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KATA PENGANTAR 

 

 الســالم عليـكم ورحمــة اهللا وبركاتـه

Puji syukur patut penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah banyak 
memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama 
kepada kami, penulis, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ajar 
yang kami beri judul Dinul Islam: Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah 
Pertama. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi 
Agung Muhammad Saw. yang telah memberikan pengajaran yang sangat berharga 
kepada kita, sehingga kita dapat memeganginya dengan teguh sebagai bekal 
mengarungi kehidupan kita di dunia menyongsong kehidupan kita kelak di akhirat. 
Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. 

Penulisan buku ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi 
kebutuhan buku ajar bagi para guru dan siswa di Sekolah Menengah Pertama 
khususnya, khususnya, dan para pembaca pada umumnya, dalam mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam. Kehadiran buku ini semoga menjadi salah satu 
sumbangan yang berharga yang dapat mengisi kekurangan buku yang yang 
mendukung terlaksananya kurikulum yang terbaru tahun 2004 yang dinamai 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Competency Based Curriculum. 
Diberlakukannya Kurikulum 2004 ini tidak lain untuk memenuhi tuntutan 
perkembangan baru dalam dunia pendidikan yang menghendaki sistem pendidikan 
yang berbasis pada kompetensi (kemampuan dasar), baik terkait dengan 
kemampuan yang dimiliki peserta didik maupun kemampuan yang harus dicapai 
untuk menguasai bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu. Selama ini sistem 
pendidikan yang berlaku di negara kita didasarkan pada penguasaan materi, atau 
sistem pendidikan berbasis materi sehingga kurikulum yang diberlakukan juga 
didasarkan pada materi yang dimuatnya (material based curriculum). Akibatnya, 
sering terjadi perubahan kurikulum ketika materinya sudah tidak relevan lagi 
seiring dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. 

Buku Dinul Islam ini terdiri dari tiga buku (jilid), yaitu buku 1, 2, dan 3. 
Buku 1 untuk VII, buku 2 untuk kelas VIII, dan buku 3 untuk kelas IX. Isi materi 
pembahasan dalam buku ini didasarkan pada Standar Kompetensi Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2004 yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum 
Balitbang Depdiknas RI. Pengembangan materi pokoknya didasarkan pada pola 
induk pengembangan materi (silabus) yang dibuat oleh Direktorat Pendidikan 
Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI. Dengan berpedoman pada dua 
produk dari dua instansi yang paling berwenang dalam hal kurikulum tersebut 
kami berharap buku ini menjadi buku yang dapat membantu para siswa dan guru 
dalam melaksanakan kurikulum baru yang berbasis kompetensi tersebut. Di 
samping berisi pembahasan tentang materi-materi pokok, buku ini juga dilengkapi 
beberapa petunjuk untuk pengembangan dan pendalaman materi yang 
dikembangkan dari indikator-indikator yang muncul sebagai pengembangan dari 
kemampuan dasar yang dirumuskan, melalui berbagai pengalaman belajar yang 
sekaligus juga untuk melatih ketrampilan hidup (life skill) para peserta didik. 
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Petunjuk pengembangan materi ini kami letakkan di setiap awal bab dari buku ini. 
Di akhir setiap sub bab dilengkapi dengan contoh instrumen penilaian yang dapat 
dikembangkan oleh para guru di lapangan sesuai dengan kondisi sekolah dan para 
siswanya. 

Terselesaikannya buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini kami ingin 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah 
membantu kami dalam penyelesaian buku ini. Ucapan terima kasih secara khusus 
juga kami sampaikan kepada Penerbit Mediatama Solo yang bersedia menerbitkan 
buku ini serta mendistribusikannya kepada para pengguna dan pembaca. 

Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak. Ibarat pepatah tersebut, buku ini 
juga tidak lepas dari kekurangan, baik dari segi isinya, pengembangan materi 
pokoknya, pola pengayaan dalam penguasaan materinya, dan lain sebagainya. 
Karena itu, kami dengan setulus-tulusnya mohon maaf atas kekurangan tersebut, 
dan kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pihak manapun 
demi kesempurnaan buku ini di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan buku ini 
ada manfaatnya.  

Hanya kepada Allahlah semuanya kami kembalikan. Wallahu A’lamu 
bishshawab. Akhirul kalam. 

 

  والســالم عليـكم ورحمــة اهللا وبركاتـه 
        

Yogyakarta, 2 Mei 2004 

        Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  iv

 

DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL - i 
KATA PENGANTAR – ii 
DAFTAR ISI – iv 
KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR, DAN MATERI POKOK PENDIDIKAN AGAMA 
ISLAM DI SMP KELAS VIII – vii 
BAB   I. AL-QURAN/HADITS – 1 

A. Surat at-Tin – 2 
1. Membaca surat at-Tin – 2 
2. Mengartikan surat at-Tin – 3 
3. Menyalin surat at-Tin – 4 
4. Memahami kandungan surat at-Tin – 4 

B. Surat al-Qadar – 7 
1. Membaca surat al-Qadar – 7 
2. Mengartikan surat al-Qadar – 8 
3. Menyalin surat al-Qadar – 8 
4. Memahami kandungan surat al-Qadar – 8 

C. Hukum Bacaan Qalqalah, Lam dan Ra’ - 11 
1. Hukum bacaan Qalqalah – 11 
2. Hukum bacaan Lam dan Ra’ – 12 
3. Mempraktikkan hukum bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam 

Syamsiyah – 14 
D. Hukum Bacaan Mad – 18 

1. Mad thabi’iy – 18 
2. Mad far’iy – 18 
3. Mempraktekkan hukum bacaan mad – 21 

E. Hadits tentang Menuntut Ilmu – 22 
1. Membaca hadits tentang menuntut ilmu – 22 
2. Mengartikan hadits tentang menuntut ilmu – 23 
3. Menyalin hadits tentang menuntut ilmu – 25 
4. Memahami kandungan hadits tentang menuntut ilmu – 25 

 
BAB  II. AQIDAH ISLAM – 29 

A. Iman kepada Kitab-kitab Allah – 30 
1. Pengertian iman kepada kitab Allah – 30 
2. Kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah – 32 
3. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam – 33 

B. Iman kepada Rasul-rasul Allah – 36 
1. Pengertian iman kepada rasul Allah – 36 
2. Kedudukan dan fungsi rasul Allah – 37 
3. Sifat-sifat nabi dan rasul Allah – 39 
4. Para rasul Allah yang bergelar Ulul ‘Azmi – 40 
5. Muhammad Saw. sebagai rasul terakhir – 41 
6. Makna fungsional dari beriman kepada rasul Allah - 42 

 
BAB III. AKHLAK ISLAM – 44 

A. Tatacara dalam Pergaulan Sehari-hari – 45 



  v

1. Tatacara bergaul dengan orang tua/guru - 45 
2. Tatacara bergaul dengan orang yang lebih tua – 51 
3. Tatacara bergaul dengan orang yang lebih muda – 52 
4. Tatacara bergaul dengan teman sebaya – 52 
5. Tatacara bergaul dengan lawan jenis – 53 

B. Menghindari Sifat Egois dan Pemarah – 55 
1. Sifat egois – 55 
2. Sifat pemarah – 58 

C. Menghindari Sifat Dendam dan Munafik – 60 
1. Sifat dendam – 61 
2. Sifat munafik – 62 
3. Khianat – 77 
4. Jubun (Berjiwa Pengecut) – 78 

D.  Tatakrama dalam Kehidupan - 65 
1. Tatakrama dalam bepergian – 66 
2. Tatakrama dalam berkendaraan – 67 
3. Tatakrama bertamu dan menerima tamu – 68 
4. Tatakrama makan dan minum - 71 

 
BAB IV. SYARIAH ISLAM – 74 

A. Shalat Sunnat Tahiyyatul Masjid, Tarawih, Witir, dan Dluha - 75 
1. Shalat Sunnat Tahiyyatul Masjid – 75 
2. Shalat Sunnat Tarawih – 76 
3. Shalat Sunnat Witir – 79 
4. Shalat Sunnat Dluha – 81 

B. Puasa Wajib – 85 
1. Pengertian puasa dan dasar hukumnya – 86 
2. Syarat puasa – 87 
3. Rukun puasa – 88 
4. Yang membatalkan puasa – 88 
5. Orang yang dibolehkan tidak berpuasa – 89 
6. Sunnah puasa – 90 
7. Macam-macam puasa – 91 
8. Mempraktekkan puasa wajib – 92 
9. Fungsi puasa dalam kehidupan – 93 

C. Puasa Sunnah Senin dan Kamis, Syawwal, ‘Arafah, dan ‘Asyura – 95 
1. Puasa sunnah Senin dan Kamis – 96 
2. Puasa sunnah Syawwal – 97 
3. Puasa sunnah ‘Arafah – 98 
4. Puasa sunnah ‘Asyura – 99 
5. Fungsi puasa sunnah dalam kehidupan – 100 

D. Zakat Fitrah dan Zakat Mal – 102 
1. Pengertian zakat dan dasar hukumnya – 102 
2. Pengertian zakat fitrah dan dasar hukumnya – 103 
3. Syarat wajib zakat fitrah – 104 
4. Waktu mengeluarkan zakat fitrah – 105 
5. Manfaat zakat fitrah – 105 
6. Pengertian zakat mal dan dasar hukumnya – 106 
7. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya – 107 



  vi

8. Yang berhak menerima zakat – 110 
9. Fungsi zakat dalam kehidupan – 111 

E. Hukum Islam tentang Makanan dan Minuman – 114 
1. Pengertian halal dan haram dalam Islam – 115 
2. Makanan dan minuman yang dihalalkan dan dasar hukumnya – 117 
3. Manfaat makanan dan minuman yang dihalalkan – 118 
4. Makanan dan minuman yang diharamkan dan dasar hukumnya – 

119 
5. Mudarat makanan dan minuman yang diharamkan – 120 
6. Menerapkan ketentuan tentang makanan dan minuman yang 

dihalalkan dan yang diharamkan – 121 
F. Hukum Islam tentang Binatang yang Dihalalkan dan yang Diharamkan 

– 121 
1. Pengertian binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan – 122 
2. Jenis-jenis binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan – 122 
3. Cara menyembelih binatang yang dihalalkan – 124 
4. Manfaat binatang yang dihalalkan – 125 
5. Mudarat binatang yang diharamkan – 125 
6. Menerapkan ketentuan tentang binatang yang dihalalkan dan yang 

diharamkan – 126 
 
BAB  V. SEJARAH PERADABAN ISLAM – 128 

A. Masyarakat Madinah sebelum Islam – 128 
1. Kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam – 129 
2. Kehidupan agama masyarakat Madinah sebelum Islam – 131 
3. Manfaat dari perkembangan masyarakat Madinah sebelum Islam – 

132 
B. Masyarakat Madinah Sesudah Islam Datang – 134 

1. Fajar Islam di Kota Madinah (reaksi masyarakat Madinah) – 135 
2. Kebijakan Nabi Muhammad di Madinah – 135 
3. Dakwah Islam di Madinah – 136  
4. Manfaat dari perkembangan Islam di Madinah – 139 

 
DAFTAR PUSTAKA – 142 
GLOSARIUM - 145 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  vii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR, DAN MATERI POKOK 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP 

Kelas:  VIII 
 
Membaca al-Quran dengan tartil (dilaksanakan pada setiap awal mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam selama 5 – 10 menit) . 
 
Standar Kompetensi 1:  Mengamalkan ajaran al-Qur an/Hadits dalam kehidupan 

sehari-hari.  
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 

1.1. Siswa mampu 
membaca,  
mengartikan, dan 
menyalin surat At 
Tiin. 

 
 

Siswa dapat:  

• Membaca surat At Tiin 

• Mengartikan surat At Tiin 

• Menyalin surat At Tiin 
 

Surat At Tiin 
 

1.2. Siswa mampu 
membaca,  
mengartikan, dan 
menyalin surat Al 
Qadar 

  
 

Siswa dapat: 

• Membaca surat Al Qadar 

• Mengartikan surat Al Qadar 

• Menyalin surat Al Qadar 
 

Surat Al Qadar 

1.3. Siswa mampu 
menerapkan hukum 
bacaan qalqalah, lam 
dan ra'  

 
 

Siswa dapat:  

• Menjelaskan bacaan qalqalah 

• Menjelaskan bacaan tafkhim 
dan tarqiq pada huruf lam 
dan ra' 

• Mempraktikkan bacaan 

Hukum bacaaan 
qalqalah, lam dan 
ra' 
 



  viii

qaqalah, tafkhim dan tarqiq 
pada huruf lam dan ra' dalam 
ayat-ayat pilihan 

 

1.4. Siswa mampu 
menerapkan hukum 
bacaan Mad 

 
 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan bacaan Mad  

• Menyebutkan macam-macam 
Mad.  

• Mempraktikkan bacaan Mad 
dalam ayat-ayat pilihan 

 

Hukum bacaan Mad 
 

1.5. Siswa mampu 
membaca, 
mengartikan, dan 
menyalin hadits 
tentang menuntut 
ilmu 

 
 

Siswa dapat: 

• Membaca hadits tentang 
menuntut ilmu 

• Mengartikan hadits tentang 
menuntut ilmu 

• Menyalin hadits tentang 
menuntut ilmu 

Hadits tentang 
menuntut ilmu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standar Kompetensi 2:  Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari.  
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 

2.1. Siswa beriman kepada 
Kitab-kitab Allah 

 

Siswa dapat:  

• Menjelaskan pengertian iman  
kepada Kitab-kitab Allah 

• Menyebutkan macam-macam 
Kitab-kitab Allah dan Rasul 
yang menerimanya 

• Menjelaskan Kitab-kitab Allah 
sebagai petunjuk bagi umat 
manusia 

• Menjelaskan Al-Qur an sebagai 
Kitab Suci umat Islam. 

• Menjelaskan perbedaan antara 
kitab dan suhuf 

 

Iman kepada Kitab-
kitab Allah 
 
 

2.2. Siswa beriman kepada Siswa dapat: Iman kepada Rasul 
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Rasul Allah serta 
memahami sifat dan tugas-
tugasnya 

 

• Menjelaskan pengertian iman 
kepada Rasul Allah 

• Menyebutkan nama-nama 
Rasul Allah dan sifat-sifatnya. 

• Membaca dan mengartikan 
dalil naqli tentang iman kepada 
Rasul Allah  

• Menjelaskan perbedaan antara 
Rasul Ulul Azmi dengan Rasul 
Allah lainnya. 

• Menjelaskan  fungsi  beriman  
kepada Rasul Allah 

 

Allah 

 
 
 
 

.Standar Kompetensi 3:  Menerapkan akhlaqul karimah (akhlak yang mulia) dan 
menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 

3.1. Siswa bertatakrama 
dalam pergaulan sehari-
hari 

 
 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan tata cara bergaul 
dengan orang tua/guru 

• Menjelaskan tata cara bergaul 
dengan orang yang lebih tua  

• Menjelaskan tata cara bergaul 
dengan orang yang lebih muda  

• Menjelaskan tata cara bergaul 
dengan teman sebaya 

• Menjelaskan tata cara bergaul 
dengan lawan jenis 

 

Tata cara bergaul 
dengan orang tua, 
guru, yang lebih 
tua, teman sebaya, 
dan lawan jenis. 
 

3.2. Siswa mampu 
menghindari sifat egois 
dan pemarah 

 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan pengertian egois 
dan pemarah 

• Menunjukkan  dalil naqli 
tentang egois dan pemarah. 

• Menjelaskan bahaya egois dan 
pemarah dalam kehidupan. 

 

Sifat egois dan 
pemarah 

3.3. Siswa mampu 
menghindari sifat 
dendam dan munafik 

 
 

Siswa dapat: 

• Mejelaskan pengertian dendam 
dan munafik 

• Membaca dan mengartikan 
dalil naqli tentang dendam dan 
munafik 

• Menjelaskan akibat negatif dari 
sifat dendam. 

• Menjelaskan akibat negatif dari 
sifat munafik. 

 

Sifat dendam dan 
munafik 
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3.4. Siswa bertatakrama 
(beradab) dalam 
kehidupan.  

 
 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan tata krama dalam 
bepergian 

• Menjelaskan tata krama dalam 
berkendaraan 

• Menjelaskan tata krama 
bertamu dan menerima  tamu. 

• Menjelaskan tata krama 
makan dan minum 

 

Tata krama dalam 
kehidupan 

 
 

Standar Kompetensi 4:  Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.  
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 

4.1. Siswa melakukan shalat 
tahiyatul masjid, tarawih, 
dan witir 

 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan pengertian shalat 
tahiyatul masjid, tarawih, dan 
witir 

• Menunjukkan dalil naqli 
tentang  shalat tahiyatul 
masjid, tarawih, dan witir 

• Mempraktikkan shalat 
tahiyatul masjid, tarawih, dan 
witir 

• Menjelaskan fungsi shalat  
tahiyatul masjid, tarawih, dan 
witir dalam kehidupan. 

 

Shalat tahiyatul 
masjid, tarawih, dan 
witir. 
 

4.2. Siswa melakukan puasa 
wajib 
 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan pengertian, 
hukum, syarat,  rukun, dan 
hal-hal yang membatalkan 
puasa wajib 

• Membaca dan menjelaskan arti 
dalil naqli tentang puasa wajib 

• Menjelaskan perbedaan puasa 
Ramadhan, Nazar, dan Kifarat 

• Menjelaskan orang yang 
dibolehkan  tidak puasa 

• Menjelaskan fungsi puasa wajib 
dalam kehidupan 

 

Puasa wajib 

4.3. Siswa melakukan zakat 
fitrah dan zakat mal 

 
 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan pengertian, 
hukum dan syarat zakat fitrah. 

• Menjelaskan waktu-waktu 
zakat fitrah  

• Menjelaskan manfaat zakat 
fitrah 

• Menjelaskan pengertian, 
hukum, syarat dan rukun 

Zakat  fitrah dan 
zakat mal. 
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zakat mal 

• Membaca dan mengartikan 
dalil naqli tentang zakat mal 

• Menyebutkan jenis harta yang 
wajib dizakatkan dan 
nishabnya 

• Menjelaskan orang yang berhak 
menerima zakat. 

• Menjelaskan manfaat zakat 
dalam kehidupan. 

 

4.4. Siswa melakukan shalat 
sunat Dhuha 

 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan pengertian, 
hukum shalat Dhuha 

• Membaca dan mengartikan 
dalil naqli tentang shalat 
Dhuha 

• Menjelaskan fungsi shalat 
Dhuha dalam kehidupan. 

• Mempraktikkan shalat Dhuha 
 

Shalat sunat Dhuha 

4.5. Siswa melakukan puasa 
sunnah Senin, Kamis, 
Syawal, dan Arafah 

 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan pengertian puasa 
sunnah Senin, Kamis, Syawal, 
dan Arafah 

 

• Menunjukkan dalil naqli 
tentang puasa sunnah Senin, 
Kamis, Syawal, dan Arafah 

• Menyebutkan  fungsi puasa 
sunnah Senin, Kamis, Syawal, 
dan Arafah 

• Mempraktikkan puasa sunnah 
Senin Kamis, Syawal, dan 
Arafah 

 

Puasa sunnah 
Senin, Kamis, 
Syawal, dan Arafah. 
 

4.6. Siswa menerapkan 
ketentuan hukum Islam 
tentang makanan dan 
minuman 

 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan pengertian 
makanan dan minuman yang 
dihalalkan 

• Menjelaskan manfaat makanan 
dan minuman yang dihalalkan 

• Menjelaskan makanan dan 
minuman yang diharamkan 

• Menjelaskan mudarat makanan 
dan minuman yang 
diharamkan 

• Menerapkan ketentuan tentang 
makanan yang dihalalkan dan 
yang diharamkan 

 

Hukum Islam 
tentang makanan 
dan minuman 

4.7. Siswa menerapkan 
ketentuan hukum Islam 

Siswa dapat: 

• Menyebutkan dan menjelaskan 

Hukum Islam 
tentang binatang 
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tentang binatang yang 
dihalalkan dan yang 
diharamkan 

 

jenis-jenis binatang yang di 
halalkan. 

• Menjelaskan cara menyembelih 
binatang yang dihalalkan 
secara tradisional dan 
mekanik. 

• Menjelaskan manfaat binatang 
yang dihalalkan. 

• Menyebutkan jenis-jenis 
binatang yang diharamkan 

• Menjelaskan  bahaya (mudarat) 
binatang yang diharamkan 

• Menerapkan ketentuan 
binatang yang dihalalkan dan 
yang diharamkan 

 

yang dihalalkan dan 
yang diharamkan 

 
 
 
 

Standar Kompetensi 5:  Mengambil manfaat dari sejarah Islam tentang keadaan 
masyarakat Madinah sebelum dan sesudah Islam datang 
dalam kehidupan sehari-hari.  

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 

5.1. Siswa mampu mengambil 
manfaat dari 
perkembangan masyarakat 
Madinah sebelum Islam 
datang (sebelum hijrah) 

 
 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan keberagamaan 
masyarakat Madinah sebelum 
Islam datang 

• Menjelaskan kebudayaan 
masyarakat Madinah sebelum 
Islam datang 

• Mengambil manfaat dari 
perkembangan masyarakat 
Madinah sebelum Islam 

 

Masyarakat 
Madinah sebelum 
Islam datang 
(sebelum hijrah) 
 

5.2. Siswa mampu mengambil 
manfaat dari 
perkembangan masyarakat 
Madinah sesudah Islam 
datang (sesudah hijrah)  

 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan reaksi masyarakat 
Madinah terhadap kaum 
muhajirin 

• Menjelaskan hubungan antara 
Muhajirin dengan Anshar 

• Menjelaskan hubungan antara 
kaum Muslim dengan non-
Muslim 

• Menjelaskan toleransi Islam 
terhadap agama lain 

• Mengambil manfaat dari 
perkembangan masyarakat 
Madinah sesudah Islam 

 

Masyarakat 
Madinah sesudah 
Islam datang 
(sesudah hijrah) 

5.3. Siswa memahami Siswa dapat: Penyiaran Islam 
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penyiaran Islam periode 
Madinah 

• Menjelaskan peristiwa 
terjadinya perjanjian 
Hudaibiyah 

• Menjelaskan sebab-sebab 
pembebasan kota Makkah. 

• Menjelaskan  peristiwa 
pembebasan kota Makkah. 

• Menceritakan peperangan yang 
terjadi setelah hijrah. 

 

periode Madinah 
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