Ingat Berdo’a dulu! Awali Basmalah akhiri Hamdalah
RANGKUMAN MATERI US DIKNAS 2016
 No. 1,3,4,5,7,9 melengkapi, menentukan hukum tajwid, menentukan arti, menentukan bacaan, isi pokok dari surat al-Falaq, al-Maun,
at-Tin, Al-Fil, Al-Kafirun.
 No 2, 6, 8,10 melengkapi bacaan, menentukan arti, menentukan bacaan, menunjukan isi pokok Q.S. Al-Maidah:2-3 atau AlHujurat:12-13.
Al-Maidah; 2 ttg (Indahnya Saling tolong-menolong)

َّ اْل ْث ِم َو ْال ُع ْد َوا ِن ۚ َواتَّقُوا
ب
ِ َّللا َش ِدي ُد ْال ِعقَا
َ َّ َّللاَ ۖ إِ َّن
ِ ْ  َوتَ َعا َونُوا َعلَى ْالبِ ِّر َوالتَّ ْق َو ٰى ۖ َو ََل تَ َعا َونُوا َعلَى...
“ ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
Al Maidah;3

...              ...
“ ... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu .. “
Al-Hujurat:12

َّ ض
َّ ِين آ َم ُنوا اجْ َت ِنبُوا َك ِثيرً ا م َِّن
ُ ْالظنِّ إِ ْث ٌم ۖ َو ََل َت َج َّسسُوا َو ََل َي ْغ َتب بَّع
ُّض ُكم َبعْ ضًا أَ ُيِِب
َ ْالظنِّ إِنَّ َبع
َ َيا أَ ُّي َها الَّذ
ْ
َّللا َتوَّ ابٌ رَّ ِِي ٌم
َ َّ ََّّللا إِن
َ َّ أَ َِ ُد ُك ْم أَن َيأ ُك َل لَِْ َم أَخِي ِه َم ْي ًتا َف َك ِرهْ ُتمُوهُ َوا َّتقُوا
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan
janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”
Al-Hujurat:13

               
      
“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
 No 11, 12 Menentukan arti, menentukan asmaul husna yang sesuai ilustrasi
Al-Wahhab: Maha Pemberi Karunia
Al-‘Alim: Maha Mengetahui
As-Sami’: Maha Mendengar
Al-Basir: Maha Melihat
Al-‘Adil: Maha Adil
Al-‘Azim: Maha Agung
Al-Mumit: Maha Mematikan Al-Hayy: Maha Hidup
Al-Qayyum: Maha Menegakan
Al-Ahad: Maha Esa
As-Samad: Maha Dibutuhkan Al-Muqtadir: Maha Berkuasa
Al-Muqaddim: Maha Mendahulukan
Al-Baqi: Maka Kekal
(Maha Menentukan)

 No 13 Menentukan tugas dari 10 malaikat yang wajib dikatahui
No
Nama
Tugas-tugasnya
1
Jibril
- Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah
- Mengantarkan Nabi Muhammad saw ketika Isra’ Mi’raj
2
Mikail
Menyampaikan rezeki kepada setiap makhluk
3
Israfil
Meniup sangkakala (terompet) dalam tiga peristiwa:
- saat terjadi kiamat
- membangkitkan manusia dari alam kubur
- saat manusia dipanggil untuk diperiksa dan diadili oleh Allah swt.
4
Izrail
Mencabut nyawa seluruh makhluk apabila ajal makhluk tersebut telah tiba
5
Munkar
Menanyai manusia di alam kubur
6
Nakir
7
Rakib
Mencatat semua perbuatan baik manusia ketika hidup di dunia
8
A‘tid
Mencatat semua perbuatan buruk manusia ketika hidup di dunia
9
Malik
Menjaga neraka
10
Ridwan
Menjaga dan memelihara surga
 No 14 Menenukan definisi Rasul Allah
Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah SWT yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri
Rasul ialah Seorang laki-laki pilihan Allah SWT yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya
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 No 15 Menentukan 5 nama rasul ulul azmi (1. Nuh as, 2. Ibrahim as, , 3. Musa as , 4. Isa as, 5. Muhammad saw)
 No 16, 17 menentukan nama rasul penerimak kitab Allah, hikmah beriman kepada kitab Allah
Taurat: Nabi Musa AS
Zabur: Nabi Daud AS
Injil: Nabi Isa AS
Al-Quran: Nabi Muhammad SAW
Hikmahnya: Menambah keimanan, Menambah kenyakinan, menjadi pedoman hidup dll
 No 18 Menentukan nama-nama hari akhir yang sesuai dengan peristiwa
1.. Yaumul Ba’ats, yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur.
2. Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya seluruh manusia di akhirat.
3. Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia.
4. Yaumul Mizan, yaitu hari pengadilan dan penimbangan amal manusia.
5. Yaumul Jaza’, yaitu hari pembalasan seluruh amal manusia selama di dunia.
6. Yaumul Qiyamah, yaitu hari ditegakkannya hukum dan keadilan.
7. Yaumul ‘asiir, yaitu hari penuh kesulitan dan kesengsaraan
8. Yaumul tanaad, yaitu hari panggil-memanggil
9. Yaumul Jam‘i, yaitu hari berkumpul seluruh makhluk
10. Yaumul fasl, yaitu hari putusan
11. Yaumud diin, yaitu hari pembalasan
 No 19 Hikmahnya: bersikap lebih hati-hati,tidak menunda-nunda dll
 No 20 mengidentifikasi takdir mubrom dan muallaq
- Takdir Mubrom: TKetentuan Allah yang tidak bisa diubah, tidak dapat memilih serta tidak memiliki kemampuan untuk
merubahnya. Contohnya; kelahiran kematian manusia, peredaran matahari, bulan & planet-planet sesuai dengan ketentuan
Allah SWT.
- Takdir Muallaq:Ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui usaha/ikhtiar, do’a, jika Allah mengizinkan.
Contohnya; Kepandaian, kekayaan & kesehatan.
 No 21, 22 menentukan definisi & perilaku santun, menghargai, rendah hati, hemat
- Santun:Sikap halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya; sabar & tenang;sopan.
- Menghargai: menghormati
- Rendah hati/Tawadhu: Perilaku seseorang yang tidak menunjukan rasa bangga dari segala sesuatu yang dimiliki atau
perbuatannya. (Tidak sombong)
- Hemat: Menggunakan sesuatu secara tepat, tidak boros & tidak berlebihan.
 No 23 ciri-ciri orang yang jujur, amanah, hormat & patuh
Jujur (Tidak bohong, tenang,) Amanah (menyampaikan) Hormat(Menghargai,tidak meremehkan orang lain,menerima nasehat).
Patuh ( menurut aturan, taat, tidak membantah, tidak mengganggu) dll.
 N0 24 akibat tidak jujur, amanah, hormat & patuh: dijauhi teman, orang tua, orang lain; tidak dipercaya dll
 No 25 Hikmah gemar membaca atau pantang menyerah;menambah pengetahuan, banyak ide, mendapatkan hasil yang memuaskan,
menyelesaikan tugas tepat waktu dll.
 No 26 Ciri orang yang gemar membaca; Pengetahuannya/wawasannya luas, Pantang menyerah: berusaha sekuat tenaga
 No 27-30 lihat kembali kisi2 dan soal2 latihan ujian!
 No 31 menentukan Rukun, Sunah, membatalkan wudhu
- Rukun : Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuk sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki,
tertib/berurutan.
- Sunah : Membaca basmalah, mengusap pergelangan tangan, kumur2, membasuh hidung, membasuh telinga, mendahulukan
anggota wudhu yang kanan, membaca do’a.
- Membatalkan : segala yang membatalkan shalat (buang angin, buang air kecil/besar, dll.
 No 32 Mengidentifikasi macam air untuk berwudhu. Air yang dapat dipakai berwudhu ialah air suci dan mensucikan (air mutlak/air
yang bersih) yaitu air yang masih murni, air yanng turun dari langit atau keluar dari bumi yg belum dipakai untuk bersuci. Ada 7 yaitu;
air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun.
 No 33 Syarat Shalat
- Syarat wajib shalat : Islam, Berakal, Baligh (dewasa), suci dari haid dan nifas, Terjaga (tidak tidur atau pingsan)
- Syarat Sah Shalat: Suci dari hadats, Menutup aurat (Laki-laki : dari pusar sampai lutut, Perempuan : seluruh tubuh kecuali muka
dan telapak tangan),Suci badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis, Menghadap Kiblat ( Ka’bah ),Mengetahui masuknya
waktu shalat.
- Batal shalat = yang membatalkan wudhu
- Rukun shalat:
 Niat (cukup dalam hati)
 Berdiri tegak bagi yang mampu, sedangkan yang tidak mampu boleh duduk, apabila tidak mampu duduk boleh
berbaring atau tidur.
 Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar
 Membaca surat Al-Fatihah
 Ruku dengan tuma’ninah (diam sebentar)
 I’tidal dengan tuma’ninah
 Sujud dua kali dengan tuma’ninah
 Duduk diantara dua sujud dengan tuma’ninah (duduk iftirasy)
 Duduk akhir (duduk tawarruk)
 Membaca tasyahud akhir
 Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw ketika duduk akhir atau duduk tasyahud akhir
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 Mengucap salam sambil menoleh ke kanan.
 Menertibkan rukun, artinya meletakkan tiap-tiap rukun sesuai urutannya.
No 34 Hikmah shalat: Mencegah perbuatan keji & munkar, melatih kedisiplinan dll
No 35, 36, Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
- Syarat wajib puasa: Baligh, berakal sehat, kuat berpuasa.
- Syarat sah puasa: beragama Islam, Berakal sehat, Mumayyiz, suci dari haid dan nifas, pada waktu dibolehkan berpuasa.
- Rukun Puasa: Niat, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar-terbenam matahari.
- Batal puasa: makan, minum dengan sengaja, murtad, gila, muntah dengan sengaja, datang haid & nifas.
N0 37 Shalat sunah tarawih adalah shalat sunah yang hanya ada dibulan Ramadhan dilaksanakan malam hari setelah shalat Isya,
rakaatnya 8 + 3 witir, atau 20 + 3 witir. Hukumnya sunah muakkad (sangat dianjurkan).
N0 38 Tata cara tadarus: Berwudhu terlebih dahulu, diawali ta’awudz dan basmalah, ditempat bersih, pakaian bersih & menutup
aurat, dianjurkan menghadap kiblat, membaca dengan tenang tidak tergesa-gesa dengan suara sedang, tidak berbicara/ bercanda.
N0 39-40 lihat kembali kisi2 dan soal latihan!
No 41 Silsilah Nabi
- Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin abdu manaf. Ibunya siti Aminah
- Nabi Ayyub bin Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Ibunya putri nabi Luth bin Harun.
- Nabi Musa & Harun bin Imran. Ibunya Yukabad
No 42-43 lihat soal latihan.
No 44 Penyebaran dakwah Wali Songo
No
Sunan
Nama
Tempat dakwah
1
Gresik
Syekh Maulana Malik Ibrahim
Gresik
2
Ampel
Raden Rahmat/Sayyid Ahmad Rahmatillah
Demak,Surabaya
3
Bonang
Raden Makhdum Ibrahim
Tuban
4
Drajat
Raden Qasim/ Raden Syarifudin
Drajat Kecamatan Paciran Lamongan
5
Kudus
Syekh Ja’far Shadiq
Kudus
6
Giri
Raden Ainul Yaqin,/Raden Paku/Prabu Satmata/ Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan,
Sultan Abdul Faqih/Joko Samudro
Sulawesi dan Maluku
7
Kalijaga
Raden Said/ Lokajaya/Syekh Malaya/Pangeran Kadilangu, Demak
Tuban/Raden Abdurrahman
8
Muria
Raden Umar Said
Muria, Kudus
9
Gunung DJati
Syarif Hidayatullah Al-Khan
Cirebon, Demak, Banten

 No 45 Tempat Dakwah Nabi Daud as (Raja Thalut-Bani Israil-Desa Ailah), Nabi Sulaiman as (Saba), Ilyas as (Kaum Phunicia Yordan),
Ilyasa as (Yordan daerah Jauber, Damaskus)
 No 46 lihat soal latihan!
 N0 47 Pesan Luqman Al Hakim pada anakanya dalam Q.S. Luqman:
- Ayat 13; Larangan mempersekutukan Allah SWT
- ayat 14; berbuat baik kepada ibu bapak
- Ayat 16; Menidirikan shalat
- ayat 17; mendirikan shalat, berbuat kebajikan, menjauhi kemungkaran
- Ayat 18; Larangan sombong
- ayat 19; sederhana dalam berjalan & bersuara rendah.
 N0 48 Nama kaum Nabi Yunus as (Ninawa), Nabi Zakaria as, Yahya as, Isa as (Bani Israil)
 No 49 lihat soal latihan.
 No 50 Ashabul Kahfi, Tempat (Tharsus/Romawi/Turki/Syria/Jordan) Nama (Tamlikha, Miksalmina, Mikhaslimina, martelius, Casitius,
Sidenius, Pengembala=Palyastadyunis) Nama anjunya Qitmir/Hamram/Rayyan.

Selain Materi ini pelajari kembali:
- Kisi US PAI 2015/2016
- Soal-soal TO PAI
- Rangkuman Materi saat bimbel
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