, dia menyelidiki 
adanya Tuhan, Allah SWT dengan membuktikan adanya Tuhan, Allah SWT dengan membuktikan adanya Tuhan, Allah SWT dengan membuktikan adanya Tuhan, Allah SWT dengan membuktikan 
planetplanet--planet diruang angkasa luar. Menurutnya semua planet diruang angkasa luar. Menurutnya semua 
planet dan bintang tidak mungkin teratur, jika tidak ada planet dan bintang tidak mungkin teratur, jika tidak ada 
Yang Maha mengaturYang Maha mengatur--Nya, kemudian dia  tegaskan Nya, kemudian dia  tegaskan 
lagi bahwa semua benda yang ada dialam ini tersusun lagi bahwa semua benda yang ada dialam ini tersusun 
dengan indah dan sempurna. Hal ini menunjukkan dengan indah dan sempurna. Hal ini menunjukkan dengan indah dan sempurna. Hal ini menunjukkan dengan indah dan sempurna. Hal ini menunjukkan 
adanya Yang Maha Sempurna, yaitu Allah SWT; adanya Yang Maha Sempurna, yaitu Allah SWT; 



PERKEMBANGAN ILMU (lanjutan) …

4. J.J. Rousseau (17124. J.J. Rousseau (1712--1778 M), Dia berkebangsaan 1778 M), Dia berkebangsaan 
Prancis dan akhli filsafat. Adanya benda di dunia Prancis dan akhli filsafat. Adanya benda di dunia 
ini ada yang diam dan ada juga yang bergerak. ini ada yang diam dan ada juga yang bergerak. ini ada yang diam dan ada juga yang bergerak. ini ada yang diam dan ada juga yang bergerak. 
Hal ini disebabkan adanya Tuhan, menurutnya Hal ini disebabkan adanya Tuhan, menurutnya 
benda bergerak dan diam ada yang berkemauan benda bergerak dan diam ada yang berkemauan 
sendiri dan ada pula yang berasal dari sentuhan sendiri dan ada pula yang berasal dari sentuhan 
atau gesekan dari luar. Pemikiran ini, atau gesekan dari luar. Pemikiran ini, 
menimbulkan semangat untuk memperdalam menimbulkan semangat untuk memperdalam menimbulkan semangat untuk memperdalam menimbulkan semangat untuk memperdalam 
ilmu pengetahuan dengan semaksimal mungkin ilmu pengetahuan dengan semaksimal mungkin 
yang akhirnya dapat dijadikan dasar keyakinan yang akhirnya dapat dijadikan dasar keyakinan 
adanya Allah SWT dan juga kehidupan interaksi adanya Allah SWT dan juga kehidupan interaksi 
sosial di dunia ini;sosial di dunia ini;



PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN

 Perkembangan Kebudayaan pada abad pertengahan tetap Perkembangan Kebudayaan pada abad pertengahan tetap 
mendapat perhatian umat Islam, walaupun mendapat perhatian umat Islam, walaupun 
perkembangan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan ilmu pengetahuan mengalami 
kemerosotan. Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan pada kemerosotan. Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan pada 
perinsipnya bagaikan dua sisi keping mata uang yang tak perinsipnya bagaikan dua sisi keping mata uang yang tak 
dapat dipisahkan, artinya apabila ilmu pengetahuan dapat dipisahkan, artinya apabila ilmu pengetahuan 
berkembang, maka kebudayaan juga berkembang dengan berkembang, maka kebudayaan juga berkembang dengan 
baik. Akan tetapi karena umat Islam banyak dilanda baik. Akan tetapi karena umat Islam banyak dilanda 
konflik, baik didalam maupun diluar dengan tujuan konflik, baik didalam maupun diluar dengan tujuan konflik, baik didalam maupun diluar dengan tujuan konflik, baik didalam maupun diluar dengan tujuan 
kekuasaan antar dinasti, maka muncullah kesenjangan kekuasaan antar dinasti, maka muncullah kesenjangan 
antara ilmu pengetahuan dengan kebudayaan; antara ilmu pengetahuan dengan kebudayaan; 



PERKEMBANGAN (lanjutan)…

Pada saat itu perkembangan kebudayaan hanya Pada saat itu perkembangan kebudayaan hanya 
terbatas pada bidang arsitektur bangunan, terbatas pada bidang arsitektur bangunan, 
mesjid, benteng pertahanan, makam sultan dan mesjid, benteng pertahanan, makam sultan dan mesjid, benteng pertahanan, makam sultan dan mesjid, benteng pertahanan, makam sultan dan 
raja serta majelis taklim atau madrasah yang raja serta majelis taklim atau madrasah yang 
kurang memperhatikan kualitas pembelajaran; kurang memperhatikan kualitas pembelajaran; 
Sehingga pada abad pertengahan umat Islam Sehingga pada abad pertengahan umat Islam 
menyadari bahwa ilmu pengetahuan akan menyadari bahwa ilmu pengetahuan akan menyadari bahwa ilmu pengetahuan akan menyadari bahwa ilmu pengetahuan akan 
ketinggalan jauh dari umat non muslim.ketinggalan jauh dari umat non muslim.



MANFA’AT SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM MANFA’AT SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM 
ABAD PERTENGAHANABAD PERTENGAHAN

•• Membangaun semangat keilmuan untuk Membangaun semangat keilmuan untuk 
mengembalikan kejayaan umat Islam;mengembalikan kejayaan umat Islam;mengembalikan kejayaan umat Islam;mengembalikan kejayaan umat Islam;

•• Menyadari betapa pentingnya persatuan dan Menyadari betapa pentingnya persatuan dan 
kesatuan dalam melaksanakan perjuangan;kesatuan dalam melaksanakan perjuangan;

•• Menghilangkan sikap fanatisme mazhab yang Menghilangkan sikap fanatisme mazhab yang 
berlebihan, seperti syi’ah dan sunni;berlebihan, seperti syi’ah dan sunni;

•• Menentukan sikap yang baik para pemimpin Menentukan sikap yang baik para pemimpin 
Islam abad pertengahan;Islam abad pertengahan;



MANFA’AT SEJARAH (lanjutan) …

•• Menjadi media untuk memecahkan berbagai Menjadi media untuk memecahkan berbagai 
masalah yang dihadapi pada abad pertengahan;masalah yang dihadapi pada abad pertengahan;

•• Menjadi bahan kajian, bahwa umat Islam harus Menjadi bahan kajian, bahwa umat Islam harus 
bangkit dalam berbagai aspek kehidupan;bangkit dalam berbagai aspek kehidupan;

•• Menjadi bahan untuk mawas diri, bahawa Menjadi bahan untuk mawas diri, bahawa 
dengan Ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan Ilmu pengetahuan dan kebudayaan 
Islam akan mengalami kejayaan.Islam akan mengalami kejayaan.Islam akan mengalami kejayaan.Islam akan mengalami kejayaan.



PERKEMBANGAN ISLAM PADA
MASA MODERN

STANDAR KOMPETENSI

“ Memahami Perkembangan Islam 
pada masa Modern.”pada masa Modern.”



KOMPETENSI DASAR

• Menjelaskan Perkembangan Islam
pada masa Modern;

• Menyebutkan contoh peristiwa
Perkembangan Islam pada masa
Modern;



PERKEMBANGAN ISLAM PADA 
MASA MODERN

•• Pendudukkan Prancis atas Mesir menjadi titik tolak Pendudukkan Prancis atas Mesir menjadi titik tolak 
kebangkitan Islam pada masa modern;kebangkitan Islam pada masa modern;

•• Para pemimpin dan tokohPara pemimpin dan tokoh--tokoh Islam telah tokoh Islam telah •• Para pemimpin dan tokohPara pemimpin dan tokoh--tokoh Islam telah tokoh Islam telah 
menyadari sepenuhnya bagaimana caranya menyadari sepenuhnya bagaimana caranya 
mengembalikan kejayaan umat Islam;mengembalikan kejayaan umat Islam;

•• Modernisasi yang terjadi di dunia Islam secara Modernisasi yang terjadi di dunia Islam secara 
umum, disebabkan oleh dua faktor, yaitu eksternal umum, disebabkan oleh dua faktor, yaitu eksternal 
dan internal; eksternal yaitu dengan datangnya dan internal; eksternal yaitu dengan datangnya 
negaranegara--negara Barat untuk menjajah negara timur negara Barat untuk menjajah negara timur 
yang mayoritas umat muslim, dan internal, yaitu yang mayoritas umat muslim, dan internal, yaitu 
negaranegara--negara Barat untuk menjajah negara timur negara Barat untuk menjajah negara timur 
yang mayoritas umat muslim, dan internal, yaitu yang mayoritas umat muslim, dan internal, yaitu 
keinginan yang kuat dari umat Islam untuk meraih keinginan yang kuat dari umat Islam untuk meraih 
kembali kejayaan Islam; seperti yang terjadi di Mesir, kembali kejayaan Islam; seperti yang terjadi di Mesir, 
Turki, dan India;Turki, dan India;



PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …

Mesir pada tahun 1798, Napoleon Bonapaste Mesir pada tahun 1798, Napoleon Bonapaste 
dan pasukannya berhasil menduduki Mesir, dan pasukannya berhasil menduduki Mesir, 
dengan menyertakan 167 akhli dalam berbagai dengan menyertakan 167 akhli dalam berbagai dengan menyertakan 167 akhli dalam berbagai dengan menyertakan 167 akhli dalam berbagai 
cabang ilmu pengetahuan untuk keperluan cabang ilmu pengetahuan untuk keperluan 
ilmiah. Mereka mendirikan lembaga ilmiah ilmiah. Mereka mendirikan lembaga ilmiah 
yang diberi nama : yang diberi nama : Institute d’ EgypteInstitute d’ Egypte. . 
Lembaga ini bekerja pada kajian ilmu pasti, Lembaga ini bekerja pada kajian ilmu pasti, 
ilmu alam, ekonomi, politik, sastra dan seni. ilmu alam, ekonomi, politik, sastra dan seni. ilmu alam, ekonomi, politik, sastra dan seni. ilmu alam, ekonomi, politik, sastra dan seni. 
Lembaga ini boleh dikunjungi oleh masyarakat Lembaga ini boleh dikunjungi oleh masyarakat 
Mesir khususnya para ulama dan cendekiawan Mesir khususnya para ulama dan cendekiawan 
Mesir;Mesir;



PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …

•• Pendudukkan Prancis atas Mesir menjadi titik tolak Pendudukkan Prancis atas Mesir menjadi titik tolak 
kebangkitan Islam pada masa modern;kebangkitan Islam pada masa modern;

•• Para pemimpin dan tokohPara pemimpin dan tokoh--tokoh Islam telah tokoh Islam telah •• Para pemimpin dan tokohPara pemimpin dan tokoh--tokoh Islam telah tokoh Islam telah 
menyadari sepenuhnya bagaimana caranya menyadari sepenuhnya bagaimana caranya 
mengembalikan kejayaan umat Islam;mengembalikan kejayaan umat Islam;

•• Modernisasi yang terjadi di dunia Islam secara Modernisasi yang terjadi di dunia Islam secara 
umum, disebabkan oleh dua faktor, yaitu eksternal umum, disebabkan oleh dua faktor, yaitu eksternal 
dan internal; eksternal yaitu dengan datangnya dan internal; eksternal yaitu dengan datangnya 
negaranegara--negara Barat untuk menjajah negara timur negara Barat untuk menjajah negara timur negaranegara--negara Barat untuk menjajah negara timur negara Barat untuk menjajah negara timur 
yang mayoritas umat muslim, dan internal, yaitu yang mayoritas umat muslim, dan internal, yaitu 
keinginan yang kuat dari umat Islam untuk meraih keinginan yang kuat dari umat Islam untuk meraih 
kembali kejayaan Islam; seperti yang terjadi di Mesir, kembali kejayaan Islam; seperti yang terjadi di Mesir, 
Turki, dan India;Turki, dan India;



ISLAM PADA MASA MODERNISLAM PADA MASA MODERN

•• Hasil dari Revolusi Prancis ideHasil dari Revolusi Prancis ide--idenya, antara lain :idenya, antara lain :

1). Sistem pemerintahan republik yang didalamnya1). Sistem pemerintahan republik yang didalamnya

kepala negara dipilih untuk waktu tertentu dan  kepala negara dipilih untuk waktu tertentu dan  kepala negara dipilih untuk waktu tertentu dan  kepala negara dipilih untuk waktu tertentu dan  

harus tunduk pada undangharus tunduk pada undang--undang dasar serta dapat undang dasar serta dapat 

dijatuhkan oleh parlemen;dijatuhkan oleh parlemen;

2).  Ide persamaan (egalite), mempunyai arti bahwa2).  Ide persamaan (egalite), mempunyai arti bahwa

rakyat dan pemerintah memiliki kedudukan yang rakyat dan pemerintah memiliki kedudukan yang 

sama dan turut serta dalam persoalansama dan turut serta dalam persoalan--persoalan persoalan sama dan turut serta dalam persoalansama dan turut serta dalam persoalan--persoalan persoalan 

pemerintahan; pemerintahan; 



ISLAM PADA MASA (lanjutan) …ISLAM PADA MASA (lanjutan) …

3).  3).  Ide kebangsaan (nation), melahirkan pemahaman  Ide kebangsaan (nation), melahirkan pemahaman  
bahwa orangbahwa orang--orang mamluk bukan orang Mesir  orang mamluk bukan orang Mesir  
walaupun dia seagama; Surat Kabar resmi Mesir yang walaupun dia seagama; Surat Kabar resmi Mesir yang walaupun dia seagama; Surat Kabar resmi Mesir yang walaupun dia seagama; Surat Kabar resmi Mesir yang 
diberi nama “Aldiberi nama “Al--Waqa’I’AlWaqa’I’Al--Misriyah” sering memuat Misriyah” sering memuat 
artikelartikel--artikel mengenai pembaharuan Islam di Mesir.  artikel mengenai pembaharuan Islam di Mesir.  
Adapun tokohAdapun tokoh--tokoh pembaharu Islam di Mesir, yaitu : tokoh pembaharu Islam di Mesir, yaitu : 
Muhammad Ali Pasya, AtMuhammad Ali Pasya, At--Tahtawi, Jamaluddin AlTahtawi, Jamaluddin Al--
Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid 
Rida, Ali Abdul Raziq, Taha Husein dan murid Rida, Ali Abdul Raziq, Taha Husein dan murid 
Muhammad Abduh lainnya. Muhammad Abduh lainnya. 



PEMBAHARUAN ISLAM DI TURKIPEMBAHARUAN ISLAM DI TURKI

1. Pembaharuan Islam di Kesultanan Turki   1. Pembaharuan Islam di Kesultanan Turki   
dipelopori oleh Turki Usmani, Sultan Mahmud dipelopori oleh Turki Usmani, Sultan Mahmud 
II (1785II (1785--1839 M),dibidang meliter;pada tahun  1839 M),dibidang meliter;pada tahun  
1826 Dia membentuk suatu Korp tentara baru 1826 Dia membentuk suatu Korp tentara baru 
II (1785II (1785--1839 M),dibidang meliter;pada tahun  1839 M),dibidang meliter;pada tahun  
1826 Dia membentuk suatu Korp tentara baru 1826 Dia membentuk suatu Korp tentara baru 
yang diasuh oleh pelatihyang diasuh oleh pelatih--pelatih yang dikirim pelatih yang dikirim 
Muhammad Ali Pasya dari Mesir;Muhammad Ali Pasya dari Mesir;

2. Pembaharuan yang sangat penting di Turki, 2. Pembaharuan yang sangat penting di Turki, 
yaitu dalam bidang pendidikan; dan pada tahun yaitu dalam bidang pendidikan; dan pada tahun 
1831 Sultan Mahmud II menerbitkan surat 1831 Sultan Mahmud II menerbitkan surat 
yaitu dalam bidang pendidikan; dan pada tahun yaitu dalam bidang pendidikan; dan pada tahun 
1831 Sultan Mahmud II menerbitkan surat 1831 Sultan Mahmud II menerbitkan surat 
kabar resmi Takvimkabar resmi Takvim--i Vekayi, yang memuat i Vekayi, yang memuat 
artikel pembaharuan di Turki;artikel pembaharuan di Turki;



PEMBAHARUAN ISLAM DI INDIAPEMBAHARUAN ISLAM DI INDIA

1. Pembaharuan Islam di India lebih beragam 1. Pembaharuan Islam di India lebih beragam 
dibandingkan dengan Mesir dan Turki. Pembaharuan dibandingkan dengan Mesir dan Turki. Pembaharuan 
Islam di India dipelopori oleh dua gerakan, yaitu Islam di India dipelopori oleh dua gerakan, yaitu 
mujahiddin dan gerakan Aligarh, walaupun cara mujahiddin dan gerakan Aligarh, walaupun cara mujahiddin dan gerakan Aligarh, walaupun cara mujahiddin dan gerakan Aligarh, walaupun cara 
pandangnya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu pandangnya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu 
memajukan umat Islam di India;memajukan umat Islam di India;

2. Gerakkan mujahiddin, dipelopori Sayyid Ahmad 2. Gerakkan mujahiddin, dipelopori Sayyid Ahmad 
Syahid (1786Syahid (1786--1831), Ia murid Syah Abdul Aziz (17461831), Ia murid Syah Abdul Aziz (1746--
1823), dan Syah Abdul Aziz putera Syah Waliyullah 1823), dan Syah Abdul Aziz putera Syah Waliyullah 
AdAd--Dahlawi (pencetus pembaharuan Islam India yang Dahlawi (pencetus pembaharuan Islam India yang AdAd--Dahlawi (pencetus pembaharuan Islam India yang Dahlawi (pencetus pembaharuan Islam India yang 
pertama). Ajaran Islam India dianggap sudah tidak pertama). Ajaran Islam India dianggap sudah tidak 
murni lagi, karena sudah bercampur dengan faham murni lagi, karena sudah bercampur dengan faham 
yang berasal dari Persia dan India itu sendiri;yang berasal dari Persia dan India itu sendiri;



PEMBAHARUAN ISLAM (lanjutan) …PEMBAHARUAN ISLAM (lanjutan) …

3. Gerakkan Aligarh, dipelopori oleh Sayyid Ahmad 3. Gerakkan Aligarh, dipelopori oleh Sayyid Ahmad 
Khan (1817Khan (1817--1898), Sayyid Amir Ali (18491898), Sayyid Amir Ali (1849--1928), dan 1928), dan 
Abdul Kalam Azad (1888); Ide pembaharuannya, yaitu Abdul Kalam Azad (1888); Ide pembaharuannya, yaitu 
bahwa mundurnya umat Islam di India disebabkan bahwa mundurnya umat Islam di India disebabkan bahwa mundurnya umat Islam di India disebabkan bahwa mundurnya umat Islam di India disebabkan 
tidak mengikuti perkembangan zaman yang dipimpin tidak mengikuti perkembangan zaman yang dipimpin 
oleh negara Barat yang berdasarkan Ilmu Pengetahuan oleh negara Barat yang berdasarkan Ilmu Pengetahuan 
dan kecanggihan teknologi modern; Pembaharuan dan kecanggihan teknologi modern; Pembaharuan 
harus dimulai dari perubahan sikap mental masyarakat harus dimulai dari perubahan sikap mental masyarakat 
agar terlepas dari kemunduran dan kejumuddan, agar terlepas dari kemunduran dan kejumuddan, 
melalui pendidikan di Murradabad 1861 dan tahun melalui pendidikan di Murradabad 1861 dan tahun 
1878 mendirikan sekolah Mohammedan Anglo 1878 mendirikan sekolah Mohammedan Anglo 1878 mendirikan sekolah Mohammedan Anglo 1878 mendirikan sekolah Mohammedan Anglo 
Oriental College (MAOC) di Aligarh yang merupakan Oriental College (MAOC) di Aligarh yang merupakan 
karya bersejarah dan berpengaruh dalam memajukan karya bersejarah dan berpengaruh dalam memajukan 
umat Islam India.umat Islam India.



ORGANISASI BESAR ISLAMORGANISASI BESAR ISLAM
PADA ABAD KEPADA ABAD KE--2020

 Ikhwanul Muslimin, adalah gerakkan Islam Ikhwanul Muslimin, adalah gerakkan Islam 
terbesar pada masa modern yang mengajak terbesar pada masa modern yang mengajak terbesar pada masa modern yang mengajak terbesar pada masa modern yang mengajak 
umat Islam kembali kepada Alumat Islam kembali kepada Al--Qur’an dan Qur’an dan 
Hadits dan mengamalkannya dalam kehidupan Hadits dan mengamalkannya dalam kehidupan 
seharisehari--hari, berhasil dalam membendung arus hari, berhasil dalam membendung arus 
sekulerisasi di dunia Arab dan Islam; sekulerisasi di dunia Arab dan Islam; 
Pendirinya, yaitu Syekh Hasan AlPendirinya, yaitu Syekh Hasan Al--Banna Banna 
(1906(1906--1949 M), dan tokoh1949 M), dan tokoh--tokohnya, antara tokohnya, antara (1906(1906--1949 M), dan tokoh1949 M), dan tokoh--tokohnya, antara tokohnya, antara 
lain : Sayyid Quthub, Yusuf Hawasi, Abdul lain : Sayyid Quthub, Yusuf Hawasi, Abdul 
Fattah Ismail, Umar Tilmisani, dan Hamid Abu Fattah Ismail, Umar Tilmisani, dan Hamid Abu 
Nashr;Nashr;



ORGANISASI BESAR (lanjutan) …

 Organisasi Konferensi Islam (OKI), didirikan di Organisasi Konferensi Islam (OKI), didirikan di 
Rabat,Maroko tanggal 25 September 1969, dibentuk Rabat,Maroko tanggal 25 September 1969, dibentuk 
karena dipicu pembakaran Masjidil Aqsa di Kota karena dipicu pembakaran Masjidil Aqsa di Kota karena dipicu pembakaran Masjidil Aqsa di Kota karena dipicu pembakaran Masjidil Aqsa di Kota 
Jerusalem tanggal 21 Agustus 1969;Tanggal 22Jerusalem tanggal 21 Agustus 1969;Tanggal 22--25 25 
September 1969 negara tersebut, menyelenggarakan September 1969 negara tersebut, menyelenggarakan 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam pertama kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam pertama kali 
diprakarsai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja diprakarsai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja 
Hassan II dari Maroko dan panitia persiapannya : Iran, Hassan II dari Maroko dan panitia persiapannya : Iran, 
Malaysia, Nigeria, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Malaysia, Nigeria, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Malaysia, Nigeria, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Malaysia, Nigeria, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan 
Maroko; Konferensi ini merupakan titik awal dari Maroko; Konferensi ini merupakan titik awal dari 
pembentukkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di pembentukkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di 
Dunia.Dunia.



MANFA’AT SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM 
PADA MASA MODERN

•• Titik awal kebangkitan umat Islam dalam Titik awal kebangkitan umat Islam dalam 
mengembalikan kejayaan Islam di Dunia;mengembalikan kejayaan Islam di Dunia;

•• Modernisasi Islam dalam bidang pendidikan Modernisasi Islam dalam bidang pendidikan •• Modernisasi Islam dalam bidang pendidikan Modernisasi Islam dalam bidang pendidikan 
dan kebudayaan;dan kebudayaan;

•• Membendung faham sekulerisme di Dunia Membendung faham sekulerisme di Dunia 
Arab dan Islam;Arab dan Islam;

•• Meningkatkan semangat umat Islam untuk Meningkatkan semangat umat Islam untuk •• Meningkatkan semangat umat Islam untuk Meningkatkan semangat umat Islam untuk 
berjuang dalam menentang penjajahan;berjuang dalam menentang penjajahan;

•• Mengembalikan kemurnian ajaran Islam untuk Mengembalikan kemurnian ajaran Islam untuk 
kembali kepada Alkembali kepada Al--Qur’an dan AlQur’an dan Al--Hadits;Hadits;
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